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 تشكـــــــــــــــرات

 

ه  ــأوج" يـــوار الجياللـــتش"اضل  ـــتور الفـــاذ الدكـــإلى األست
بوله  ــلق  تراميــواح  ديريــائق تقــوفرفـانيــوع  ريــص شكــخال
صائحه  ــوجيهاته ونــلى تــمل،وعــذا العــجاز هــلى إنــراف عــاالش

ذه  ــداد هـــدة إعــوال مــديدة طـــيمة والســــلمية القـــالع
  .رسالةــــــال

ذة  ــرفـان لألساتـــكر والعـــات الشــأسمى آيــقدم بــأتما  ــك
ذه  ــناقشة هــهم مــبولــاقشة لقــلمنجنة اــضاء لــاضل أعـــاألف

  .رسالةــــال
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 إهـــــــــــــــداء

 

 

  ماـــه ورعاهــهما اللـــريمين حفظــــــدين الكـــــــإلى الوال

  

 زاءــــــــاألع  واتيــــــوأخ  وتيــــــإلى إخ
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 قائمة أهم المختصرات

  باللغة العربية -أوال

جريدة رمسية: ر.ج - 

جزء: ج - 

طبعة:ط -  

غرفة األحوال الشخصية: ش.أ.غ -  

 

باللغة الفرنسية-ثانيا  

 
- Art : Article 

- C.A : Cour d’appel 

- Cass : Cour de cassation 

- Cass. Civ : Cassation civile 

- Ch.civ : Chambre civile 

- Cons : Consulter 

- Gaz. Pal: Gazette du palais 

- J.C.P : Juris classeur périodique  

- J.D.I : journal  du droit international  

- L.G.D.J : Librairie générale de droit et de jurisprudence  

- N : Numéro 

- Op.cit : Operecitato  
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 O.P.U : Office des publications universitaires -  

- P : Page 

- Req : Requêtes  

- RCDIP : Revue critique de droit international privé 

- RTD civ : Revue trimestrielle de droit civil 
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دة ال يشذ عنها عامل االنسان سنة من سنن اهللا يف اخللق والتكوين، وهي عامة مطر الزوجية        
وأيضا . 1"َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  َزْوَجْنيِ  َخَلْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  ":وال عامل النبات لقوله تعاىل عامل احليوانوال 

  .2"يـَْعَلُمونَ  َال  َوِممَّا أَنـُْفِسِهمْ  َوِمنْ  اْألَْرضُ  تـُْنِبتُ  ِممَّا ُكلََّها ْزَواجَ اْألَ  َخَلقَ  الَِّذي ُسْبَحانَ " قوله عز وجل 

وهي األسلوب الذي اختاره اهللا للتوالد والتكاثر واستمرار احلياة بعد أن أعد اهللا كل زوجني        
 ِإنَّا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا" :وهيأمها حبيث يقوم كل منهما بدور إجيايب يف حتقيق هذه الغاية لقوله تعاىل

 نـَّْفسٍ  مِّن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  اتـَُّقوا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا" وقوله جل وعال . 3"َوأُنـَْثىٰ  ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ 
َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنـْ   .4"َوِنَساءً  َكِثريًا رَِجاًال  ِمنـْ

يشأ اهللا أن جيعل االنسان كغريه من العوامل فيدع غرائزه تنطلق دون وعي ويرتك اتصال ومل        
شرفه وكرامته كونه لنظام املالئم لسيادته الذي حيفظ الذكر واألنثى فوضى ال ضابط له، بل وضع ا

ال  ابا وقبو خليفة اهللا يف األرض، فجعل اتصال الرجل باملرأة اتصاال كرميا مبنيا على رضامها إجي
وذا وضع نواة األسرة . على أن كال منهما قد أصبح لآلخر وعلى إشهادكمظهرين هلذا الرضا، 

  .اليت حتوطها غريزة األمومة وترعاها عاطفة األبوة

فمن آيات اهللا الكربى ونعمه العظمى أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا        
الذي رضيه اهللا لعباده  بامليثاق الغليظعاىل وشرعه تقوم األسرة مودة ورمحة، وعلى كلمة اهللا ت

فاألسرة املثالية يف األصل هي مثرة الزواج القائم على أساس املودة والرمحة والتعاون بني . 5املؤمنني
  .6الزوجني يف ظل االحرتام املتبادل واحملافظة على حقوق العائلة مبختلف صورها

                                                           
  .49سورة الذاريات، اآلية  1
  . 36سورة يس، اآلية  2
  .13سورة احلجرات، اآلية 3
  .01ية اآلسورة النساء، 4
د املالك ة، جامعة عب، رسالة دبلوم الدراسات العليا املعمق-االشكاالت القانونية واالنعكاسات االجتماعية -ر، خالد بوعروس، الزواج املختلطأنظ 5

  .2007ƒ ¹.04-2006- -املغرب - السعدي طنجة
  2001/2002أنظر، اليت حممد، املنازعات املالية بني الزوجني يف الشريعة االسالمية وقانون األسرة اجلزائري، مذكرة ماجستري، جامعة تلمسان،  6

  . 5. ص
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لبنة زواج شرعي يف تاريخ بني البشر إىل عهد آدم وحواء حيث مثال أول وميتد تاريخ الزواج       
مث بعد ذلك تطور مفهومه من حيث الطقوس والوسائل واألهداف عرب تاريخ ا5تمعات . 1البشرية

 ؛من جهة 1االنسانية اليت كانت عبارة عن جتمعات أو قبائل تعيش حاالت صراع دائم فيما بينها
وإذا كان . خرى، مما فرض شكل الزواج ضمن اجلماعة أو القبيلة الواحدةومع الطبيعة من جهة أ

هناك زواج خارج القبيلة، فإنه كان امتدادا حلمالت الغزو والنهب اليت كانت مسة تلك ا5تمعات يف 
عالقتها حلني ظهور الديانات الوثنية والحقا السماوية كي تنظم العالقة بني تلك اجلماعات من جهة 

اد اجلماعة الواحدة من جهة أخرى، ومنها عالقات الزواج وهذا يفسر وفرة الطقوس الدينية وبني أفر 
  .اليت تصاحب الزواج كجزء من التقليد قبل التسجيل يف الدوائر احلكومية

عقد يفيد حل "  :أو هو" عقد يفيد ملك املتعة قصدا:" ويعرف الزواج يف الفقه االسالمي بأنه      
واملرأة مبا حيقق ما يقتضيه الطبع االنساين وتعاوMما مدى احلياة وحيدد ما لكليهما  العشرة بني الرجل

أي يراد به حل استمتاع كل من الزوجني باآلخر على الوجه . 2"من حقوق وما عليه من واجبات
املشروع وجيعل لكل منهما حقوقا وواجبات على اآلخر لتحقيق أهداف وحكم متنوعة تعود باخلري 

احبه األنس من أمهها أن جيد كل عاقد من العاقدين يف ص .3رد وا5تمع والنوع االنساينعلى الف
قق هلما الراحة والدفء واألمان واالطمئنان وسط احلياة الدنيا الروحي الذي يؤلف بينهما وحي

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا :" ودليل ذلك قول احلق سبحانه وتعاىل. وشدائدها
  .4"ا إليها وجعل بينكم مودة ورمحةلتسكنو 

وختتلف طرق إبرام الزواج من عصر إىل آخر، حيث بدأت بشكل بسيط وهو القبول بني الذكر       
  .واألنثى وتطورت طرق إبرامه بتطور ا5تمعات والعادات وتأثري األديان

                                                           
  .09.   2010 جلامعة اجلديدة، االسكندرية،أنظر، رشا علي الدين، القانون الواجب التطبيق على عقد الزواج، دار ا 1
  .44. ص دون سنة نشر، أنظر، حممد أبو زهرة، عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العريب، 2
  .38.    1956أنظر، حممد يوسف، أحكام األحوال الشخصية يف الفقه االسالمي، دار الكتاب العريب، مصر،  3
   .21ية اآلسورة الروم،  4

الزواج هو عقد رضائي يتم بني رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوين :" من قانون األسرة اجلزائري الزواج بقوهلا 04ة فقد عرفت املاد
  ".أسرة أساسها املودة والرمحة والتعاون وإحصان الزوجني واحملافظة على األنساب
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االتصال احلديثة وما  ويف العصر احلديث ونتيجة لتقدم ا5تمعات والدول ويف ظل تطور وسائل      
فتطورت . ة التكنولوجية من كسر لكل احلدود بني الدول صار العامل كله قرية صغريةور صاحب الث

فلم يعد يقتصر . العالقات الدولية اخلاصة واجته العامل حنو االنفتاح االقتصادي والتكامل والتعاون
اليت ينتمي إليها جبنسيته، بل امتد  نشاط الفرد اليومي على النطاق الذي يعيش فيه أو على الدولة

إىل دول أخرى السيما بعد انتشار ظاهرة اهلجرة وكثرة نزوح وانتقال األفراد من دوهلم واستقرارهم يف 
دول أخرى ودخوهلم يف عالقات عابرة حلدود الدولة الواحدة ويف جماالت متعددة وخاصة األسرية، 

  .1ونية ذات الطبيعة الدولية اخلاصةلقاناألمر الذي أدى إىل نشوء نوع من الروابط ا

وعليه، صار الزواج املختلط حقيقة ال ميكن جتاهلها ومل يعد من املستغرب زواج جزائري بفرنسية      
وإذا كان احلديث يف القرن املاضي يدور حول سهولة التنقل يف ظل تطور . أو زواج جزائرية بسعودي

وإذا  . 2من هذا بكثري يف ظل عصرنة املعلوماتية واالنرتنت وسائل املواصالت، فإن األمر أصبح أيسر
كان الزواج رابطة قانونية بني رجل وامرأة تقوم على أسس اجتماعية وأخالقية ودينية، فإنه يعترب 

  .زواجا خمتلطا مىت كان طرفاه ذا جنسيتني خمتلفتني وقت انعقاد الزواج

الزواج الذي يتم بني طرفني يكون أحدمها وطنيا وبناء على ذلك، يقصد بالزواج املختلط ذلك      
–فهو إذن، تلك الرابطة الزوجية اليت حتتوي على عنصر أجنيب، فكل طرف فيها . واآلخر أجنبيا
حيمل جنسية خاصة به ختتلف عن جنسية الطرف اآلخر كالزواج الذي يتم بني  -الزوج والزوجة

ألن الزوج حيمل جنسية  (mariage mixte)لط فرنسية وجزائري بالنسبة للجزائر؛ فهذا زواج خمت
الدولة اليت ينتمي إليها وهي اجلزائر، والزوجة من جهتها حتمل جنسية الدولة اليت تنتمي إليها 

                                                           
زوجية واحنالهلا يف القانون الدويل اخلاص، مذكرة ماجستري، جامعة تلمسان، أنظر، سنينات عبد اهللا، دور النظام العام يف محاية الرابطة ال 1

2008/2009r   .06.  
  .09.رشا علي الدين، املرجع السابق، ص 2
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ومبعىن آخر كل من الزوج والزوجة أجنيب عن اآلخر حلمله جنسية مغايرة . جبنسيتها وهي فرنسا
  .1جلنسية الطرف اآلخر

وعليه، . ج املختلط بأنه الزواج الذي يعقد بني طرفني من جنسيتني خمتلفتنيإذن، يعرف الزوا       
يفهم من هذا التعريف أن الزواج املختلط يقتصر على الزواج الذي ينعقد ابتداء بني طرفني أجنبيني، 

ني من جنسية واحدة مث جتنس أحدمها هذا الزواج وبني حالة كون الزوج مع أن البعض ال يفرق بني
  .2أخرىجبنسية 

وتعود أوىل حاالت الزواج املختلط إىل عهد الفتوحات االسالمية انطالقا من اجلزيرة العربية       
م حىت شاع 710/ه 92مشاال، غربا وجنوبا، فما إن وطئت أقدام العرب الفاحتني األندلس سنة 

ذلك الزجيات وتشهد على . فشمل كافة املستويات حكاما وعامةالزواج املختلط وعلى نطاق واسع؛ 
اليت قامت بني اجلانبني العريب االسالمي واالسباين، ذلك ألن أفراد الفتح دخلوا األندلس بصورة 

هلذا دخلوها دون نساء وعندها اضطرOم احلاجة إىل الزواج من فتيات . منظمة وعلى شكل سرايا
وا مجيعا يف ظالل ومع طول الوقت عاش. أهل البالد املفتوحة واختاذهن زوجات وأمهات ألوالدهم

وحدة واحدة؛ خاصة وأن املرأة قبل جميء اجليوش الفاحتة  كانت تعيش ظروفا سيئة للغاية، بعيدة عن 
احلياة االنسانية الكرمية فضال عن حياة العبودية والذل اليت كانت تعيش يف ظلها وال سيما نساء 

  .3العبيد

تماعية واالنسانية إىل أن جاء الفتح هكذا كانت املرأة حمرومة من أبسط حقوقها االج      
، فللنساء حقوق وعليهن العنف واخلشونة يف معاملة النساءاالسالمي، فأمر بالرفق واللطف وMى عن 

ونستطيع القول أن جميئ الفتح االسالمي كان مبثابة عصر جديد خلص املرأة من كل . واجبات
                                                           

  .Þ.1-2 «1998-1997- -تيزي وزو - أنظر، صفية بشاتن، أثر الزواج املختلط على جنسية املرأة، مذكرة ماجستري، جامعة مولودي معمري 1
  1997د الدين طاهر خربوط، مشكلة تعدد اجلنسيات وحتديد املعاملة القانونية ملتعدد اجلنسية، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، مصر، أنظر، جم 2

  .88.ص

997 ، مكتبة اآلد) ه422 -92(تح االسالمي وحىت سقوط اخلالفة أنظر، خالد حسن محد اجلبايل، الزواج املختلط بني املسلمني واالسبان من الف 3
  .9 2.8 19954القاهرة، 
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 س الناس من غري املسلمني يف االسالمضطهاد اليت كانت تشقى ا من قبل، وهلذا ملأشكال اال
له فازدادت الصالت وثوقا وحب أه هحسن معاملة املسلمني هلم فأثار دهشتهم وقادهم إىل تقبل

وعليه، امتزجت دماء املسلمني الفاحتني بدماء أهل األندلس، ونشأ من هذه املصاهرة . 1ومتاسكا
ديثات العهد باإلسالم أو مسيحيات جيل جديد احندر من آباء املسلمني وأمهات إسبانيات ح

وبذلك كان هلذا الزواج املختلط أثر كبري يف سرعة انتشار االسالم داخل األسر . احتفظن بدينهن
املتصاهرة مع املسلمني ملا كانوا يقفون عليه وعن كثب من تسامح وأخالق رفيعة و الدعوة باليت هي 

  .غلغل الثقافة االسالمية يف األعراق األخرىوهذا ما جعل الزواج املختلط قناة مهمة لت. أحسن

أما عن أسباب الزواج املختلط يف العصر احلديث وخاصة يف الدول العربية ودول العامل الثالث،      
فرتجع إىل األزمة االقتصادية اليت تتخبط فيها هذه الدول وما صاحبها من انتشار البطالة ونقص 

و أوربا والغرب اليت جعلت أوربا تقفل أبواا أمام الراغبني يف فرص العمل، وموجات اهلجرة الكبرية حن
وعليه، مل جيد الراغب يف العمل . اهلجرة إليها الحنصار فرص العمل يف وجه العمالة غري املتخصصة

ا من وسيلة أسهل للحصول على وثائق اإلقامة سوى الزواج بشخص حيمل جنسية الدولة املراد 
بح الشباب العريب يرى يف هذا النوع من الزواج الوسيلة اليت حتقق له االستقرار إذن أص. اهلجرة إليها

فأصبحت . اجلميعا إليه يسعى حلما باتت اليت والغربية األوربية اجلنسية عن ناهيكاملادي والنفسي 
هذه الزجيات املختلطة حتركها دوافع اقتصادية بالدرجة األوىل نبعت من رغبة هذا الشباب يف بذلك 

الوطنيات فيها ط ترتبللزواج املختلط  صورة أخرىوباملقابل هناك . 2توفري مستقبل ميسور آمن
  .بأرض الوطنظروف معينة للعمل بأجانب اضطررOم 

وملا كان الزواج املختلط إحدى الروافد اليت تتالقح فيه احلضارات وتتصادم فيما بينها وباعتباره "      
لية اخلاصة وامليدان اخلصب للتنازع بني أنظمة قانونية علمانية وأنظمة النموذج األمثل للعالقات الدو 

                                                           
  . 10 99.خالد حسن محد اجلبايل، املرجع السابق،  ص 1
الثون، مصر، أنظر، حسام الدين فتحي ناصيف، جنسية أبناء األم املصرية املطلقة من أجنيب، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، السنة اخلامسة والث 2

  .947.، العدد الثاين،  ص1993
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، وأمام ازدياد التعامل بني الدول وتعذر بقاء ا5تمعات الوطنية يف معزل عن بعضها 1"قانونية إسالمية
البعض من الناحية االقتصادية واالجتماعية، فقد أدى ذلك إىل بروز ثقافة من نوع خاص؛ ثقافة 

ويل تعرف العالقات بني عناصره نوعا من االنسجام والتكامل الذي يؤدي حبكم تداخل جمتمع د
املصاحل وتصادم الرغبات إىل البحث عن نظام يكفل تطبيق مقتضيات القانون األجنيب بناء على 

حبيث ال يتأتى للقضاء . نسق قانوين يعتمد على جمموعة من املفاهيم املرتبطة بقواعد تنازع القوانني
وطين الوصول للحلول الوضعية املقررة ملعاجلة النزاعات الدولية إال إذا كان يتوفر على قاعدة إسناد ال

أما . تعني بالنسبة لكل جمموعة من الروابط القانونية املتوفرة على عنصر أجنيب القانون الواجب تطبيقه
ألMا ستخضع حتما للقانون إذا كانت العالقة القانونية وطنية يف كل عناصرها، فال تثري أي إشكال 

  . الوطين

غري أن األمر ليس ذه البساطة ألن األنظمة القانونية غري موحدة، ألن كل جمتمع له نظامه        
القانوين اخلاص به وله سلطته اخلاصة اليت تستلم إدارة شؤونه، وخيضع أفراده يف عالقاOم املتعددة 

تطورت يف اختالفها ولرمبا تغريت و لعالقات وختتلف باجلوانب لقواعد وأنظمة تتناسب مع هذه ا
فيظهر التباين يف القواعد القانونية يف ا5تمع الواحد . ا5تمع الوطين للدولة بتغري الزمن وتطور العصر

الدول يف درجة على أن التباين يبدو واضحا حينما يتعلق األمر بأكثر من جمتمع بالنظر الختالف 
  .2ايل يف أنظمتهابالتتطورها وظروفها و 

هذا االختالف بني قوانني الدول وأنظمتها يثري بدون شك نزاعا فيما بينها كلما اتصلت عالقة      
أو مركز قانوين بدولة أجنبية فأكثر، مما ترتب عنه أن النزاع أصبح علما شائعا لتشابك العالقات 

دى إىل اكتساب العنصر األجنيب أمهية  األمر الذي أ. الدولية واتصاهلا نتيجة التطور احلضاري اهلائل
  . كربى

                                                           
  .04.، املرجع السابق، صخالد بوعروس 1
  . 1997ô “.07أنظر، حسن اهلداوي، القانون الدويل اخلاص، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  2
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ويظهر هذا التنازع يف مسائل األحوال الشخصية نتيجة تواجد األجنيب على أرض الدولة       
واالعرتاف له مبجموعة من احلقوق وخاصة منها احلقوق املدنية والشخصية، كاحلق يف الزواج الذي 

وضعية واالتفاقيات الدولية واملواثيق الدولية   نصت عليه جل الشرائع السماوية والتشريعات ال
للرجل واملرأة مىت بلغا سن :" منه على أنه 16إذ تنص املادة  1كاإلعالن العاملي حلقوق االنسان

الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب اجلنس أو الدين، وهلما حقوق متساوية عند 
  ".الزواج

 بإبرام عقد زواجه مع أحد مواطين الدولة املقيم فيها أو أحد مواطين ومىت مت االعرتاف لألجنيب      
دولة أخرى ال حيمل جنسيتها على إقليم الدولة املستضيفة، فإن العالقة القانونية يف هذه احلالة 

كما أن . يتطرق إليها العنصر األجنيب يف أشخاصها، وذلك ألن أطراف العالقة خمتلفي اجلنسية
على أرض دولة ال تربطها أي صلة باملتزاوجني ا، وأيضا قد ينتج الزواج آثاره على الزواج قد يربم 

ففي هذه احلاالت كلها حتكم العالقة الزوجية الواحدة قوانني خمتلفة، بل إن ما . أرض دولة أخرى
يزيد يف تعقيد هذه املسألة يف القانون الدويل اخلاص هو تعدد واختالف القوانني الشخصية أو 

  .2قليمية يف بعض الدولاال

وعليه، مل تعد الرابطة الزوجية وطنية خالصة، بل ختللها العنصر األجنيب يف جانب األطراف أو      
احملل أو السبب وذلك راجع أساسا الختالط األجانب بالوطنيني ووجود تعامالت بينهم بسبب منو 

  .وتعدد مصاحل وعالقات األفراد

 البحث عن قواعد قانونية تتوىل تنظيم هذه العالقات القانونية ومن هنا كانت احلاجة إىل     
فمن غري املعقول أن تبقى تلك العالقات خاضعة ألحكام القانون . املشتملة على عنصر أجنيب

الداخلي، ألن ذلك من شأنه أن يؤدي إىل إهدار وضياع حقوق األفراد وخاصة يف مسائل األحوال 

                                                           
توافق اجلزائر على اإلعالن العاملي : " على أنه 1963من دستور  11صادقت اجلزائر على هذا االعالن بعد االستقالل مباشرة، حيث نصت املادة   1

  ". وق اإلنسان حلق
  .07. "  2011-2010أنظر، رحاوي آمنة، الزواج املختلط يف القانون الدويل اخلاص، مذكرة ماجستري، جامعة تلمسان،  2
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ني جزائريني مسلمني مقيمني يف اخلارج لقانون أجنيب ال يبيح فلو أخضعنا مثال زوج. الشخصية
  .الطالق أو يسوي يف املرياث بني الذكور واإلناث ألدركنا خطورة النتائج اليت قد ترتتب عن ذلك

ومن هذا املنطلق وجب إخضاع العالقات القانونية املشتملة على عنصر أجنيب لقواعد تتفق      
ان الزواج املختلط مظهرا إجيابيا تنسجم فيه األفكار والقناعات ووسيلة وإذا ك. 1وطبيعتها اخلاصة

النفتاح األسر الوطنية على أسر أجنبية، فإنه يف الوقت نفسه يعترب من أكثر املواضيع أو العالقات 
القانونية إثارة لتنازع القوانني الختالف مفهوم ذلك األخري باختالف الدول واختالف أنظمتها 

فبينما تراه بعض األنظمة رابطة دينية حمضة تنعقد وفقا ملراسيم دينية معينة، . ونظرOا لهالقانونية 
ة تنعقد بالتقاء االجياب والقبول أمام موظف عام أنظمة أخرى وتراه رابطة مدنية حبتختالفها الرأي 

رب جرمية؛ تراه وبينما تراه أنظمة رابطة أبدية غري قابلة لالحنالل حيرم تعددها وإذا حدث يعت. خمتص
، ومن جهة أخرى 2 جهة من هذا بعضها رابطة ميكن احنالهلا بإرادة الزوج كما يف الشريعة االسالمية

ال يقتصر اختالف األنظمة القانونية على املفهوم أو الطبيعة وال حىت االنعقاد بل يتعدى ذلك إىل 
شخصية يف حني أن هناك دول فمن الدول من ترتب على هذه الرابطة آثارا مالية وأخرى . آثاره

  .تقتصر على الروابط الشخصية

 تظافرت وإمنا الصدفة قبيل من يكن مل اختيار وهو املوضوع، هلذا اختيارنا جاء املنطلق هذا من    
 االعتبارات هذه أهم ولعل تفاصيله يف والتعمق اخلوض رغبة لدينا لتخلق بينها فيما اعتبارات عدة

  :يف تتمثل

 للغاية مشوق أمر وتناوله اخلاص الدويل القانون مواضيع أهم من يعد املختلط لزواجا موضوع أن -
 املاضي يف حدثت تندثر وال تزول ال ظاهرة املختلط الزواج لكون الساعة مواضيع من دوما وهو

  .املستقبل يف حدوثها وسيستمر احلاضر الوقت يف حتدث ومازالت

                                                           
  .14 - 13."  2004أنظر، رمزي حممد علي دراز، فكرة تنازع القوانني يف الفكر االسالمي، دار اجلمعية اجلديدة للنشر،  1

2 Cf. BELGACEM Arab, Les conflits de lois relatifs à la conclusion et aux effets personnels du mariage en droit 
international privé algérien et comparé, Thèse doctorat en droit, Université du Paris- Pantheon-Sorbonne,  
France, 1989, p.01. 
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 املرتتبة اإلشكاالت مع تعاملها وكيفية واملقارنة الوطنية ضائيةالق التشريعية، الفقهية، املواقف رصد -
  .املختلط الزواج عن

 العالقات مستوى على مشاكل من ولدته وما املختلط الزواج لظاهرة املستمر للتزايد نتيجة -
  .األسرية

  .األجنيب العنصر ذات الزوجية بالرابطة املتعلقة القضاء أمام املرفوعة املنازعات كثرة -

 تنازع وهي أال الزوجية الرابطة يف األجنيب العنصر بروز يطرحها اليت اإلشكاالت ألهم حلول إجياد -
 تنازع املختلط، الزواج مسائل على التطبيق الواجب األنسب القانون حتديد وضرورة القوانني

 وحتمية تلط،املخ الزواج منازعات بنظر دوليا املختصة احملكمة حتديد وإلزامية القضائي االختصاص
 إىل باإلضافة. املختلط الزواج مسائل يف الصادرة األجنبية األحكام تنفيذ وإجراءات شروط حبث

  .الزوجني من كل حالة على الزواج هذا تأثري مدى كشف وجوب

 رابطة وهي ا5تمع يف رابطة أمسى يعاجل كونه املوضوع دراسة أمهية تربز األخرية النقطة هذه ويف      
 اليت احلاالت كل يف وذلك كله، ا5تمع أساس األصل يف هي اليت األسرة أساس تعترب اليت الزواج
 من النوع هذا دراسة أمهية تربز ومل خمتلفة، دولة إىل جبنسيته منهما كل ينتمي وامرأة رجل بني جتمع
 على ظالهلاب ألقت واليت البشر بني والتواصل االتصال يف سهولة من العامل حلق بعدما إال الزواج

 االشكاالت ومعاجلة املختلط الزواج على الضوء نسلط أن علينا لزاما صار وهلذا. الزوجية العالقات
 الزواج تأثري مدى إبراز مث ومن اخلاص، الدويل القانون قواعد ضوء على األخري هذا يثريها اليت

 مقارنة، دراسة اتباع امن يستوجب التفاصيل هذه حبث أن كما الزوجني، من كل حالة على املختلط
 معاجلتها وكيفية املختلط الزواج يطرحها اليت االشكاالت من اجلزائري القانون موقف حبث خالل من

  .  املقارنة القوانني وبني بينه املوجودة االختالفات وإبراز
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ني كتنازع القوان خاصة من الناحية القانونية، 1عليه، يثري الزواج املختلط عدة إشكاالتو       
بالنسبة النعقاده وما يرتتب عليه من آثار وعند احنالله، وأسباب ذلك صفة األجنيب اليت يتمتع ا  
كل طرف عن اآلخر فحىت لو كان الزوجان يعرفان بعضهما البعض غري أن قوانني دولتيهما قد 

المية ليست  تكون متنافرة يف األحكام، وذلك نظرا لتوجه كل دولة ونظرOا إىل الزواج فالدول االس
  .كالدول الغربية وما هو من النظام العام يف اجلزائر ليس من النظام العام يف فرنسا

إىل نطاق تطبيق هذا  2من قانون األسرة 221وإذا كان املشرع اجلزائري قد أشار يف املادة      
ه أشار يف ذات املادة القانون وأقر بأنه يسري على مجيع املواطنني اجلزائريني واملقيمني يف اجلزائر، فإن

إىل مراعاة قواعد التنازع يف القانون املدين، وبالتايل خضوع األجانب يف أحواهلم الشخصية لقانوMم 
ذلك أن تطبيق القانون اجلزائري املستمد من الشريعة االسالمية على أجانب ال يدينون . الوطين

لقانونية يف فقدهم الثقة واالطمئنان بالدين اإلسالمي قد يرتتب عليه ضرر يلحق أطراف العالقة ا
ولدفع هذه األضرار ومتكينا للعالقة من أن . 3بتطبيق قانون أكثر مالءمة واتفاقا مع طبيعة العالقة

تشق طريقها يف ثقة واطمئنان مع فواصل احلدود واختالف النظم يبذل فقه القانون الدويل اخلاص 
ات اخلاصة الدولية من حيث حتديد أصحاب احلقوق جهده يف وضع قواعد قانونية فنية حتكم العالق

وهنا يربز دور القانون الدويل اخلاص يف إجياد حلول مناسبة ملا يرتبه الزواج من . واستعماهلا ونفاذها
  .مشاكل يف إطاره

وتكمن أمهية قواعد القانون الدويل اخلاص يف كون هذا األخري املرجع الوحيد يف معاجلة مسائل      
فلو كنا بصدد حالة زواج بني جزائري وجزائرية انعقد يف . الزوجية احملتوية على عنصر أجنيبالرابطة 
فسنكون بصدد زواج وطين حمض سيحكمه من دون شك القانون الوطين النعدام العنصر   اجلزائر

                                                           
1 Cf. CROTEAU Etienne, Du mariage dans le droit international privé de la province de QUEBEC, Thèse 
doctorat, Université de Toulouse, France, 1964, p.01. 

، اجلريدة 27/02/2005املؤرخ يف  02-05ألمر يتضمن قانون األسرة اجلزائري املعدل واملتمم با 1984يونيو  09املؤرخ يف  11- 84قانون رقم  2
  .2005 فرباير 27 يف مؤرخة 15الرمسية عدد 

، ا5لة اجلزائرية للعلوم القانونية )تشريع األسرة اجلزائري(11-84ية والتطبيق يف قانون رقم أنظر، عبد الفتاح تقية، االشكاالت القانونية بني النظر  3
  .89-88.“ �02، العدد 2003واالقتصادية والسياسية، 
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الزواج بينما لو تعلق األمر بزواج جزائري ومغربية أبرم يف فرنسا، ففي هذه احلالة خيرج . األجنيب فيه
عن نطاق القانون الداخلي ليدخل ضمن جمال القانون الدويل اخلاص الحتوائه على عنصر أجنيب 

وعليه، فإن أي نزاع سيثار بشأن هذا الزواج . على األقل وارتباطه بأكثر من نظام قانوين واحد
  .مستقبال ستحكمه قواعد القانون الدويل اخلاص

القانون الدويل اخلاص اجلزائري واملقارن مسائل الزواج  كيف عاجل: وعليه، لنا أن نتساءل     
  املختلط؟

هذا والزواج املختلط مىت استوىف كافة أركانه وشروطه انعقد صحيحا وخلف وراءه جمموعة من      
وقد متس . اآلثار والنتائج، وهذه األخرية قد تؤثر بشكل أو بآخر على حالة كل من الزوج والزوجة

شخصية أخرى ومالية كحقوق  جنسية الزوجني، مث تنتقل لترتك بصمتها على أمورهذه اآلثار بداية 
فما مدى تأثري الزواج  ...إخل. ما املالية، اسم الزوجة وأهليتهاوالتزامات كل من الزوجني، وذمته
  املختلط على حالة كل من الزوجني؟

نهج التحليلي ألن األمر يتعلق ودراسة تفاصيل هاتني اإلشكاليتني تتطلب منا اتباع من جهة امل      
هنا بأكثر فروع القانون عرضة الجتهاد الفقه والقضاء، وذلك إما لعدم توافر النصوص القانونية 

ومن جهة أخرى، اتباع املنهج املقارن كلما دعت الضرورة إىل الوقوف على بعض  .الكافية أو نقصها
قضائية املقارنة العربية منها والغربية كاملصرية النصوص القانونية، املواقف الفقهية، واالجتهادات ال

ويرجع ذلك أساسا إىل نقص النصوص . وتشريعات أخرى مع إبراز موقف املشرع اجلزائري ¹والفرنسية
واالجتهادات القضائية اجلزائرية املنظمة ملواضيع القانون الدويل اخلاص واملواقف الفقهية القانونية 

  . لقضائي الدويلوخاصة منها موضوع االختصاص ا

 يف ستكون الزوجني حالة على وتأثريه املختلط الزواج ملوضوع دراستنا فإن  تقدم ما على وبناء     
  :بابني
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  :األول الباب

  .الخاص الدولي القانون قواعد ظل في المختلط الزواج 
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اجة ملعاجلة موضوع الزواج املختلط يف إطار قواعد القانون الدويل اخلاص مل تظهر إال إن احل      

ذلك على عكس ما كان احلال عليه يف ظل و . ية األجنيب يف ا5تمعات احلديثةبعد حتسن وضع

حرمته من أن يكون طرفا يف و  Aعرتف لألجنيب بالشخصية القانونيةا5تمعات القدمية اليت مل ت

من أبسط احلقوق  حيث ظل األجنيب زمنا طويال جمردا. القانونية املالية أو الشخصية تالعالقا

ك نتيجة لبدائية هذه ذلزواج واإلرث والتصرف والتملك، و إلنسانيته كحق الاملالزمة لوجوده و 

ل ا5تمعات وضآلة اتصاالOا اخلارجية وانغالقها على نفسها واكتفاءها الذايت وعدم اهتمامها بالتباد

  .والتعامل اخلارجي

نشوء حاجات تستدعي جتارة خارجية أبت أن إال أن تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية و       

ات تشريع أبواا أمام يستمر هذا الوضع الشاذ طويال، فأفرزت واقعا جديدا فرض على ا5تمع

. 1ه املمكنةى أفضل الوجو التعايش فيما بينها علاألجانب حىت يتم التكامل و األموال و األشخاص و 

تماعي اعتدال ملحوظ يف النظرة إىل األجنيب، االجأن يواكب هذا التطور االقتصادي و من الطبيعي و 

، وأصبح بدأ يتحسن وضعه رويدا رويداتغريت النظرة إليه و العالقة اخلارجية فتطور مركزه و  هو عمادو 

  .أشخاص القانون يف الدولة حقا مندرجة أن مت اعتباره ال يتمتع حبقوق متزايدة إىل

لك اليت حرم منها بكافة احلقوق اليت يتمتع ا الوطين باستثناء ت يتمتع أصبح األجنيب .وعليه        

عرتاف هلم بالشخصية من أهم احلقوق اخلاصة اليت يتمتع ا األجانب االو . بنص قانوين خاص

غريها من حقوق األسرة مبا يف ذلك حق وامة و والية، الوصاية، الق، الطالق، الحق الزواجالقانونية و 

                                                           
  .ƒ .19 :2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 1.القانون الدويل اخلاص، ط  أنظر، حممد وليد املصري، الوجيز يف شرح  1
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ق ذلك يتمتع األجنيب حب وباإلضافة إىل كل ذلك مع مراعاة اعتبارات النظام العام،والوصية و اإلرث 

  .1التقاضي أمام احملاكم الوطنية

لعالقات د من الروابط واانفتاحها نوع جديتب بداهة على اختالط ا5تمعات وتعايشها و يرت و         

حتكم العالقات الوطنية  ، مل تعد احلياة القانونية جمرد قواعدوعليه. قانونية املتضمنة عنصرا أجنبياال

التطور ده القانونية اآلخذة باالزدياد و قواعام جمتمع دويل يتميز مبوضوعاته و ، بل أصبحنا أمالداخلية

كافة   إمنا تعدOا إىلالدول و ائمة بني كما مل تعد تقتصر احلياة الدولية على العالقات الق  .التميزو 

 .أمواهلم خارج دوهلماألفراد التابعني لدول خمتلفة والذين جيرون تصرفاOم و  العالقات الناشئة بني

الدويل العام القانون الذي حتكمه مبادئ ا5تمع الدويل الذي يضم الدول و جانب  ولذلك وجد إىل

مراكزه ع األخري هو الذي حتكم عالقاته و ا ا5تمجمتمع دويل آخر يسمى با5تمع الدويل لألفراد، هذ

هذا األخري باعتباره فرع من فروع القانون يبحث أساسا يف ة قواعد القانون الدويل اخلاص، و القانوني

معينة عنصر عالقاOم و مراكزهم القانونية اليت يكون فيها بالنسبة لدولة النظام القانوين حلياة األفراد و 

من أي هو الذي يتوىل تنظيم ما قد تستحدثه احلياة الدولية اخلاصة  .2يأجنيب أو ظرف خارج

االقتصادي العاملي اتج الطبيعي للتقدم التكنولوجي و اليت تعترب النمراكز متزايدة كما ونوعا و عالقات و 

لعنصر األجنيب يف الذي أسهم من دون شك يف بروز او  §رع الذي نشهده يف أيامنا احلاضرةاملتسا

  .األحوالاالت و شىت ا5

األمر الذي كان له انعكاساته أيضا على جمال األحوال الشخصية لألفراد حيث ظهر ما        

لطالق، النسب، q ôة ظهور العنصر األجنيب يف الزواجيسمى بالزواج املختلط الذي تولد عنه بالضرور 

وما  .ني الدول املختلفةجم املبادالت التجارية واالقتصادية بكما أن زيادة ح  .، املرياثاحلضانة
                                                           

  .  43- 39. 7 0 2007، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،1.أنظر، حممود حممود املغريب، يف إشكالية تقنني القانون الدويل اخلاص، ط 1
  .28-20. 9  20092، منشورات احلليب احلقوقية، è ô_.1، سعيد يوسف البستاين، اجلامع يف القانون الدويل اخلاأنظر 2
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استتبعه من تقدم وتطور وسائل النقل واالتصاالت أدى إىل ازدياد حركة األفراد عرب احلدود وانتقاهلم 

رفاته القانونية وهو األمر الذي ساهم من جهة يف إمكانية مباشرة الفرد لتص. 1أخرى من دولة إىل

موال سواء كانت منقوالت أو عقارات من جهة أخرى يسمح بتوزيع متوقع األو  1خارج إقليم وطنه

  .على عدة دول

 .آخر يف اقتحام العنصر األجنيب جمال الرابطة الزوجيةبكل هذه العوامل سامهت بشكل أو       

أن األمر يتعلق خاصة و   انون الدويل اخلاص يف هذا ا5الاألمر الذي أصبح يستلزم طرح مسألة الق

اختالف الفكرة  ولعل ذلك يرجع أساسا إىل. حديثائع قدميا و دقيق اختلفت فيه الشراهنا مبوضوع 

ليا سواء من ناحية انعقاده أم ناحية ويظهر هذا االختالف ج االجتماعية اليت يقوم عليها الزواج،

  .2آثاره أم من ناحية انتهائه

ط فيما مرأة يصح االرتبااواج يف مفهوم الشريعة اإلسالمية، هو عقد رضائي بني رجل و فالز         

والزواج إذا . حقوقا وحيملها واجبات متبادلة وجيعل منهما أساس األسرة، ويرتب لكل منهما .بينهما

كذلك العديد من اآلثار، فمن خصائص الزواج يف   ورتب عدة خصائص، حا كانت لهصحي انعقد

إMاؤه باإلرادة هو عقد جيوز و  زواج املتعة،دوام فال يصح الزواج املؤقت أو نه عقد يفيد الأالشريعة 

جيوز شرعا للزوج أن يعقد على أكثر من زوجة يف كما  .جملن بيده العصمة وهو غالبا الزو املنفردة 

أما الزواج يف الشرائع غري اإلسالمية خيتلف عنه يف الشريعة . الشرع مبا ال جياوز أربعة زوجاتحدود 

األصل فيه Þ § أحدمها أو كالمهاجني يد ال ينحل بإرادة الزو سالمية فهو  عقد يشرتط فيه التأباإل

                                                           
، السنة سائل اإلجراءات القضائية الدولية، جملة احلقوقالتعاون القضائي يف مو 1403/1983فاقية الرياض العربية ، اتمحد عبد الكرمي سالمةأ  ظرنأ 1

  .39 .ص5 األول العدد �1991، الكويت، 15
  .298. ص  �1969 دار النهضة العربية، مصر ، تنازع القوانني،جابر جاد عبد الرمحان ؛103 .) �بقاملرجع السا، حسن اهلداوي، نظرأ 2
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فالزواج عند  .1لزوج أن يتخذ أكثر من زوجة واحدةعدم القابلية للتعدد فال جيوز لالوحدانية و 

ولو أنه  –الكاثوليك مثال يعد رابطة غري قابلة لالحنالل على عكس االسالم الذي شرع الطالق 

  . 2وإعادة الزواج -يعترب أبغض احلالل عند اهللا عز وجل

سواء ظهرت زواج عندما تتضمن عنصرا أجنبيا و تطرح مسألة القانون الدويل اخلاص يف مسائل ال      

، أو يف موقع املال )القانونيةعنصر أشخاص العالقة أو احلالة (ورة العنصر األجنيب يف الزوجني ص

حمل إبرام عقد (جية الزو  الصفة األجنبية بعنصر الواقعة املنشئة للعالقة حققد تلو  ))عنصر املوضوع(

  ).الزواج

ثريها ظهور العنصر األجنيب يف جمال الزواج هو حمور دراستنا يف هذا ومعاجلة اإلشكاليات اليت ي       

إطار أهم يف الباب، أي أن تطرقنا ملوضوع الرابطة الزوجية سيكون حمصورا مبا يثريه  هذا املوضوع 

 نفيذتانني، االختصاص القضائي الدويل و نازع القو مواضيع القانون الدويل اخلاص املتمثلة يف ت

  .األحكام األجنبية

ضرورة البحث بيا تثري مشكلة تنازع القوانني و بالزواج عنصرا أجناملتعلق  ذلك أن تضمن النزاع      

انون الوطين دائما عليها يؤدي إىل نتائج غري ألن تطبيق الق ¾عن القانون املالئم حلكم هذا النزاع

القاضي الوطين  لذلك قد تستدعي مقتضيات احلياة الدولية أن يطبقو  “حقوق األفراديهدر عادلة و 

  .قانون غري قانونه

                                                           
ل حممود الكردي، تنازع القوانني، مجا ؛95 .8 20062، مصر، دار النهضة العربية 8.11 2لنمر، املختصر يف تنازع القواننيأبو العال ا  أنظر 1

  . 268 .8 520052 اإلسكندرية Lمنشأة املعارف
2 Cf. AMOKRAN LEGUTOWSKA Grazyna, Le mariage islamo-chrétien en France: une approche 
anthropologique, Thèse doctorat, Université de GRENOBLE, 2012, p. 118. 
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إذا كان ظهور العنصر األجنيب يف نزاعات الرابطة الزوجية يثري كما رأينا مشكلة تنازع و        

فإنه يثري أيضا  لية حلكمها،قه عليها من بني القوانني ذات القابيالقوانني، أي حتديد قانون ينبغي تطب

فض املنازعات املتعلقة ا، فاتصال رابطة ب احملكمة املختصةقبل إثارة مشكلة تنازع القوانني مشكلة و 

الزواج بعدة دول جيعل حماكمها مرشحه لتتمتع مجيعها باختصاص قضائي حياله، فأي حماكم الدول 

  .؟الفصل فيهاو  فع الدعوى أمامهااليت على صلة بالنزاع تكون أحق بر 

ها، مت حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوعفإذا حسمت تلك املشكلة وقبلت الدعوى و       

ن مسألة مصري هذا احلكم ءاOا العادية حىت صدور احلكم، فإإجرامث تابعت هذه الدعوى سريها و 

احلكم مثرة  ذا املوضوع ألنهنا تربز األمهية البالغة هلو   ندما يراد تنفيذه يف دولة أجنبيةستثار ع

حتجاج بذلك احلكم ، فهل ميكن االة األفراد النهائية يف منازعاOماملعقدة هو غاياإلجراءات الطويلة و 

  طلب األمر بتنفيذه؟يف دولة أخرى و 

  :ستكون يف فصلني أساسينين دراستنا هلذا الباب وبناء على ما تقدم فإ    

   .ع القواننيتناز الزواج املختلط و : الفصل األول

  .    ل قواعد االختصاص القضائي الدويلالزواج املختلط يف ظ: الفصل الثاين
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   الفصل األول

  تنازع القوانينالزواج المختلط و 
 

تثار مشكلة تنازع القوانني يف جمال الزواج عند توافر الشروط املتطلبة لقيام التنازع القانوين        

جنسية أطرافها، أو مكان بسبب اختالف   لة حمل النزاع عنصر أجنبيااملسأ عموما أي عندما تتضمن

تزاحم قوانني أكثر من دولة واحدة ، وتنازع و أو مكان وجود املال  تنفيذهاأو مكان  âانعقادها

من  ل دولةفعندما تكون العالقة القانونية أو املركز القانوين مشوب بعنصر أجنيب ترى ك .حلكمها

 ا عليها، كأا هذه العالقة أن هلا الدول اليت تتصلMن يتعلق األمر بزواج مصلحة يف تطبيق قانو

جيعل  امشوبا بعنصر أجنيب مم إذا وقع نزاع بشأن هذا الزواج يعد، فطنان يف اجنلرتا وفرنسية متو سباينإ

بينما إذا   .يتزامحون حكم هذا النزاعسباين والقانون اإلجنليزي يتنازعون و القانون اإلالقانون الفرنسي و 

. القانون الوطين، فانه يعد وطنيا حمض وخيضع للقضاء و كان املركز القانوين غري مشوب بعنصر أجنيب

أمام عليه ال تطرح مشكلة تنازع القوانني بصدد العالقات الزوجية فيما لو كانت املسألة املطروحة و 

  .القضاء وطنية يف كل عناصرها

جيب لقيام حالة ، كما حيث يطبق القاضي القانون الوطين فهذه احلالة ال تثري أي إشكال      

أن ال جتعل دولة القاضي اختصاص قانوMا الوطين اختصاص مطلقا، بل جيب أن   التنازع القانوين

، هذه األخرية اليت تقتضيه حاجات املعامالت الدولية تفسح ا5ال لتطبيق القوانني األجنبية وفق ما

، اليت 1اإلسنادقواعد من أهم هذه القواعد القانون الدويل اخلاص و  ذ بقواعدتقضي بضرورة األخ

قد و . كمهاحبالقانون املختص أصال  نية اليت تشمل على عنصر أجنيب إىلتسند العالقات القانو 

                                                           
الواجب التطبيق على املسألة القانونية املشتملة هي عبارة عن قاعدة قانونية يضعها املشرع الوطين وهدفها إرشاد القاضي إىل القانون : قاعدة اإلسناد 1

  . 67. ) _2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 1.) _1.أنظر، أعراب بلقاسم، القانون الدويل اخلاص، ج. على عنصر أجنيب
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تطبيق قانون أجنيب على إقليم الدولة، لذلك ال تستطيع الدولة املعاصرة أن تعتنق مبدأ  ؤدي هذا إىلي

  .ذ القوانني األجنبية على إقليمهالقة الذي جيعل حدود سيادOا كحاجز مينع نفااإلقليمية املط

 تنازع االختصاص التشريعي إال عندما تكون القوانني حملوم حالة ذلك ال تق باإلضافة إىلو        

 11بقا لقواعد القانون الدويل العامالدولة ط بوصفتتمتع و   التنازع صادرة عن دول ذات سيادة

  .يكون املوضوع املطروح أمام القاضي داخال يف دائرة القانون اخلاص عندماو 

 ¹ة الدولية جمال العالقات اخلاصأهم وأدق مشكلة يفقت هذه الشروط كنا أمام أقدم و مىت حتقو       

تعىن بالبحث ألMا . 2وهي مشكلة تنازع القوانني واليت تعترب املشكلة األم يف القانون الدويل اخلاص

وذلك . بينها النزاعات املتعلقة بالزواجمن كم النزاعات ذات العنصر األجنيب، و نون املالئم حلعن القا

 سيؤدي حتما إىلكل دولة بإخضاع هذه النزاعات ذات الطابع الدويل لقانوMا الوطين ألن تشبث  

 . أفراد الدولإعاقة التعامل بنيو  3انتفاء العدالة، واإلضرار بأطراف العالقة و 3إهدار احلقوق املكتسبة

يرتبط ا اإلنسان، وهو أن األمر يتعلق هنا بالزواج الذي يعد من أهم العالقات اليت خاصة و      

واضيع يف مادة األحوال الشخصية ويعكس العالقات والروابط العائلية اليت تشكل حقال من أهم امل

بأكثر من قانون أو نظام ترشيحها لالتصال وانني نظرا لتشعب هذه العالقات و خصبا لتنازع الق

إن كانت األحوال الشخصية موضوعا يتسع فيه اخلالف فيما بني قوانني خمتلف الدول ف. ينقانو 

، ذلك ألن الفكرة ذروتهإن الزواج موضوع يبلغ فيه هذا اخلالف ف “حبسب تأثرها بالدين السائد
                                                           

وقد أقر القضاء اإلجنليزي هذا . 1418Î à¹ .297أنظر، طلعت حممد دويدار، القانون الدويل اخلاص السعودي، منشأة املعارف، اإلسكندرية ،  1
بنصيبها  لبت املرأةاملبدأ يف قضية تتلخص وقائعها يف أن مواطنا إجنليزيا تزوج بامرأة تنتمي إيل إحدى القبائل اإلفريقية وأجنب منها ولدا، وملا توىف طا

لقبيلة اإلفريقية وهو ما يتفق مع قاعدة اإلسناد اليت ختضع شكل الزواج ونصيب ابنها من املرياث على أساس أن عقد الزواج كان صحيحا وفقا لعادات ا
ن املسألة ال إيل قانون بلد إبرامه، غري أن احملكمة العليا يف إجنلرتا طبقت القانون اإلجنليزي ورفضت طلبات املدعية ألن عقد الزواج غري صحيح وكو 

 هذا االجتهاد القضائي مقتبس من.  القانون اإلجنليزي واألعراف املتبعة يف قبيلة املدعيةتنطوي على أي تنازع ألنه ال يتصور أن ينشأ التنازع بني
-http//Science juridiques , ahlamontada, net/ t 1465- topic  

  72002 2العشرو سادسة و التقليدي اإلجرائي واملستحدث املوضوعي، جملة احلقوق، السنة ال صفقواعد تنازع القوانني بني الو  جورج حزبون،  أنظر 2
  . 247 .صú الثاين العدد

  .45 .صاملرجع السابق،   حممود حممود املغريب 3
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بعض ا5تمعات متصل يف هو  جمتمع و االجتماعية اليت تقوم عليها الزواج ختتلف من جمتمع إىل

 يقوم زواج فمن .1انقضائهك اخلالف من فكرة الزواج ذاOا وميتد إىل انعقاده وآثاره و يبدأ ذلو . بالدين

 إىل حمضة دينية الرابطة فيه تعترب زواج ومن الزوجات، تعدد على يقوم زواج إىل الزوجة وحدة على

 الرابطة فيه تعترب زواج إىل الرابطة باحنالل فيه يسمح زواج ومن. ةحبث ةنيمد الرابطة فيه تعترب زواج

ولقد أدى اختالف النظم القانونية بشأن رابطة الزواج إىل جعل الزواج  .لالحنالل قابلة وغري دةبمؤ 

  .القوانني لتنازع جماال القانونية العالقاتأفسح 

انونني متعارضني أو أكثر تزاحم ق''  :يراد ا عند مجيع الفقهاء إشكالية تنازع القواننيو         

ومىت كنا بشأن  .2''نبية يف أحد عناصرها على األقللدولتني أو أكثر بشأن حكم عالقة قانونية أج

تزاحم بني قانوين دولتني خمتلفتني أو أكثر بسبب تعدد العناصر األجنبية يف العالقة القانونية حمل 

ذ عن فيتم البحث عندئ. حكم النزاعسيزعة تناقوانني م من عدةقانون النزاع يثور التساؤل عن أي 

وقد يتم الزواج مع .  مة حلكم العالقة القانونية حمل النزاعءأكثرها مالأنسب تلك القوانني صالحية و 

 أو) اخلارج يف اإلسالمية الدول إحدى رعايا بزواج( إقليمي كان سواء العالقة يف قيام عنصر أجنيب

من مث تثور مشكلة تنازع عدة قوانني ô ¹ 3)اإلسالمية الدول إحدى إقليم يف األجانب بزواج( شخصي

 أم لقانون موطنهما أم لقانون املكانفهل ختضع لقانون جنسية الزوجني  3حكم هذه الرابطة الزوجية

  .؟الذي مت فيه الزواج

زعة الزواج تقرير اختصاصه حبكم مناترجيح أحد القوانني املتنازعة و  الملشكلة جيب أو ل هذه اوحل

  ).املبحث الثاين(ذا القانون أمام القضاء الوطين مث تطبيق ه ))املبحث األول(ات العنصر األجنيب ذ

 
                                                           

  . 2010Í _.06  ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مشكالت إبرام الزواج يف القانون الدويل اخلاصنظر، صالح الدين مجال الدينأ 1
  .41.ص  ¹املرجع السابقرمزي حممد علي دراز،  2

3 Cf. C. ORESCU Alexandre, le mariage en droit international privé, Thèse doctorat, librairie de la société du 
recueil j-b, Sirey du journal du palais, Paris, 1908, p.127.  
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  المبحث األول 

 تحديد القانون الواجب التطبيق على الزواج المختلط
 العالقة ن تتجاوز عناصرأعندما يتعلق األمر بأحد مسائل الزواج املتضمنة عنصرا أجنبيا، ب         

يتخطى األمر بالتايل النظام القانوين الوطين لتثري تنازع بني عدة طن لرتتبط بدول أخرى و إقليم الو 

ذلك عن طريق تطبيق قواعد قانونية و  .ر هنا حل مشكلة التنازع القانوينأنظمة قانونية فيستدعي األم

 تتضمن إىلالقانون الواجب التطبيق عليها واليت  فنية تنظم العالقات ذات العنصر األجنيب بتحديد

فنية للربط بني موضوع القاعدة والقانون املسند  جانب الفكرة املسندة ضابط اإلسناد باعتباره أداة

  . إليه

وهي قواعد قانونية وضعية ذات . بقواعد اإلسناد أو قواعد التنازعيصطلح على هذه القواعد و      

مالئمة لتنظيم تلك قوانني مناسبة و ى العالقات اخلاصة الدولية فتصطفي أكثر الطبيعة فنية تسري عل

من ذلك نستنتج أن قاعدة التنازع هي و . عليهاالعالقات حينما تتعدد القوانني ذات القابلية للتطبيق 

ز قانوين يشتمل على عنصر واجب التطبيق بالنسبة لعالقة قانونية أو مركحتدد القانون الالقاعدة اليت 

    .1ن الذي ميكن أن جند ذلك احلل فيهي للنزاع بل القانو ل املوضوعأجنيب وهي اليت تبني ليس احل

حلكم  فقواعد اإلسناد غري حمددة املضمون أي ال تقوم بتحديد قانون دولة معينة بالذات      

من العالقات ذات بل تتكفل بالربط بشكل جمرد بني طائفة معينة   العالقة ذات الطابع الدويل

  .  2رشحة حلكم العالقةد القوانني املأحالطابع الدويل و 

                                                           
الدويل، القاهرة،  الدويل، تصدرها اجلمعية املصرية للقانون، تأمالت يف ماهية قاعدة التنازع، ا5لة املصرية للقانون محد عبد الكرمي سالمةأ  نظرأ 1

  .98-97.ص 1 51 العدد  1995مصر، 
  .Ë 2004_ ƒ. 255تر وصناعة األوفست، طنطا، مصرمبيو ، الرتكي للك1.ط  لدين مجال الدين، تنازع القواننيصالح ا نظر،أ 2
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هلذه القواعد، سوف حندد القانون املختص حبكم الشروط املوضوعية الواجب توافرها  ااستنادو       

طبيق على شروط عقد مث ننتقل لتحديد القانون الواجب الت )املطلب األول(النعقاد الزواج صحيحا 

   ).املطلب الثاين(الزواج الشكلية 

  

   المطلب األول

 الواجب التطبيق على الشروط الموضوعيةالقانون 
ينعدم و  يقصد بالشروط املوضوعية للزواج تلك الشروط اليت يتوقف وجود الزواج على وجودها،       

يت تقوم عليها الرابطة الزوجية وتتوقف صحة انعقادها على ، فهي األسس اجلوهرية اليف حالة انعدامها

  . 2هذه الشروط إىل بطالن الزواج دي ختلف أي شرط منحبيث يؤ . 1قهامدى حتق

يف أمهية يف جمال للتكيشروط املوضوعية هي مسألة تكييف و إن حتديد ما يدخل يف فكرة ال      

إمنا بوصفه أيضا  و   بوصفه عملية ضرورية وسابقة لتحديد القانون املطبق ليس فقط 2تنازع القوانني

ذلك ألن التباين و  33كيفية حتقيق العدالةزاع و بها طبيعة احلل النهائي للنكخطوة حامسة تتحدد مبوج

  .4بالتايل يف القانون املختصو  يف حتديد قاعدة اإلسناد يف التكييف يرتتب عليه االختالف

اصة ذات حتديد طبيعة العالقة اخل '': إذن يقصد بالتكييف يف نطاق القانون الدويل اخلاص     

اليت تشكل بدورها عنصرا من عناصر قاعدة اإلسناد و العنصر األجنيب بردها إىل فكرة مسندة معينة 

                                                           
  .89 .: 1998¹ 1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع1.ج املقارن،ألردين و القانون الدويل اخلاص ا نظر، ممدوح عبد الكرمي حافظ عرموش،أ 1
  .164 .ص  2005 4، دار وائل للنشر والتوزيع4.ط ودي، القانون الدويل اخلاص،و نظر، غالب علي الداأ 2
  .20 .ص  2006  قية قو منشورات احلليب احل 11.ط صادق حممد حممد اجلربان، التصنيف يف القانون الدويل اخلاص،  نظرأ 3
  .297 .ص املرجع السابق،طلعت حممد دويدار،   4
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الهتمام وفقا لقاعدة اإلسناد حىت ميكن حتديد القانون الواجب التطبيق على تلك العالقة حمل ا

  .1''هذه

لقانون  كمبدأ عام لقانون القاضي أي   إخضاع التكييف وقد ذهب الرأي الراجح والفقه الغالب إىل

ت معظم التشريعات الوضعية هذا االجتاه ومنها التشريع اجلزائري من وقد كرس .2دولة قاضي النزاع

يكون القانون اجلزائري هو املرجع يف ''  :من القانون املدين اليت نصت على أنه 09خالل املادة 

وعليه، خيضع تكييف  .3''ند تنازع القوانني الواجب تطبيقهتكييف العالقات املطلوبة حتديد نوعها ع

   .4رب من الشروط املوضوعية للزواج لقانون القاضي طبقا للقاعدة العامة يف التكييفوحتديد ما يعت

 لزم إن النفس على األولياء وموافقة الزوجني، وأهلية رضاء املوضوعية الشروط قبيل من ويعترب     
 املوانع من الزوجني وخلو. 6للزواج الالزمة الكفاءة توافر ومدى املثل مهر مع وتعادله املهر 55األمر

 قبيل من يعترب ما الفرنسي والفقه اإليطايل الفقه وحيدد .8األرملة أو املطلقة عدة وانقضاء. 7الشرعية

                                                           
  .55 .ص  2001 التوزيع،دار الشروق للنشر و  11.ط  داوس، تنازع القوانني يف فلسطني نظر، رجا رشيدأ 1

2 Cf. HAINAUT Julie, VILLELA Emmilie, Le cas pratique en droit international privé, Contrats internationaux, 
2 édition, Ellipses, Paris, France, 2009, p. 39 ; 

حوال الشخصية، جملة القانون واالقتصاد ، السنة الرابعة والعشرون، مطبعة عز الدين عبد اهللا، اجتاهات القضاء يف تطبيق قواعد اإلسناد يف مواد األ
  .55 .ص   والثاين األول العددان  1954مصر،   جامعة القاهرة

 صري مناملشرع امل  من القانون املدين115جند املشرع األردين من خالل املادة   التشريعات العربية اليت أخضعت التكييف أيضا لقانون القاضيمن و  3
نون الكوييت من القا 315، املشرع الكوييت من خالل املادة من القانون املدين 11الل املادة من القانون املدين، املشرع السوري من خ 03خالل املادة 

، املشرع من القانون املدين 10، املشرع اللييب من خالل املادة يف مادته العاشرة 1986لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت لعام  1961لعام  05رقم 
  .لدويل اخلاصمن جملة القانون ا 01فقرة  275من خالل املادة  التونسي املشرعو 4 من القانون املدين 14الل املادة السوداين من خ

 .ص  1999، مصر، دار الفكر اجلامعي  ، الكتاب الثاين، تنازع القواننينظر، هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، القانون الدويل اخلاصأ 4
 ؛69 .ص  2006 4ان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ديو 4.ط ، مذكرات يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري،علي علي سليمان ؛278

ANCEL Bertrand, Les conflits de qualifications à l’épreuve de la donation entre époux, 1977, p. 240. 
 ختضع التكييف ومسألة بالتكييف يتعلق املوطن حتديد ألن النزاع، عليه املعروض القاضي لقانون طبقا يتحدد املوطن بأن "ARMIJON" األستاذ يرى

   . الدولة بسيادة متس فكرة وطنامل أن إذ القاضي، لقانون
Cf. ARMINJON.P, Précis de droit international privé, 3 éme édition, librairie Dalloz, Paris, 1947,  p. 24. 
5 Cf. TCHANG Ting  Tchang, Le mariage et la situation de la femme mariée en Chine, Thèse doctorat, 
Université de PARIS, librairie Arthur Rousseau, Paris, 1930, pp. 37-42. 

  .69.علي علي سليمان، املرجع السابق، ص 6

  .275.؛ هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص106.حسن اهلداوي، املرجع السابق،  ص  7
  .58-5.44 20052ارف باإلسكندرية، أنظر، هشام خالد، القانون الواجب التطبيق على شكل الزواج، منشأة املع 8
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 من سالمته أو الرضا هذا وجود حيث من سواء الزوجني رضا بشرط للزواج املوضوعية الشروط
الغة يف القانون الفرنسي  ، حبيث يشرتط يف الزواج حرية إرادة الزوجني وهلذه األخرية أمهية ب1العيوب

 الوالدين وجود عدم حالة يف األقارب أو الوالدين رضا 22كما اعتربها الفقه الفرنسي من النظام العام
 زواج وجود عدم والعقلية، الطبية السالمة للزواج، القانوين السن بلوغ 33قاصرا املعين الزوج كان إذا

ويف حالة  - يف الدول اليت ال جتيز تعدد الزوجاتالزوجة والزوج أيضا  -  زوج لكل بالنسبة سابق
ار إعادة الزواج جيب إثبات Mاية الزواج األول سواء من خالل تقدمي شهادة وفاة الزوج األول أو إظه

 أو الدم صلة بسبب سواء 5الزوجني بني حمرمة قرابة وجود عدم. 4وثيقة حكم الطالق بني الزوجني
  .6التبين أو املصاهرة
 يف توجد حيث الزواج لصحة املوضوعية الشروط إسناد يف الوضعية التشريعات ختتلفو          

 8واملوطن سيةناجل قانون بني ما 7حبكمها املختص القانون حتديد يف اجتاهات ثالثة املقارن القانون

 هذه حنو يسريو  .9الزوجني من كل جنسية لقانون الشروط هذه أوهلا؛ حيث يسند احملل وقانون

 ذا أخذت كما. التشيكوسلوفاكي والقانون البولوين والقانون األملاين والقانون العربية القوانني االجتاه

                                                           
1 Cf. REGNAULT Pierre, le mariage, la séparation de corps et le divorce en droit international, Thèse doctorat, 

Université de Paris, Libraires de la cour de cassation, Paris, 1903, pp.10-11. 
على وجود صلة  وثيقة بني احرتام إرادة  الزوجني واحلرية الفردية حيث نصت  06يف مادته  1948االنسان لسنة كما أكد االعالن العاملي حلقوق    2

  ".كامل موافقة الزوجني املستقبلينيال يربم عقد الزواج إال حبرية و  " : املادة املذكورة على أنه
Cf.  WEITZMAN-BISMUTH Avital, Le courtage matrimonial et la promesse de mariage en droit rabbinique, 
Français et israélien, Thèse doctorat, Université PARIS – EST, 2011, pp. 161, 169. 
3 Cf. MORRIS J.H.C, NORTH P.M, Cases and materials on private international law , Butterworths, London, 
1984, p.241. 
4 Cf. ROY Odile, Droit de la famille, édition Archétype, Paris, 2014, p. 45. 
5 Cf. FOKKEMA P.C . CHORUS J.M. J.Chorus , HONDIUS E.H. and  LISSER E.ch, Introduction to dutch law 
for forrign law yers, klawer-deventer, The Netherlands, 1978, p.49. 
6 Cf. WOLFF Martin, Private international laws, Oxfords university press, London, 1945, p.327. 
7   WOLFF  Martin, op.cit., p. 327. 
8 Cf. BOUYAHIA Sabrine Maya, La proximité en droit international privé de la famille français et tunisien, 
Université Panthéon-Assas, Paris, 2014, p.495. 

واليت قضت من خالله خبضوع الشروط املوضوعية للزواج  14/12/1984وهذا ما جسدته حمكمة استئناف أبيدجان يف قرارها الصادر بتاريخ  9
  .للقانون الشخصي لكل من الزوجني املستقبليني

 Cité par, CLUNET Edouard, PRUDHOMME André, Journal du droit international, N° 4, octobre – décembre, 
118 année 1991, édition TECHNIQUES S.A, Paris, 1991, pp.1012,1013. 
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 مادOا يف م 12/06/1902 يف املؤرخة الزواج مادة يف القوانني بتنازع اخلاصة الهاي اتفاقية احلكم

 القانون ذلك ومن .1الزوجني موطن لقانون الشروط هذه فيخضع  الثاين االجتاه أما .األوىل

  . 2الالتينية أمريكا دول ومعظم النروجيي الدامناركي اإلجنليزي،

 وموضوع شكل بني متييز دون الزواج إبرام حمل قانون إىل الزواج شروط الثالث االجتاه يسند بينما 

  3.الالتينية أمريكا دول وبعض األمريكي القانون يف املعتمد احلل وهو الزواج،

 مم الزواج لعقد املوضوعية الشروط حتكم صرحية تنازع بقاعدة يأت فلم الفرنسي القانون أما       

 من 03 املادة لنص ااستنادوذلك  4للزوجني وطينال للقانون ينادي بإخضاعها الفقه من جانب جعل

لشخصية اليت حتكم حالة األشخاص القوانني ا" :نهأنصت على   الثالثة اليت فقرOا يف املدين القانون

قد استقر القضاء الفرنسي على تطبيق قانون هذا و . 5"لو أقاموا يف اخلارج يتهم تتبع الفرنسيني و وأهل

يف و  66سا بني أجانب حيملون نفس اجلنسيةاجلنسية املشرتكة للزوجني يف حالة إبرام زواج مدين بفرن

  .7أ املساواةحالة اختالف جنسية الزوجني يطبق قانون املوطن املشرتك مسايرة ملبد

                                                           
وتعلق بزواج مث يف الدمنارك، ووفقا  Brook V. Brookوقد صدر يف هذا الشأن قراران  األول قرار . 161.زيرويت الطيب، املرجع السابق، ص 1

حقق احلرمة بينهما وكان القانون اإلجنليزي ميثل بالنسبة هلا قانون املوطن قبل الزواج، ويف عام للقانون هناك كان صحيحا يف حني أنه باطل يف إجنلرتا لت
واليت تتعلق بزواج مث يف إجنلرتا وفق القانون اإلجنليزي وكان صحيحا يف إجنلرتا إال أنه   Barnos  De Sottomomaypr صدر قرار يف قضية1877

مقتبس عن ، ممدوح عبد الكرمي حافظ   .الربتغايل الذي كان ميثل بالنسبة هلما قانون املوطن قبل احلالة الزوجية  قضي ببطالنه ألنه جاء خمالفا للقانون
  .L.156 �1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1.عرموش، القانون الدويل اخلاص، ج

2 Cf. GUTMAN Daniel, Droit international privé, 3 éme édition, Dalloz, 2002, p.143. 
3 Cf. WEISGERBER Marcel, Des conditions de fond du mariage en droit international privé, Thèse doctorat, 
Librairie de la société du recueil,  J.B Sirey et du journal du palais, Paris, 1908, p. 47. 
4 Cf. BOURDELOIS Béatrice, Le mariage polygamique en droit international privé français, Thèse doctorat 
d’Etat, Université PANTHEON- ASSAS ( PARIS), 1990-1991, p. 56 ; CLAVEL Sandrine, Droit international 
privé spécial, DALLOZ, Paris, 2014, p. 390.  
5 Art 03 du code civil Français (1984-1985) dispose que : « Les lois concernant l’état et la capacité des 

personnes régissent les français, même résidant en pays étrangers ».  
6 Cf. LE CARPENTIER Paul, Du conflit des lois françaises et étrangères en matière de mariage, sous le rapport 
des qualités requises chez les époux en droit international, Thèse doctorat, faculté de droit de Paris, Libraires du 
conseil d’état, Paris, 1879, pp.218,219.   
7 CF. LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, Droit international privé, Dalloz, 7éme édition, 2001, p .353. 
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فقد أخذ باالجتاه األول حبيث أسند الشروط املوضوعية اخلاصة بصحة الزواج   اجلزائري عأما التشري

استثىن من تطبيق هذه القاعدة حالة و ) الفرع األول(جني كقاعدة عامة لقانون الوطين لكل من الزو ل

ضح أن املشرع اجلزائري من هنا يت .)الفرع الثاين( ما إذا كان أحد الزوجني جزائريا وقت انعقاد الزواج

ما هذا ق على الشروط املوضوعية للزواج و ضابط اجلنسية لتحديد القانون الواجب التطبيإىل استند 

  ).الفرع الثالث(يثري عدة صعوبات يف التطبيق 

  

  الفرع األول 

  خضوع الشروط الموضوعية للزواج للقانون الوطني : " القاعدة العامة

 "لكل من للزوجين
وعرب عنه بالقانون   وعية لعقد الزواج لقانون اجلنسيةسند املشرع اجلزائري الشروط املوضأ        

يسري على الشروط '': انون املدين اليت نصت على أنهمن الق 11هذا ما أشار إليه يف املادة الوطين و 

وعية وخضوع الشروط املوض .1''ج القانون الوطين لكل من الزوجنياملوضوعية اخلاصة بصحة الزوا 

إن الزواج الذي يعقد يف ''  :بقوهلامن قانون احلالة املدنية  97لقانون اجلنسية نصت عليه أيضا املادة 

بلد أجنيب بني اجلزائريني أو بني اجلزائري وأجنبية يعترب صحيحا إذا مت حسب األوضاع املألوفة يف 

لقانون الوطين إلمكان عقد ا اذلك البلد شريطة أال خيالف اجلزائري الشروط األساسية اليت يتطلبه

  .''الزواج

                                                           
من  11ادة املو   من القانون املدين اللييب 12ادة من القانون املدين األردين، امل13من القانون املدين املصري، املادة  12ادة املادة ه املويقابل هذ1

  .القانون املدين السوري
هو اج و صحة الزو بعد أن كانت تنص سابقا على الشروط اخلاصة ب 2005جوان 20لقد ضبط املشرع اجلزائري صياغة هذه املادة مبوجب تعديل و 

خاصة فقط بالشروط املوضوعية أما  11أما بعد التعديل فقد أصبحت الفكرة املسندة يف املادة املوضوعية ،جامع لكل شروط الزواج الشكلية و  حكم
  .161.'  2008 ، مطبعة الفسيلة الدويرة، اجلزائر،1.القانون الدويل اخلاص، ج الطيب، يتزرو  أنظر،. شروط الشكلية فتحكمها نصوص أخرىال
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املادة أMا اعتربت أن الزواج الذي يعقد يف بلد أجنيب بني هذه نستنتج من خالل قراءتنا لنص       

اليت يتطلبها  أجنبية صحيحا شريطة أال خيالف اجلزائري الشروط األساسيةأو بني جزائري و  جزائريني

  .مكان الزواج القانون الوطين إل

للقانون ختضع ن الشروط املوضوعية لعقد الزواج املختلط بقا للمادتني املذكورتني أعاله فإطو       

  . 1نصوص أخرى كما سنرى الحقا أما الشروط الشكلية فتحكمها .الوطين لكل من الزوجني

اجلزائري  من القانون املدين 11أن تطبيق قاعدة االسناد الواردة يف املادة إىل  االشارة وجتدرهذا       

القانون الواجب التطبيق على شروط الزواج ختالفها يف حتديد عدم وجود قاعدة أخرى بمرهون 

     .2معاهدة دولية نافذة يف اجلزائريف املوضوعية يف قانون خاص، أو 

  :أحد الفرضني يؤدي إىل سالفة الذكر 11 القاعدة املنصوص عليها يف املادة إعمال كما أن     

يف هذه احلالة ال يثور أي إشكال يف   من جنسية واحدة األجنبيانن إذا كان الزوجا :الفرض األول

لقانون اجلنسية صحة الزواج إذ خيضع حتديد القانون الواجب التطبيق على الشروط املوضوعية ل

 .3املشرتكة للزوجني

صود ساؤل حول املقإذا كان الزوجان األجنبيان من جنسيتني خمتلفتني حينئذ يثور الت: الفرض الثاني

هل يتعلق األمر بالشروط املوضوعية جمتمعة بالنسبة للزوجني معا  �باصطالح قانون كل من الزوجني

نون ، فكيف سيطبق القاضي اجلزائري قا4دىبالشروط املوضوعية لكل طرف على ح أو يتعلق األمر

ية الزوجني معا؟ وهذا وهل سيخضع الشروط املوضوعية لقانون جنس ؟جنسية الزوجني يف هذه احلالة

                                                           
  .من هذه الرسالة 55.أنظر ص 1
ال تسري أحكام املواد السابقة إال حيث ال يوجد نص على خالف ذلك، :" من القانون املدين اجلزائري اليت جاء فيها 21وهذا ما نصت عليه املادة   2

  ".يف قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة يف اجلزائر
 .� 1997النجاح، ديب،  مطبعةتنازع القوانني  11.القانون الدويل اخلاص يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ج� لنظر، عكاشة حممد عبد العاأ 3

 ؛455
VIGNAL Theirry, Droit international privé, 3e édition, DALLOZ, Paris, 2014, p. 161. 
4 VIGNAL Thierry, op.cit., p.161. 
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ما يسمى بالتطبيق اجلامع، أو أنه يكفي أن تتوافر يف كل منهما الشروط املوضوعية اليت يستلزمها 

  .1قانون جنسية أحدمها فقط و هذا ما يسمى بالتطبيق املوزع

بالتطبيق اجلامع لقانون  ى الفقه ذا اخلصوص اجتاه نادىقد ظهر اجتاهان لدولإلجابة على ذلك 

  .2)ثانيا(اجتاه آخر قال بالتطبيق املوزع و ) أوال ( ني سية الزوججن

  
 "Application cumulative "الجامع  التطبيق -أوال

ن الزوجني معا، حيث جيب أن ختضع الشروط املوضوعية وفقا هلذا االجتاه لقانون جنسية كل م      

كذا كل الشروط املوضوعية اليت و  وضوعية اليت يستلزمها قانون جنسيتهكل زوج الشروط امل  يستويف

  .3ستلزمها قانون جنسية الطرف اآلخري

نه جيب األخذ بقانون جنسية الزوجني معا باعتبار أن  أيرى الفقه املؤيد لفكرة التطبيق اجلامع و       

على  اهتمامه ال تتحقق إال بني الزوجني ومل يقصركال من القانونني وضع شروطه لرابطة الزوجية اليت 

امتيازا ألحد نه احلل الذي ال يعطى أقيل أيضا دفاعا عن هذا الرأي و . 4حية واحدة من هذه الرابطةنا

  .5القوانني على اآلخر

افعني على فكرة التطبيق من أبرز املد''   LEREBOURS Pigeonnière'' األستاذيعترب و       

ليس اية الرابطة الزوجية ذاOا و ه مححجته يف ذلك أن القانون الوطين لكل من الزوجني هدفاجلامع و 

   .6محاية شخص الزوج أو الزوجة
                                                           

  .69 .ص ¹املرجع السابق املرجع السابق  علي علي سليمان 1
  .216 .ص  2006 اجلزائر، التوزيع،والنشر و  ، دار هومة للطباعة1.  1.ج  نظر، عليوش قربوع كمال، القانون الدويل اخلاصأ 2
 جع السابق،، املر كمالبوع  عليوش قر  ؛295 .ص  1989  وان املطبوعات اجلامعية، اجلزائردي 11.، القانون الدويل اخلاص، جادعموحند إس  نظرأ 3

  .216 .ص
  .69 .ص ، املرجع السابق، علي علي سليمان 4
  .213 .صاملرجع السابق، ب بلقاسم، أعرا 5

6 En ce sens, cons. TOUATI Hiohel, Le caractère religieux de la formation du mariage en droit international 
privé, Thèse doctorat de droit privé, Université de Paris, 1963, p. 10.  
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وتؤدي إىل   يق عملياغري أن فكرة التطبيق اجلامع كانت حمل انتقاد ذلك أMا عسرية التطب      

الزوجية غري صحيحة يق من حاالت انعقاد الزواج املختلط صحيحا مادامت تعترب الرابطة التضي

بالتايل تقل فرصة قيام و . 1عليها يف قانون الزوج أو الزوجة ط املنصوصط من الشرو مبجرد ختلف شر 

ال شك أن هذه النتيجة و . 2انني األسرة فيما بني الدول عادةالزواج املختلط الختالف أحكام  قو 

الزوجة فها أنصار التطبيق اجلامع أصال وهي احرتام قانون كل من الزوج و تتناىف مع الغاية اليت يستهد

  .3معا

 .األخذ بالتطبيق املوزع وقد أدت هذه االنتقادات إىل هجر الفقه الغالب هلذا احلل وميله إىل       

  
    ''Application distributive '' التطبيق الموزع -ثانيا

إزاء االنتقادات اليت وجهت لفكرة التطبيق اجلامع، اجته الفقهاء إىل ترجيح االكتفاء بالتطبيق       
ما أخذ ، ك4على األخذ مببدأ التطبيق املوزع كل من الزوجني وقد استقر القضاء الفرنسياملوزع لقانون  

  .5به املشرعون يف بعض الدول

ومقتضى فكرة التطبيق املوزع أنه يكفى لصحة الزواج أن تتوافر يف الزوج الشروط اليت يتطلبها       
بني أملاين  انعقاد زواج مثال بصدد ا كنافإذ .6قانونه وأن تستوىف الزوجة الشروط املقررة يف قانوMا

                                                           
  .216 .ص .عليوش قربوع كمال، املرجع السابق؛ 232.ص املرجع السابق،  أعراب بلقاسم ؛161.ص  ¹رجع السابق الطيب، امليتزيرو   1
  .216.ص املرجع السابق،   صالح الدين مجال الدين 2
  .217- 216.¨ � صالح الدين مجال الدين، املرجع السابق 3
الطيب،  يتزيرو  q، مقتبس عن15/03/1972بتاريخ  باريسعن حمكمة  أيضا حكم صادرو  /06/03/1956ي صادر بتاريخ نقض مدين فرنس 4

  .161 .املرجع السابق ،ص
من القانون املدين  116املادة  ؛تضمن إصالح القانون الدويل اخلاصامل 1986من القانون األملاين لعام  01فقرة  03من ذلك ما تقضي به املادة  5
من  01رة فق 13املادة ؛ من القانون املدين اللييب 12ادة امل ؛من القانون املدين السوري 13املادة  ؛من القانون املدين املصري 12املادة  ؛إليطايلا

يف قرارها صراحة  -ديفوار تكو   -حمكمة النقض بأبيجان قضتكما 6  لة القانون الدويل اخلاص التونسيمن جم 45الفصل  ؛القانون املدين األردين
على حدى يف حني ختضع  املستقبلينيخبضوع الشروط املوضوعية لعقد الزواج للقانون الوطين لكل من الزوجني  14/12/1984الصادر بتاريخ 

  .الشروط الشكلية لقاعدة لوكوس أي لقانون حمل إبرام الزواج 
Cité par CLUNET Edouard, PRUDHOMME André, op.cit., pp. 1012 -1013.  

  .273.ص  هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق 6
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أن يتوفر يف الزوجة ما يشرتطه القانون األملاين وحده، و نه يكفى أن يتوفر يف الزوج ما وفرنسية فإ
هذا وقد جسدت حمكمة النقض الفرنسية فكرة التطبيق املوزع  .يشرتطه القانون الفرنسي وحده

يف  الذي قضى بضرورة خضوع ركن الرضى 09/07/2008صراحة من خالل قرارها الصادر بتاريخ 
، ويف  حالة اختالف جنسية الزوجني جيب أن يستويف كل زوج شروط الزواج لقانون جنسية الزوجني
أي أن القرار استلزم التطبيق املوزع للقانون الوطين للزوجني خبصوص . توافر ركن الرضى يف قانونه

  .      1ط املوضوعية الالزمة لصحة عقد الزواجرضى الزوجني الذي يدرج على رأس قائمة الشرو 

ورغم ترجيح الفكرة إال أن أغلبية الفقه يشرتط التطبيق اجلامع فيما يتعلق مبوانع الزواج       

. 3وليس حلماية ختص الزوج أو الزوجةوألMا Oدف حلماية الرابطة الزوجية يف حد ذاOا . 2خلطورOا

نني على مانع من موانع الزواج لكي ال ينعقد الزواج صحيحا، وعليه يكفى أن يتضمن أحد القانو 

فإذا نص قانون أحد الزوجني على منع الزواج الختالف الدين أو بسبب درجة القرابة وحتقق فعال 

يف اختالف الدين أو توافرت القرابة املانعة، فإن الزواج ال يقع صحيحا حىت ولو كان املنع غري مقرر 

  .4قانون الزوج  اآلخر

بة ملبادئ خلقية عليا  غري أن بعض الفقهاء يفرق يف موانع الزواج بني تلك اليت تعترب استجا        

إقليمية أو عنصرية بني تلك اليت تعترب موانع ô � يشرتط فيها التطبيق اجلامعكالقرابة واختالف الدين و 

  .5اإلقليم مثل موانع اللون أو اجلنسخارج  ال متتد إىل

                                                           
1 Civ. 1 er, 9 juill, 2008, n° 07-19.079, lorsque l’arrêt juger que : «  selon l’article 3 du code civil, le 
consentement au mariage d’époux de nationalité différente doit être apprécié au vu de la loi personnelle de 
chacun d’eux ». Cf. Patrick COURBE, Fabienne JAULT- SESEKE, Droit international privé, panorama, droit 
international, Recueil Dalloz-2009-n°23, pp.1560-1561. 

وأيضا تلك ' ''الرضاع :، املصاهرةابةدة هي القر بموانع النكاح املؤ ' ' :نهأعلى  نصألسرة اجلزائري حيث تقانون امن  24املادة يف  واردةمثل املوانع ال 2
كما حيرم مؤقتا، .دة من طالق أو وفاة، املطلقة ثالثا تة، املعصنحيرم من النساء مؤقتا احمل"  : نهأعلى اليت تنص من ذات القانون  30الواردة يف املادة 

  . "سواء كانت شقيقة أو ألب أو ألم أو من رضاع، زواج املسلمة مع غري املسلم  عمتها أو خالتهااألختني أو بني املرأة و  اجلمع بني
  .9218 0 صالح الدين مجال الدين، املرجع السابق 3
  .273 .ص  هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق 4
  .162 .ص  لطيب، املرجع السابق ايتزيرو  ؛78-69 .علي علي سليمان، املرجع السابق،  ص 5
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من القانون املدين قد أخذ بالتطبيق  11طبقا للمادة اخلصوص أن املشرع اجلزائري و هذا نشري يف و  

قد أكد على هذا احلكم يف املادة و   وضوعية للزواج ذي العنصر األجنيباملوزع فيما خيص الشروط امل

ني أو رياليت اعتربت الزواج الذي يعقد يف بلد أجنيب بني جزائ 1970من قانون احلالة املدنية لعام  97

ليت يتطلبها القانون أجنبية صحيحا شريطة أال خيالف اجلزائري الشروط األساسية ابني جزائري و 

  .2لزواج فيتم إعمال التطبيق اجلامعغري أنه إذا تعلق األمر مبوانع ا . 1مكان عقد الزواجاجلزائري إل

لشروط املوضوعية لى ابعد أن تعرضنا للقاعدة العامة يف حتديد القانون الواجب التطبيق عو      

  . الذي يكون فيه أحد الزوجني وطنيا ثناءلالستنتطرق يف الفرع املوايل فإننا س  لصحة عقد الزواج

  
  الفرع الثاني

  االستثناء الوارد على القاعدة العامة

 زواج لقانونلشروط املوضوعية للاعلى القاعدة العامة اليت ختضع  أورد املشرع اجلزائري استثناء      

باختصاص القانون اجلزائري وحده مىت كان أحد  االستثناء يقضي هذاو   جنسية كل من الزوجني

  .ى خاضعة لقانون اجلنسيةوجني جزائريا وقت إبرام الزواج وذلك باستثناء األهلية اليت تبقالز 

ون يسري القان" :نهأحيث نصت على 3من القانون املدين اجلزائري 13هذا ما أقرته املادة و       

إذا كان أحد الزوجني جزائريا وقت  12و 11اجلزائري وحده يف األحوال املنصوص عليها يف املادتني 

   ."انعقاد الزواج إال فيما خيص أهلية الزواج

                                                           
  .162.ص   الطيب، املرجع السابق يتزرو  1
  .14 .ص -2008-2007تلمسان،   احنالله، مذكرة ماجيستري، جامعة أيب بكر بلقايدواعد التنازع املتعلقة بالزواج و ، قنظر، دربة أمنيأ 2
   .من القانون املدين السوري 15دة املا ؛من القانون املدين اللييب 14 املادة ؛من القانون املدين املصري 14 املادة قابل هذه املادةت 3
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وطبقا هلذا النص إذا كان أحد الزوجني جزائريا عند انعقاد الزواج خضعت الشروط املوضوعية       

ه فيما عدا شرط األهلية حيث تبقى أهلية كل من الزوجني خاضعة يف الزواج للقانون اجلزائري وحد

وذلك بشرط أن يكون © 1من القانون املدين اجلزائري 01فقرة  10لقانون جنسيته طبقا لنص املادة 

  .2أحد الزوجني جزائريا وقت انعقاد الزواج حىت ولو تغريت جنسيته بعد ذلك

ي انون اجلنسية يكون قد أخذ بالقاعدة العامة اليت تقضاملشرع اجلزائري بإخضاعه األهلية لقو       

الذي تأخذ به بعض الدول  سواء كان هذا القانون قانون املوطن  3خبضوع األهلية للقانون الشخصي

ختضع اليت تشريعات أمريكا الالتينية ، أو قانون املوطن واجلنسية معا ك4كاألرجنتني، الربازيل، وإجنلرتا

فأهلية رعاياها ختضع لقانون اجلنسية، يف حني يسري على أهلية األجانب قانون األهلية لنظام خمتلط 

  .6بالنسبة لتشريعات الدول العربية نسية لوحده كما هو احلالاجل، أو قانون 5املوطن

من القانون املدين اجلزائري لو تزوج جزائري بفرنسية خلضع الزواج  13تطبيقا لنص املادة و       

ضع فيما خيص أهلية الزواج فتخ  الإ ه من حيث كافة الشروط املوضوعيةوحد للقانون اجلزائري

مسلمة أو كتابية تسري القاعدة أيضا لو تزوجت جزائرية و . لقانون كل من الزوجني على حدى

                                                           
 ".  أهليتهم قانون الدولة اليت ينتمون إليها جبنسيتهمة لألشخاص و نييسري على احلالة املد"  هذ تنص هذه املادة على أنإ 1

جني ملعرفة مدى توافرمها على على ضرورة الرجوع للقانون الشخصي للزو  15/05/1963وقد أكدت حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ 
 .األهلية الالزمة للزواج

Cass. 1 er civ 15 mai 1963. Cité par, BATIFFOL Henri, FRANCE SCAKIS Ph., Ecrits, études et notes de droit 
international privé, Dalloz, Paris, 1978, p. 193. 

  .70.ص  ، املرجع السابق،علي علي سليمان 2
3 Cf. GUINAND Jean, Les conflits de lois en matière de capacité, édition Ides et Calendes, NEUGHATEL, 
1970, p.37 ; ARMINJON.P, Précis  de droit international privé, T.2, troisième édition, librairie DALLOZ, Paris, 
1958, pp. 562-563 .  
4 Cf. MORRIS J.H.C., D.C.L, F.B.A, Cases on private international law, fourth édition, At the clare London  
Press, Oxford, London, 1968, p.67. 
5 Cf. BECHAUX .A,  Le mariage en droit français et en droit international, Thèse doctorat, Alphonse 
DERENNE, Paris, 1877, p.188. 

  .1989M ô. 25 �تنازع القوانني يف مسائل األهلية، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيعاحلميد عشوش، نظر، عبد أ  6
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لية الزوج فتخضع أهللزواج للقانون اجلزائري باستثناء  بفرنسي مسلم فتخضع الشروط املوضوعية

    .1للقانون الفرنسي

ده طاملا كان أحد ومبقتضى هذا االستثناء يستبعد القانون األجنيب ويطبق القانون اجلزائري وح

وقت انعقاد الزواج، وعلى هذا األساس إذا كان الزوجان أجنبيني وقت انعقاد الزواج  الزوجني أجنبيا

طبيق فيبقى مث بعد ذلك اكتسب أحدمها اجلنسية اجلزائرية فإن ذلك يؤثر على القانون الواجب الت

االختصاص للقانون األجنيب ألن االستثناء واضح وصريح وهو أن يكون أحد الزوجني جزائريا وقت 

  .انعقاد الزواج كما ميتد هذا االستثناء ليشمل آثار الزواج أيضا

الزوجة جزائرية وقت انعقاد الزواج،  تويف الواقع إن هذا االستثناء ال جيد جمال له إال إذا كان      

ا لو كان الزوج جزائريا يف هذا الوقت؛ فإن القانون اجلزائري هو الذي ينطبق على الشروط أم

من القانون املدين دون احلاجة إىل  12/1املوضوعية مبقتضى القاعدة الوطنية الواردة يف املادة 

  .    132االستثناء الوارد يف املادة 

ون املدين، من القان 13جب التطبيق مبوجب املادة عليه، لو تقرر أن القانون اجلزائري هو الواو       

يف قانون األسرة اجلزائري الذي  سوف ختضع لألحكام املنصوص عليها فإن الشروط املوضوعية للزواج

انعدام املوانع ، الشاهدان و لويل: �، الصداقأهلية الزواج 33وجب لصحة هذا الزواج رضا الزوجنييست

  .4لشرعية للزواجا

                                                           
 .236 .ص  عليوش قربوع كمال، املرجع السابق 1
ية، معهد البحوث أنظر، علي محدي علي حلمي، النظام العام ومسألة استبعاد تطبيق القانون األجنيب، مذكرة ماجستري، جامعة الدول العرب 2

  .6.97 20092- 2008والدراسات العربية، القاهرة، 
  ".ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجني" : من قانون األسرة اجلزائري على أنه 09حيث تنص املادة  3
أهلية الزواج، الصداق، الويل، : جيب أن يتوفر يف عقد الزواج الشروط التالية"  : مكرر من قانون األسرة اجلزائري على أنه 09حيث تنص املادة  4

  ".شاهدين، انعدام املوانع الشرعية للزواج
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اج عموم مىت كان القاضي اجلزائري خمتصا بالنظر يف النزاع املرتبط مبدى صحة عقد الزو على الو       

يثري عدة صعوبات اجلنسية حلل هذه النزعات  إعماله لضابطن فإ  من حيث توافر شروطه املوضوعية

  .من الناحية العملية

  
   الفرع الثالث

 الصعوبات التي يثيرها ضابط الجنسية
جنسية جلزائري الذي يقضي بتطبيق قانون من القانون املدين ا 11ملادة إن إعمال نص ا       

هي صعوبات يثريها و  - ج قد يثري عدة صعوبات يف التطبيقالزوجني على الشروط املوضوعية للزوا 

 – )تعدد اجلنسيات(الزوجني بأكثر من جنسية واحدة  يف حالة متتع أحد -ضابط اجلنسية عموما

، وأيضا يف حالة ما إذا غري - ثانيا  - )انعدام اجلنسية(مها بأية جنسية حدحالة عدم متتع أو  -أوال

كما قد يتوصل القاضي إىل أن . -ثالثا  -)ع املتحرك أو املتغريالتناز ( أحدمها  أو كالمها جنسيته

ومن  _هذا من جهة) رابعا(الطوائف قانون دولة تتعدد فيها الشرائع و القانون الواجب التطبيق هو 

 ). خامسا(سه أمام مشكلة اإلحالة الدولية رى قد جيد القاضي نفجهة أخ

  
 )تعدد الجنسيات(تنازع اإليجابي ال -أوال 

، يقصد به أن يكون لدى الشخص ا يسمى بتنازع اجلنسيات االجيايبالتعدد يف اجلنسية أو م       

وبعبارة . 1احدأو أكثر يف وقت و  أي حني تثبت للشخص جنسية دولتني أكثر من جنسية واحدة،

                                                           
 .ص. 1 العدد. 2007 الكويت،  الكوييت، جملة احلقوق قانوناملقارن وال قانونادئ العامة لتعدد اجلنسية يف ال، املبسمداناعن الضمحد أنظر، أ 1

17 .  
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 أو أكثر أن شخص ما هذه الظاهرة يف احلالة اليت ترى فيها قوانني اجلنسية يف دولتني أخرى تتحقق

  .1ينتمي إليها

 تنظيم جنسيتها على النحو الذي ة كل دولة يفدد يف اجلنسية كنتيجة حتمية حلرييعترب التعو        

  .2املشركة يف اجلماعة الدوليةياة مع مصاحلها دون االعتداد مبقتضيات احل يتماشى

اليت ذلك بالنسبة للتشريعات القوانني، و تنازع هامة يف جمال يرتتب عن تعدد اجلنسيات قيام مشكلة 

مسائل األحوال الشخصية ومن بينها الزواج  ملعاجلة إشكالية تنازع القوانني يفتأخذ بضابط اجلنسية 

ي للزوج نون جنسية واحدة باعتباره القانون الشخصتعني حينئذ اختيار قايإذ  .3ذو العنصر األجنيب

 .4نتمي إليها يف نفس الوقتت اليت ينظرا الستحالة تطبيق قوانني خمتلف اجلنسيا اجلنسياتتعدد م

 أو تنيجيايب للجنسيات إذا كان ألحد الزوجني أو كالمها جنسيد تنازع إصدوعليه، نكون ب       

شروط د ا من أجل تطبيق قانوMا على العتحول اجلنسية اليت ي هذه احلالةيف ، فيطرح التساؤل أكثر

  :حالتنيابة عن هذه اإلشكالية جيب التمييز بني لإلج .5املوضوعية للزواج

  

 تعدد الجنسيات مع عدم وجود جنسية دولة القاضي من بينها  :الحالة األولى

اقرتاح عدة معايري حلل التنازع  ، وقد متاحلالة بني جنسيات أجنبيةيكون التنازع يف هذه        

مع قانون جنسية دولة أحكامها  ايب للجنسيات يف هذه احلالة، كتفضيل اجلنسية اليت تتفقاالجي

                                                           
1 Cf. SAVATIER René, Cours de droit international privé, deuxième édition, L.G.D.J, Paris, 1953, p .46 ; 

  .54. ، ص1996، رعكاشة محمد عبد العال، االتجاھات الحدیثة في مشكلة تنازع الجنسیات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مص 
، دار الفكر الجامعي، مصر،  - ركز األجانبالجنسیة وم –أنظر، ھشام علي صادق، حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، الكتاب األول  2

  .276. ، ص1995
3 Cf. FULCHIRON Hugues , La nationalité française entre identité et appartenance, études et commentaires, 
CHRONIQUES, Nationalité, Recueil Dalloz-28 juillet 2011-n°28, p. 1915. 

 .63 .6 19752اجلزائر،  ة، جامعماجستريمذكرة   السليب بني اجلنسياتنازع االجيايب و نظر، العقون األخضر، التأ 4
  . 2003Í �. 447 ، دون دار النشر ،2 .ج  الوصية للمسلمني ويف القانون الدويل اخلاص، إلياس ناصيف، نظرأ 5
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الشخص حرية اختيار إحدى أو منح . 1ولوية للجنسية األقدم أو األحدثاأل القاضي، أو منح

ىل بني اجلنسيات األجنبية باللجوء إتنازع حسم ال إال أن الرأي الراجح ذهب إىل. اجلنسيات الثابتة

  .2ةمنيسية الفعلية أو الواقعية أو املهنظرية اجلن

، ويستعني القاضي 3خص أكثر ارتباط ا من غريهااجلنسية الفعلية هي اليت يكون الشو        

كما له االستعانة بغري   .إقامته طن الشخص أو حملعن هذه اجلنسية بعناصر موضوعية كمو لكشف ل

“ ة، روابطه العائلية، لغتهاته كمركز مصاحله التجارياملؤثرات املتعلقة بالشخص ذاملالبسات و من ذلك 

إذا كان  وعليه. إخل...العسكرية ه السياسية أو العامة، وظائفه العامة وتأدية خدمته حمل مزاولة حقوق

ته من بينها ومل تكن جنسيالقاضي أمام حالة من حاالت تعدد جنسية أحد الزوجني أو كالمها 

  .M4ا على الشروط املوضوعية للزواجيطبق قانو اجلنسية الفعلية طبقا للوقائع والظروف و  فيبحث عن

من القانون املدين على فكرة اجلنسية  22/01املادة  قد اعتمد املشرع اجلزائري من خاللو        

ئرية من بينها حيث نصت ة اجلزاوظفها كحل لفرضية تعدد اجلنسيات مع عدم وجود اجلنسيالفعلية و 

 ".ةييف حالة تعدد اجلنسيات يطبق القاضي اجلنسية احلقيق''  :املادة على أنه

من جملة القانون الدويل  29شرع التونسي من خالل الفصل وهو احلل الذي اعتمده أيضا امل      

ملعين باألمر إذا كان اه الشخصي و ختضع األحوال الشخصية للمعين لقانون''  اخلاص الذي جاء فيه

  .''...حامال لعدة جنسيات يعتمد القاضي اجلنسية الفعلية 

                                                           
  .275 .. .1994لبنان،   دار العلوم العربية  القانون الدويل اخلاص ، سامي بديع منصور، الوسيط يفنظرأ 1

2 Cf. BOSKOVIC Olivera, Droit des étrangers et de la nationalité, Droit des étrangers, Panorama, Recueil 
Dalloz, 9 décembre 2010, n° 43, p. 2868. 
3 BOSKOVIC Olivera, op.cit., p. 2869. 

  .1980Ò ú. 57-73قافة للنشر والتوزيع ، ، دار الث4.ط القانون العراقي،ا يف أحكامهمنظر، حسن اهلداوي، اجلنسية ومركز األجانب و أ 4
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القانون منح القاضي صالحية حتديد  إىل 1هذا يف حني ذهبت بعض التشريعات العربية األخرى      

بالرغم من أMا مل تبني صراحة اجلنسية اليت يتقيد و   الواجب تطبيقه يف حالة تعدد اجلنسيات األجنبية

د للقانون املختص أن يعتعند تعيينه  قاضي يف هذه احلالة إال أنه جيب على القاضي دائماا ال

ية أخذ اجتهاد احملاكم اللبنانو . 2فضلها على غريهاية الذي يعيش املعين يف كنفها ويباجلنسية الفعل

در بتاريخ قرار هلا صاحمكمة االستئناف اللبنانية يف  جسدتهما  هذابفكرة اجلنسية الفعلية و  أيضا

29/05/19703.  

اعتربOا هي األخرى كمعيار بنظرية اجلنسية الفعلية و  4ربيةكما آمنت أيضا بعض التشريعات الغ      

  .تعدد اجلنسياتمل يةلشخصمسائل األحوال التحديد القانون الواجب التطبيق على 

املادة اخلامسة منها  ، حيث جاء يف نص1930ذلك اتفاقية الهاي لعام وقد تبنت هذا احلل ك      

أنه متمتع ، أن تعامله على بإقليمها فرد يتمتع بعدة جنسيات تعني على الدولة اليت يوجدي'' :ما يلي

جيوز هلا يف هذا الصدد أن ختتار جنسية الدولة اليت يوجد ا حمل إقامة الشخص جبنسية واحدة، و 

  .5''لشخص ا فعالالعادية أو جنسية الدولة اليت يظهر من املالبسات تعلق ا

                                                           
الذي جيب تطبيقه يف حالة  قاضي القانونعني الي"  :نهأعلى  القانون املدينمن  25/01املادة  ع املصري حيث نصتتشريالتشريعات ال هذهمن و  1

من  27/01 ؛ املادة اللييب قانون املدينمن ال 25/01 املادة تقابل هذه املادةو ". دنسيات متعددة يف وقت واحج، أو الذين تثبت هلم ...شخاص األ
، املرجع السابق، ممدوح عبد الكرمي حافظ عرموش. ن القانون املدين الكوييتم70 ؛ املادةردينمن القانون املدين األ 26 ؛ املادةير سو ال القانون املدين

   .107.ص
  .51 .7 19941تنازع االختصاص القضائي الدويل، منشورات اجلامعة املفتوحة، و  القواننيزع حممد مربوك الاليف، تنا  نظرأ 2
إن االجتهاد اللبناين قد . إيرانية، لكنه عاش وتويف يف لبنانخرى األإحدامها فلسطينية و  ى كان بتاريخ وفاته حيمل جنسيتنياملدع'' :ت بأنهقضحيث 3

ذ باجلنسية األكثر فعالية أي اجلنسية األكثر فعالية من النشاطات العملية اليت مارسها املتويف إبان حياته، استقر يف مثل هذا الوضع على وجوب األخ
ولذلك ال ميكن . ية ويستدل من املستندات اليت أبرزها الطرفان أن املتويف كان يتذرع يف نشاطاته العملية جبنسيته الفلسطينية وتارة أخرى جبنسيته االيران

وإن االجتهاد مستقر على اعتبار اجلنسيتني يف مثل هذا الوضع تنهاران لعدم . من اجلنسيتني اللتني حيملهما املتويف مبثابة اجلنسية االكثر فعالية اعتبار أيا
س ناصيف، ، مقتبس عن، إليا20/05/1970أنظر، حمكمة االستئناف اللبنانية،  ."تطبيق قانونيهما معا، ويتوجب تطبيق قانون حمل إقامة املتويف

  .513.املرجع السابق، ص
، القانون 28يف مادته  03/10/1981الربتغايل الصادر يف  قانون اجلنسية0 9 1987عام  السويسري الصادربني هذه التشريعات التشريع من و  4

  .11يف مادته  1979ري لعام ا5دويل اخلاص وأيضا القانون ال  1974لعام  لقانون املدينمن الباب التمهيدي ل 9/29 االسباين يف املادة 
  .130 .صاملرجع السابق،   ... ديثةمد عبد العال، االجتاهات احلعكاشة حم 5
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 امن بينهالنزاع الناظر في قاضي تعدد الجنسيات مع وجود جنسية ال: الحالة الثانية

ية يف هذه أن اجلنسية الوطنيف القانون الدويل خلاص ر الرأي الراجح يف علم اجلنسية و استق        

هذا األخري على املسألة  يطبق قانونالتايل يؤخذ جبنسية دولة القاضي، و ب    1احلالة تفضل على غريها

جنب جنسية  يتمتع ا الشخص يف آن واحد إىل بغض النظر عن قوانني اجلنسيات اليت تنازع فيهاامل

فتحذف ألن هذه األخرية تلعب بالنسبة جلنسيات الدول املتواجدة دورا حاذفا : 2دولة القاضي

  .3لى املسألة حمل التنازعسواها ع ، فهي تطبق دونمسبقا كل إمكانية للمفاضلة أو االختيار

فقرة  22 ونص عليه املشرع اجلزائري صراحة يف املادة 44اجلزائري القضاء جسده ذا احللوه       
 .9اإلمارايت    8، اللييب7التونسي 66يف ذلك كل من املشرع املصري فقهوا    5من القانون املدين 02

ريعات الغربية كالتشريع ثري من التشكما أخذ بنظرية ترجيح جنسية القاضي يف هذه احلالة الك

                                                           
  .101 .ص  مصر ، دار النهضة العربية ،1.� :رمي سالمة، القانون الدويل اخلاصمحد عبد الكأنظر، أ 1
  .71 .ص q19751 ، دون دار نشر1.ج  ة يف التشريعات العربية املقارنة، اجلنسير، فؤاد عبد املنعم رياضنظأ 2
  .274. أنظر، سامي بديع منصور، املرجع السابق، ص 3
القانون اجلزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص يف وقت واحد :" بأنه 14/03/2013حبيث قضت احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ  4

، ملف رقم 14/03/2013حمكمة عليا، ". دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدولبالنسبة إىل اجلزائر اجلنسية اجلزائرية وبالنسبة إىل 
  .282."  2013، جملة احملكمة العليا، العدد األول 0753902

إىل غري أن القانون اجلزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص يف وقت واحد بالنسبة للجزائر اجلنسية اجلزائرية وبالنسبة : " حيث نصت على أنه 5
تطبيقا هلذه املادة إذا عرض على القاضي اجلزائري نزاع خاص بالبحث عن القانون املختص حبكم و ". دول أجنبية جنسية تلك الدول دولة أو عدة

  .رية فقطالشروط املوضوعية للزواج املختلط، وكان أحد الزوجني حيمل اجلنسية اجلزائرية باإلضافة إىل جنسيات أخرى، فإنه يعتد باجلنسية اجلزائ
  .من القانون املدين 25/02املادة  6
  .من جملة القانون الدويل اخلاص 39الفصل  7
  . من القانون املدين 25/02املادة  8
  .1985لعام  05من تقنني املعامالت املدنية رقم  24املادة  9
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اتفاقية الهاي أيضا ، واعتمدت هذا احلل 4، والسويسري3الكوري6 2، الربتغايلالبولوين 11االسباين
  .12/04/19305املربمة يف 

  
    )انعدام الجنسية(بي التنازع السل -ثانيا

وضع قانوين '':فه بأنهعري، كما ميكن ت6نسية عدم متتع الفرد بأية جنسيةيقصد بانعدام اجل       

وعدمي اجلنسية هو الشخص الذي جيد نفسه . 7"لشخص ال يتمتع جبنسية أية دولة على اإلطالق

  .8منذ ميالده أو يف تاريخ الحقا على امليالد جمردا من محل جنسية أية دولة من الدول

على جنسية شخص  يادةعندما ال تدعي أية دولة الس للجنسيات صل التنازع السليبإذن حي       

. 9الالجنسيةلوقوعه يف حالة يف مسائل أحواله الشخصية ين باختصاص قانوMا الوطمعني وال تعرتف 

على مسائل  البحث عن القانون الواجب التطبيقد وهذا ما يسبب مشكلة أساسية تظهر خاصة عن

 .سائل اليت يثريها الزواج املختلطاملاألحوال الشخصية، ويف مقدمتها 

ن من بينها إعمال قانون آخر جنسية كاري املقرتحة حلل هذه اإلشكالية و قد تعددت املعاي      

االعتداد جبنسية الدولة اليت ولد فيها  بينما اجته رأي آخر إىل. 10حيملها الشخص قبل انعدام جنسية

                                                           
  .من القانون املدين 29/02املادة  1
  .من القانون املدين 31املادة  2
  .القانون الدويل اخلاص  من 2/1املادة  3
  .18/12/1987من جمموعة القانون الدويل اخلاص الصادر يف  23/1املادة  4
". كل شخص يتمتع جبنسيتني أو أكثر ميكن أن تعتربه كل الدول اليت له جنسيتها من رعاياها: " من هذه االتفاقية على أنه 03حيث نصت املادة  5

. 2005؛ فؤاد عبد املنعم رياض، اجلنسية يف التشريعات العربية، دار وائل للنشر، مصر،   102. ع السابق، صأنظر، أمحد عبد الكرمي سالمة، املرج
  .207.؛ أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص141.ص

6Cf.  LABORDE Jean Pierre, SANA CHAILLE de NERE Sandrine,  Droit international privé, 18 édition, 
Dalloz, Paris, 2014, p.21 ; RIZKALLAH Nouhad, Droit international privé, 1 ère édition, N.A.J.D., Beyrouth, 
1985, p.123.  

  .120.أمحد عبد الكرمي سالمة، املرجع السابق، ص  7
  .141. 7 1املرجع السابق؛ غالب علي الداوودي، 177. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، االجتاهات احلديثة  8
  .141.غالب علي الداوودي، املرجع السابق، ص 9

  .80.، املرجع السابق، ص...؛ فؤاد عبد املنعم رياض، اجلنسية يف التشريعات العربية207. أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص 10
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بصفة كون حلل انتقد ألن واقعة الوالدة قد تإال أن هذا ا   اجلنسية إذا عرف مكان ميالدهميعد

 .1التايل ال تعكس ارتباط الشخص ابو  عرضية يف دولة معينة،

، مقتضاها معاملة كرة شبيهة بفكرة اجلنسية الفعليةإعمال ف لرأي الراجح ذهب إىلإال أن ا       

هي متثل لناحية العملية أكثر من سواها، و دولة اليت يتصل ا من اال أنه ينتمي إىلعدمي اجلنسية على 

   .2ا موطن عدمي اجلنسية أو حمل إقامتهلة اليت يوجد عادة الدو 

 باملكاناإلقامة هو مدى تعلق وتشبث الشخص ولعل الدافع وراء ترجيح قانون املوطن أو حمل        

الذي يعيش ويتواجد فيه، األمر الذي جيعل درجة ارتباط الشخص مبكان معني تتوازى مع ارتباطه 

  . 3سيتهبالدولة اليت ينتمي إليها جبن

متجنبا بذلك االنتقادات  4للقانون املدين اجلزائري هذا احلل من خالل تعديله قد تبىن املشرعو        

 28اليت وجهت إليه مسبقا، واملتمثلة يف عدم تطابق النص الداخلي مع معاهدة نيويورك املنعقدة يف 

 196466جوان  8ل اجلزائر يف املصادق عليها من قب 5املتعلقة مبركز عدميي اجلنسيةو  1954سبتمرب 

  . 7منها تطبيق قانون املوطن بالنسبة لعدميي اجلنسية 12اليت تكرس يف املادة و 
                                                           

 .192. عكاشة حممد عبد العال، االجتاهات احلديثة، املرجع السابق، ص 1
  .194 .ص ¹املرجع السابقاالجتاهات احلديثة، . عكاشة حممد عبد العال 2
  .197 .ص املرجع السابق، ôبد العال، االجتاهات احلديثةعكاشة حممد ع 3
اجلنسية، لة انعدام حا يفو " نهأعلى  20/06/2005املؤرخ يف  10- 05من القانون املدين املعدلة مبوجب القانون رقم  22حيث نصت املادة  4
من الباب 09/10املادة (ربية كالتشريع االسباين غشريعات الاحلل أيضا بعض الت ذاكما أخذت   ". وطن أو قانون حمل اإلقامةالقاضي قانون امل قطبي

من  24 املادة ( السويسري و  ))من القانون الدويل اخلاص 04املادة (والرتكي . 31/05/1974ف باملرسوم الصادر يف التمهيدي للقانون املدين املضا
  ).  من القانون املدين 29املادة ( االيطايلو  ))18/12/1987لدويل اخلاص الصادر يف القانون ا

من  12حيث نصت املادة   ياسينيالس لألجنبنيخبصوص احلالة الدولية  1951و  1931ا اتفاقييت جنيف لسنيت دت هذا احلل أيضيكما أ 5
محد عبد أ". ...تهحيكمها قانون بلد موطنه، فإذا ختلف املوطن فيكون قانون بلد إقام سياسي جئاحلالة الشخصية لكل ال''  :نهأاالتفاقية األخرية على 
  .136 .ص  لسابقالكرمي سالمة، املرجع ا

  .1964 /07 /14 الصادرة بتاريخ  57 رقماجلريدة الرمسية  6
 /2010/2011اجستري، جامعة تلمسان، اجلزائر، ، مذكرة مدويل اخلاصالقانون اليف ، احنالل الرابطة الزوجية الزهراء طمةافجندويل  نظر،أ 7

  .55.ص
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كاليات يف إشإن تطبيق قانون موطن عدمي اجلنسية أو حمل إقامته قد يثري هو اآلخر عدة         

 مييف حالة ما إذا كان لعد كذاموطن معروف أو حمل إقامة حمدد، و دمي اجلنسية حالة ما إذا مل يكن لع

  .اجلنسية أكثر من موطن

تطبيق قانون القاضي باعتباره صاحب االختصاص  1ح البعضوكحل لإلشكالية األوىل اقرت        

  .2حل التنازع الدويل بني القوانني االحتياطي العام يف

قانون املوطن األكثر  مواجهتها من خالل ترجيح 3ة لإلشكالية الثانية، فريى البعضأما بالنسب       

حلكم العالقة حمل الفاعلية ترشحه و  طدرجة من االرتبا وهو املوطن الذي حيوى بذاته على  فاعلية

هلدف أو الغاية من قاعدة ا إىل ذا الرأي ال يتأثر إال بالنظروتفضيل قانون على آخر وفقا هل. النزاع

مة حلكم النزاع، وهذا يستوجب حتما عدم وأكثرها مالء واننيأنسب الق وأيضا بالنظر إىل  اإلسناد

  . احلاالت التقيد حبل واحد جيب إعماله يف كل

  
 التنازع المتحرك أو المتغير -اثالث

انتقال  قعي يف ظرف اإلسناد يؤدي إىلري وااملتحرك أو املتغري عندما حيدث تغييتحقق التنازع        

نفس قاعدة  بيق قانون آخر مبقتضىشيء معني من نطاق تطبيق قانون إىل نطاق تطشخص أو 

ضعية معينة قابلية خضوع و وبعبارة أخرى يتحقق التنازع املتحرك عندما تكون هناك . 4اإلسناد

                                                           
  .183 .ص  عبد الكرمي سالمة، املرجع السابقمحد أ 1
عبد الكرمي سالمة، املرجع محد أ .األوىل يف فقرOا الثالثةمن خالل مادته  1982قد تبىن هذا احلل صراحة القانون الدويل اخلاص الرتكي لعام و  2

  .138 .ص  السابق
  .202 .ص ، املرجع السابق،...، االجتاهات احلديثة مد عبد العالعكاشة حم 3
  .56 .ص  1991دون دار النشر، جامعة القاهرة ،  11.نظر، عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحان، الوسيط يف قانون املعامالت الدولة اخلاصة، طأ 4
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لقانونني عن خضوع العالقة ينشأ عليه نستنتج أن التنازع املتحرك و . 1 خمتلفنيقانونني لنمطني

   .2املكانري يف الزمان و تغيواحد بفعل انتشار عنصر اليتنازعان حلكم موضوع  متتابعني

حرك كونه من الضوابط املت التنازع مسألة ثريت اليت الضوابط بني من اجلنسية ضابط ويعترب       

رفع النزاع يف الفرتة ما بني نشوء العالقة القانونية و  تغيري جنسيته، فيستطيع الشخص ريالقابلة للتغي

 وقانون القدمية اجلنسية قانونني حلكم النزاع؛ ب قانونتعاق وهذا ما يؤدي إىل 33بشأMا  أمام القضاء

 يثري الذي األمر .4الدولتني كال قانون يف املكتسبة احلقوق تضارب إىل يؤدي امم اجلديدة اجلنسية

 الدولية النزاعات على التطبيق الواجب القانون باعتباره اجلنسية قانون تطبيق عند عملية صعوبة

  .وآثاره املختلط الزواج ومنها شخصيةال األحوال مبسائل اخلاصة

 أحد الزوجني مثال بتغري جنسيتهتثور مسألة التنازع املتحرك يف الزواج املختلط إذا قام و         

 ضابط اإلسناد الذي يتحدد ريبذلك يتم تغيو   وجب هذا التغري جنسية دولة أخرىفيكتسب مب

اضي املعروض أمامه النزاع يتساءل حول اجلنسية هذا ما جيعل القو . 5الواجب التطبيقمبوجبه القانون 

أحكام قانون اجلنسية يطبق أحكام قانون اجلنسية القدمية أم هل يعتد ا يف مثل احلالة، و اليت 

  .6ملوضوعية للزواج حىت ينعقد صحيحااجلديدة على الشروط ا

ب أحكام احملاكم وهلذا ء كما أدت إىل تضار بني الفقهاواسعا هذه املسألة جدال لقد أثارت         

مسألة التنازع  ، فعاجلتلقواعد اإلسناد عند ضبطها اجلنسية تغيري اعتبارراعت معظم التشريعات 

                                                           
1 MELIN François, op.cit., p.128. 

  .264 .ص  2010- 2009  ماجستري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان جمال النسب، مذكرة  يف قوانني سعاد، تنازع ال نظر، يويبأ 2
  .81 .ص  1963مصر،   جاد عبد الرمحان، تنازع القوانني، دار النهضة العربية، جابر نظرأ 3

4 Cité par, HOLLEAUX  Dominique, FOYER Jacques, DE LA  PRADELLE Geouffre, Droit international privé, 
Masson, Paris, 1987, p.228. 
5 Cf. CACHARD Olivier, Droit international privé, 2 édition, collection Paradigne Strada, 2013, p. 243. 

  .108 .4 2د مربوك الاليف، املرجع السابقحمم 6
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مة بني القوانني املتنازعة وذلك بضبط وقت معني الءاملني القوانني على أساس املفاضلة و املتحرك ب

  .1التطبيقد به ملعرفة القانون الواجب يعت

الدولة اليت ينتمي إليها الزوج قانون املشرع اجلزائري  علق مثال بآثار بالزواج، فقد رجحفيما يتف       

تطبيق القانون واستثناءا . 2املالية اليت يرتبها عقد الزواجد الزواج ليحكم اآلثار الشخصية و وقت انعقا

  .3اجلزائري إذا كان أحد الزوجني جزائريا وقت انعقاد الزواج

ما يطبق قانون هذه اجلنسية على كل القاضي جبنسية الزوج وقت انعقاد الزواج و  وعليه، يعتد       

رى قبل وقت انعقاد لو كان الزوج يتمتع جبنسية دولة أخيتعلق بآثار الزواج املالية والشخصية حىت و 

لزواج نه يطبق القانون اجلزائري وحده إذا كان أحد الزوجني جزائريا وقت انعقاد اأغري الزواج أو بعده، 

  .ليت كان يتمتع ا قبل ذلكبغض النظر عن اجلنسية ا

  
 انتماء الشخص لدولة تتعدد فيها التشريعات -رابعا 

قانون  ية يف حالة ما إذا أحيل احلكم إىلض القاضي صعوبة يف تطبيق قانون اجلنسرت قد تع       

نسية لوطنية بتطبيق قانون جاإلسناد اري قاعدة تشفقد  .4تعدد فيها شرائع األحوال الشخصيةدولة ت

تطبيق قانون جنسية الزوج وقت انعقاد بو نزاع املتعلق بالشروط املوضوعية للزواج، أالزوجني على ال

فإذا رجع القاضي الوطين إىل هذا القانون . لزواجالزواج على النزاع املتعلق باآلثار الشخصية أو املالية ل

وهو دا إقليميا سواء أكان تعدتشريعات تعددا داخليا و الفيه تتعدد  غري موحد حبيث اده قانونوج

                                                           
1 Cf. FOYER Jacques, Filiation illégitime et changement de la loi applicable (conflits mobile), librairie Dalloz, 
Paris, 1964, p.21. 

قاد الزواج على اآلثار الشخصية واملالية اليت يسري قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت انع'' :نه ى أمن القانون املدين عل 12املادة حيث نصت  2
  .من القانون املدين املصري 13ل هذه املادة املادة بو يقا. ''د الزواج قها عيرتب

إذا كان أحد  12و 11يسري القانون اجلزائري وحده يف األحوال املنصوص عليها يف املادتني ''  :نهأمن القانون املدين على  13حيث نصت املادة  3
  .''خيص أهلية الزواج فيماالزوجني جزائريا وقت انعقاد الزواج إال 

  .109 .صاملرجع السابق،  قون األخضر،الع 4
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كما هو الشأن بالنسبة   .كل إقليم من أقاليمها شريعة خاصةالذي نلمحه يف الدول اليت تطبق على  

سويسرا حيث يوجد يف كل والية أو مقاطعة قانون ينظم لدول املركبة كالواليات املتحدة األمريكية و ل

اليت تطبق  ددا طائفيا أو شخصيا وهو الذي نلحظه يف الدول البسيطةأو كان تع “شخصيةاألحوال ال

الذي يستمد من ديانتها كما هو اص قانون خاص بأحواهلا الشخصية و على كل طائفة من األشخ

   . 1لبناندول املشرق العريب كمصر و احلال عليه يف 

صعوبة يف حتديد القانون  ، سوف جيد ال حمالةلقاضي أمام واحدة من هذه احلاالتفإذا كان ا      

ملقصود يف قاعدة اإلسناد أي قانون يعترب قانون اجلنسية او   من بني القوانني املتعددةالواجب تطبيقه 

  ع؟؟ وأي شريعة من الشرائع املتعددة سيتبيعتد به حلل التنازعما هو القانون الذي سوف و . 2؟الوطنية

ى الفقه والتشريع والقضاء يقضي بوجوب األخذ إن احلل الراجح هلذه االشكالية على مستو       

د  بتطبيقه قاعدة اإلسناد الداخلية يف البلد الذي أشارت قاعدة اإلسنابالقانون الداخلي الذي تشري

  .3يف قانون القاضي بتطبيق قانونه

ة قد أخذ املشرع اجلزائري على غرار التشريعات العربية األخرى ذا احلل الذي جسدته املادو       

تقدمة امل املوادظهر من األحكام الواردة يف  مىت: " املدين حيث نصت على أنه من القانون 23/01

                                                           
 يتزرو  ؛217 .ص à20041  احلقوقية، لبنانيب، منشورات احلل1.ط الكتاب األول،  السيد احلداد، املوجز يف القانون الدويل اخلاص ة، حفيظنظرأ 1

ل، املرجع ع كماربو عليوش ق؛ 19 .ص  à2011 ص اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، دراسات يف القانون الدويل اخلاالطيب
  .110.ص  ƒالسابق

مطبعة دار  أنظر، حسن أمحد بغدادي بك، االسناد إىل قوانني الدول املتعددة الشرائع، جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، السنة الرابعة، 2
  .Þ.159-160 _، العددان األول والثاين1950لنشر الثقافة باإلسكندرية، مصر، يونيو 

. 0 19601، جامعة الدول العربية، معهد  الدراسات العربية العاملية، 0.1 31.د عبد الرمحان، القانون الدويل اخلاص العريب، جأنظر، جابر جا 3
115.  
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ن القانون الداخلي لتلك تعدد فيها التشريعات فإ، هو قانون دولة معينة تأن القانون الواجب التطبيق

  .1"ي يقرر أي تشريع منها جيب تطبيقهالدولة هو الذ

نه إذا وجب تطبيق قانون أجنيب على نزاع متعلق بالشروط ه املادة، فإوبناء على مقتضى هذ      

كان البلد الذي جيب تطبيق قانونه من آثاره سواء أكانت شخصية أو مالية، و املوضوعية للزواج أو 

ن قواعد التنازع فإ Þاء أكان تعددا إقليميا أو طائفياالدول اليت تتعدد فيها الشرائع الداخلية سو 

هذه التشريعات هي اليت تتوىل مهمة حتديد التشريع الواجب التطبيق من بني التشريعات الداخلي يف 

  .2املتعددة

القانون أن رتض بداهة يف" اإلحالة الداخلية"أو  "يضبالتفو "إن إعمال هذا احلل الذي مسي      

 تتكفل اليتتعدد فيه الشرائع يتضمن قواعد إسناد خاصة بفض التنازع الداخلي و األجنيب الذي ت

 يتضمن ولكن ما احلل فيما لو مل. 3طبيق من بني التشريعات املتعددةبتحديد التشريع الواجب الت

  .4؟النوع أي قواعد من هذاالقانون األجنيب 

نادت بوجوب األخذ بالشريعة  منها منف .لقد تعددت االقرتاحات حلل هذه اإلشكالية      

جحت حتليل فكرة اجلنسية بقصد كشف الوحدة ر  ة، وهي شريعة العاصمة ومنها منالرئيسي

                                                           
من  28من القانون املدين األردين؛ واملادة  27من القانون مدين اللييب؛ املادة  26من القانون املدين املصري؛ املادة  26تقابل هذه املادة املادة  1

كما تبىن هذا احلل .  64. ممدوح عبد الكرمي حافظ عرموش، املرجع السابق، ص. من القانون املدين العراقي 31/01القانون املدين السوري؛ املادة 
من املبادئ العامة املقررة "  :إىل أنه 03/07/1968ها الصادر يف أيضا القضاء اللبناين حيث انتهت الغرفة املدنية األوىل حملكمة التمييز اللبنانية يف قرار 

يف ذلك  يف القانون الدويل اخلاص أن احملكمة الوطنية  عندما تكون مدعوة إىل تطبيق قانون بلد جنسية شخص فتجد نفسها أمام تعدد قوانني داخلية
نني الداخلية ما تفرضه قواعد تنازع القوانني املطبقة البلد ناتج عن نظامه السياسي كما هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكية، ختتار من بني هذه القوا

 ذلك البلد أي هناك، حبيث تكون القاعدة املعتمدة من قبل القاضي الوطين حلل تنازع القوانني الداخلية يف بلد أجنيب هي القاعدة املعمول ا يف
، مقتبس عن، حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، الكتاب 03/07/1968“ أنظر ، حمكمة التمييز اللبنانية، الغرفة املدنية األوىل". القاعدة األجنبية

  .218. األول، ص
  2009-2008أنظر، يوسف فتيحة، حماضرات يف القانون الدويل اخلاص، ألقيت على طلبة السنة الرابعة، كلية احلقوق، جامعة تلمسان،  2

  .42.ص
  .133. زيرويت الطيب، املرجع السابق، ص 3
  .227 .3 1السيد احلداد، املرجع السابق، الكتاب األوليظة حف 4
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قانون املوطن  آثر األغلبية ، يف حني وبعضها اآلخر فضل الرجوع إىل قانون القاضي اإلقليمية،

  .1مع الواقع وأكثرها بعدا عن الشك والغموض باعتباره أكثر القوانني متاشيا

من القانون  23يمه للمادة ، بتتمفقد حسم موقفه ذا اخلصوصاجلزائري  أما بالنسبة للمشرع      

بإضافة فقرة ثانية عاجل فيها حالة عدم وجود نص ينظم هذه املسألة يف القانون ذلك و  ©املدين

، حيث نص على تطبيق التشريع الغالب يف حالة التعدد الطائفي أو التشريع املطبق يف املختص

  .2ك البلد يف حالة التعدد اإلقليميعاصمة ذل

 نيلبناني لزواج املوضوعية بالشروط يتعلق نزاع مثال جزائري قاضي أمام رفعإذا  ذلك على وبناء       

 من لكل الوطين القانون بتطبيق يقضي سوف املدين القانون من 11 للمادة فوفقا  نيأمريكي أو

 لوالياتاو  الطوائف املتعددة البلدان من تعد لبنان أن ومبا. مريكياأل أو اللبناين القانون أي الزوجني

 يأ حتديد عليه سيصعب اجلزائري القاضي نإف إقليميا، املتعددة الدول من تعترب األمريكية املتحدة

 القانون من 23 املادة إىل بالرجوع لكن .النزاع حلل يتبع أن جيب املتعددة التشريعات من تشريع

 املتحدة والواليات انلبن من للك الداخلي بالقانون سيستأنس القاضي ألن اإلشكالية تزول املدين

. للزواج املوضوعية الشروط شأنب تباعها الواجب التشريع تبيان مهمة األخري هذا فيتوىل األمريكية،

 عاصمة يف املطبق والتشريع لبنان، يف الغالب التشريع القاضي طبقي خمتص نص أي ختلف حالة ويف

  .''واشنطن'' األمريكية املتحدة الواليات

من القانون املدين، إذ أنه جنب  23ن املشرع الوطين مبا نص عليه يف املادة وعليه، أحس       

القاضي اجلزائري صعوبة أو إشكالية حتديد أي قانون سيعتد به يف حالة انتماء الشخص املعين 

جبنسيته لدولة تتعدد فيها التشريعات وذلك من خالل نصه صراحة على تطبيق التشريع الغالب يف 
                                                           

  . 42 .ص املرجع السابق،  حماضرات يف القانون الدويل اخلاص فتيحة،  يوسف   ؛110 .ص  مد مربوك الاليف، املرجع السابقحم 1
يف القانون املختص نص ذا الشأن، طبق التشريع يوجد  مل  اذإ''  :نهأمن القانون املدين اجلزائري على  23حيث نصت الفقرة الثانية من املادة  2

  .''بق يف عاصمة ذلك البلد يف حالة التعدد االقليميالتعدد الطائفي أو التشريع املط الغالب يف البالد يف حالة
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طائفي، والتشريع املطبق يف عاصمة ذلك البلد يف حالة التعدد االقليمي، وهذا طبعا يف حالة التعدد ال

. حالة ما مل يتضمن القانون الداخلي للدولة متعددة الشرائع أي نص يوضح أي تشريع جيب تطبيقه

فال  أما إذا حدد القانون الداخلي لتلك الدولة التشريع الواجب التطبيق من بني التشريعات املتعددة،

إشكال يطرح يف هذه احلالة ألن القاضي الوطين لزاما سريجع هلذا القانون لكي يتعرف على التشريع 

  .    الذي سيطبقه على النزاع

  
  مشكلة اإلحالة -خامسا

جنليزيني متوطنني يف إذا عرضت على احملاكم اجلزائرية دعوى تتعلق بالشروط املوضوعية لزواج ا      

من القانون املدين  11 املادة القاضي اجلزائري سيطبق قاعدة اإلسناد الواردة يف ن، فإمثال اجلزائر

الزوجني وهو  اليت تقضي بإخضاع الشروط املوضوعية اخلاصة بصحة الزواج للقانون الوطين لكل منو 

هي  هل .د اليت يتعني تطبيقهاهنا يثور اإلشكال أمام احملاكم الوطنية حول القواعو  _القانون االجنليزي

  .1؟قواعد اإلسناد املعمول ا هناك ؟ أم هيملوضوعية لصحة الزواج يف اجنلرتاتلك اخلاصة بالشروط ا

 يكون أما إذا  أخذ بالثاين. 2الفرض األول يكون قد رفض اإلحالةإذا أخذ القاضي اجلزائري ب      
تقضي به قواعد التنازع ا قد قبل إحالة االختصاص القانوين، ويكون عليه يف هذه احلالة اخلضوع مل

االجنليزية مبا فيها إخضاع الشروط املوضوعية لصحة الزواج لقانون موطن الزوجني أي القانون 
  .اجلزائري

 33أخرى إىلتنتج مشكلة اإلحالة عن اختالف قواعد اإلسناد حول موضوع معني من دولة       
تالف القواعد اخلاصة بتنازع فاإلحالة إذن تنتج عن اخ. 4خاصة يف جمال األحوال الشخصيةو 

                                                           
  .09 .5 19659العراق،   دار الطباعة احلديثة يف البصرة ¾اإلحالة يف القانون الدويل اخلاصالداوودي ، نظرية علي نظر، غالب أ 1
  . 109 .ص ƒ1997ƒبراهيم، القانون الدويل اخلاص، تنازع القوانني، دون دار النشرابراهيم أمحد انظر، أ 2
  .25 .ص 20043دار النهضة العربية، مصر،   3.نظر، وائل أنور بندق، قضايا القانون الدويل اخلاص، طأ 3
  .79 .ص  صالح الدين مجال الدين، املرجع السابق 4
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ة للزواج حكم الشروط املوضوعيتسند ، فنجد مثال بعض الدول 1قوانني يف قوانني الدول املختلفةال
بني توليد تنازع  ي إىللقانون املوطن، األمر الذي يؤدوبعضها اآلخر يسندها  �وآثاره لقانون اجلنسية

  .)ب(سلبيا  أو) أ(كون اجيابيا لتنازع قد يوا Íقواعد اإلسناد
  
 التنازع االيجابي - أ

اختصاصه يف حكم العالقة   الوطين واألجنيبيتحقق التنازع االجيايب إذا ما قرر كل من القانونني      

رفع نزاع بشأن الشروط ن يف بريطانيا و كان هناك جزائري وجزائرية متوطناكما لو  . 2حمل النزاع

لقاعدة  القانون االجنليزي إعماالستطبق األخرية  هذه؛ فيةاجهما أمام احملاكم االجنليز املوضوعية لزو 

أما إذا فرضنا . الزواج لقانون املوطنالتنازع االجنليزية اليت تقضي بإخضاع الشروط املوضوعية لصحة 

 من 11املادة ن القاضي اجلزائري إعماال ملا تقضي به أن ذات الدعوى رفعت أمام احملاكم اجلزائرية فإ

  .بتطبيق القانون اجلزائري سيقضي القانون املدين

ا ذلك استنادعترب كل من القانونني اجلزائري واإلجنليزي خمتصان حبكم النزاع، و ففي هذه احلالة ي      

التنازع االجيايب لقواعد متثل هذه احلالة ما يسمى بو . يف كل واحد منهما لقاعدة اإلسناد املقررة

أن قاضي كل فقها وقضاء عليه  قفنه من املتكال ألثري أي اشا النوع من التنازع ال يهذو  33اإلسناد

ثال ويف امل .4قانون على إقليم الدولةالذلك احرتاما ملبدأ سيادة يطبق قاعدة اإلسناد يف قانونه و  دولة

اإلسناد االجنليزية اليت تؤدي  ه وفقا لقاعدةحلجنليزي سيتم السابق لو عرض النزاع على القضاء اإل

                                                           
  .11 .ص، املرجع السابق، ...حالة ب علي الداوودي، نظرية اإلغال 1

2 Cf. DE LA PRADELLE A, NIBOYET J.P, Répertoire de droit international privé, Recueil Sirey, Paris, 1931, 
p.414. 

  .194 .ص املرجع السابق،ند اسعاد، حمو  3
كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي    السياسية العلوم اخلاص اجلزائري، جملة احلقوق و يلاإلحالة على ضوء القانون الدو  ، براسي حممد،نظرأ 4

  .12 .ص9 09 العدد  2012  ، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائربلعباس
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وفقا لقاعدة ضية أمام القضاء اجلزائري، فستحل الق أما إذا طرحت. ليزيقانون االجنتطبيق ال إىل

  .اع للقانون اجلزائرياإلسناد اجلزائرية اليت تسند حكم النز 

  
 التنازع السلبي - ب

سألة حمل حكم امليف  هيتحقق التنازع السليب إذا ما ختلى كل من القانونني عن اختصاص        

قانون أجنيب  عالقة بالنزاع إسناد االختصاص إىليف كل دولة هلا االسناد رر قاعدة حيث تق 11النزاع

 واليت تثار عندما تشري 33ما يسمى بنظرية اإلحالة التنازع السليب هذا هو الذي يثريو  .2غري قانوMا

بيق قانون تط قاعدة اإلسناد يف هذا األخري إىل ري، فتشة إىل تطبيق قانون أجنيبقاعدة اإلسناد الوطني

إحالة من الدرجة  –قد يكون قانون آخر و  –إحالة من الدرجة األوىل  –قد يكون القانون الوطين 

  .4 - الثانية 

القانون األجنيب املختص  ليت تقضي بتطبيق قواعد اإلسناد يفميكن تعريفها بأMا الفكرة او          

كان التنازع بينهما مع هذه األخرية و ة مبقتضى قواعد اإلسناد الوطنية مىت اختلفت حلكم العالق

  .من هنا نستخلص أن هناك صورتني لإلحالةو   55سلبيا

  
  
  

                                                           
1 DE  LA PRADELLE.A et NIBOYET J.P, op.cit., p.414 ; 

  .46 .ص  السابق، املرجع ...علي علي سليمان، مذكرات 
2 Cf. LAGARDE PauL, Renvoi, Rep, Intenat, Tome 3, J.C.P 1999-04, p.2 n°3 ; BATIFFOL Henri, 
LAGARDE Paul,  Traité de droit international privé, tome 1, 8e édition, L.G D.J, Paris, 1993, p.217 ; 
LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit., p.491. 
3 LAGARD Paul, op.cit., p .2. 
4 Cf. BISCHOFF Jean- Marc, La compétence du droit français dans le règlement des conflits de lois, L.G.D.J., 
Paris, 1959, p. 144 ; 

  .83 .ص  الدين مجال الدين، املرجع السابقصالح 
  .48 .ص  علي علي سليمان، املرجع السابق 5
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 إحالة من الدرجة األولى -األولى 

، فتحيل قاعدة ع الوطنية العالقة حمل النزاع إىل قانون أجنيبتتحقق عندما تسند قاعدة التناز       

قانون األجنيب أخرى هي ختلي قاعدة اإلسناد يف العبارة وب. 1إلسناد فيه االختصاص لقانون القاضيا

هي ما يطلق عليها اإلحالة البسيطة أو اإلحالة � ô 2عن االختصاص املنعقد هلا إىل قانون القاضي

 أن يثور نزاع حول القانون الواجب التطبيق على الشروط  ومثاهلا .3قية أو إحالة للرجوعاحلقي

اإلسناد   قاعدةريشضي اجلزائري، فتمتوطنني يف اجلزائر أمام القا ةفرنسياملوضوعية للزواج بني اجنليزي و 

ختضع هذه مع األخذ بالتطبيق املوزع و   يف القانون اجلزائري إىل تطبيق القانون الوطين للزوجني

قاعدة يف حني أن  .لقانون االجنليزيالشروط لقانون الزوجة أي القانون الفرنسي وقانون الزوج أي ا

  اجلزائريالقانون  تطبيق قانون املوطن، فتحيل االختصاص إىل قانون االجنليزي تشري إىلاإلسناد يف ال

  .4هو قانون دولة القاضيو 

  
 إحالة من الدرجة الثانية -الثانية 

أشارت قاعدة اإلسناد الوطنية إىل تطبيق قانون أجنيب،  كون أمام هذا النوع من اإلحالة إذان       

  .5هذا األخري االختصاص إىل قانون آخر غري قانون القاضي فتحيل قاعدة اإلسناد يف

مثال بنزاع حول القانون الواجب التطبيق على الشروط املوضوعية للزواج بني  مراأل تعلقكما لو       

، فوفقا لقاعدة اإلسناد هذا النزاع على القاضي اجلزائري عرضو  �إيطاليامتوطنان يف  إجنليزي وإيطالية
                                                           

1 Cf. MONEGER Françoise, Droit international privé, 6 édition, lexis Nexis, Paris, 2012, p.36; LOUSSOUARN 
Yvon, BOOREL Pierre, op.cit., p. 23 ;                                   

   .455. ص  اصف، املرجع السابقإلياس ن ؛114 .ص  محد إبراهيم، املرجع السابقأإبراهيم ؛ 98 .ص عراب بلقاسم، املرجع السابق،أ
2 CACHARD Olivier, op.cit., p. 231.  

  .17 .ص  اوودي، نظرية اإلحالة، املرجع السابقالدعلي غالب  3
  .25 .ص ¹املرجع السابقة، نرحاوي آم 4

 5 LABORDE Jean Pierre, CHAILLE de NERE Sandrine Sana, op.cit., p. 117 ; 

9 عال، تنازع القانونعكاشة حممد عبد ال؛ 19 .ص  نظرية اإلحالة، املرجع السابق الداوودي،علي غالب ؛ 297 .ص §ابقاملرجع الس  موحند إسعاد
  . 153 .ص 92002¹ ، اإلسكندريةدار املطبوعات اجلامعية
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لنسبة من القانون املدين سيقضي القاضي بتطبيق القانون االجنليزي با 11اردة يف املادة اجلزائرية الو 

باعتباره قانون  إليطايلالقانون ا نده إىليسقانون االجنليزي يرفض االختصاص و لكن الللزوج، و 

  .املوطن

ملزدوجة قد جاء القضاء االجنليزي بصورة أخرى لإلحالة أطلق عليها اسم اإلحالة اهذا و        

)TOTAL RENVOI(  أو نظرية احملكمة األجنبية)FOREIGN COURTHEORY(1  .

املختص القانون ف هذه الصورة عن سابقاOا يف أن القاضي الوطين ال يطبق قواعد التنازع يف لختتو 

أشارت قاعدة اإلسناد  تضي أن يضع القاضي االجنليزي نفسه موضع قاضي الدولة اليتبل تق 2أصال

فيه القاضي األجنيب ويأخذ باحلل ل يف النزاع كما كان سيفصل ويفص تطبيق قانوMا،إىل زية االجنلي

ا لو كان هذا النزاع قد عرض فيمقانوMا يأخذ به قاضي الدولة اليت جيب تطبيق سالذي كان  النهائي

  .3عليه

يزيني متوطنني يف ومثال ذلك أن ترفع دعوى تتعلق بالشروط املوضوعية للزواج بني زوجني إجنل      

مصر أمام القضاء االجنليزي، فهنا إعماال لقاعدة االسناد االجنليزية سوف يقضي القاضي االجنليزي 

ولكن برجوع القاضي إىل القانون املصري سيجد أن . بتطبيق القانون املصري باعتباره قانون املوطن

باره قانون جنسية الزوجني فيضع نفسه قاعدة االسناد املصرية حتيل االختصاص للقانون االجنليزي باعت

ومبا أن . مكان القاضي املصري ويتبىن ما قد يتوصل إليه هذا األخري لو عرض عليه ذات النزاع

وعليه،  ).من القانون املدين املصري 27املادة (ملا يقرره قانونه يرفض االحالة القاضي املصري وفقا 

ل الذي كان القاضي املصري سيأخذ به لو عرض النزاع سيأخذ القاضي االجنليزي يف هذه احلالة باحل

                                                           
  .198.ص   موحند إسعاد ، املرجع السابق 1
  .54 .ص ¹ان، املرجع السابقعلي علي سليم ؛710.ص   محد عبد الكرمي سالمة، املرجع السابقأ 2
  .463 .0 7إلياس ناصف، املرجع السابق 3
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ومن مث سيفصل القاضي االجنليزي يف النزاع وفقا للقانون االجنليزي إعماال لنظرية احملكمة   عليه

  .األجنبية

وقد اختلفت اآلراء الفقهية بشأن نظرية االحالة بني مؤيدين ورافضني، وهو ما انعكس على        

. 4، تركيا3، اسبانيا2، فرنسا1فنجد دوال نصت صراحة على األخذ ا كأملانيا. التشريعات الداخلية

. 9، ليبيا8، العراق7يف حني رفضت دول أخرى االحالة بشكل صريح كسوريا. 6، واليابان5سويسرا

  .12، ومصر11، السودان10الكويت

ه املؤيد أو املعارض هلا، أما املشرع اجلزائري وبعدما أغفل التعرض لنظرية االحالة، وتبيان موقف      

مكرر من القانون املدين  20حيث جاء يف املادة . 05/10استدرج األمر مبوجب القانون رقم 

إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فال تطبق إال أحكامه الداخلية دون تلك " :املعدل

اجلزائري إذا احالت عليه قواعد تنازع غري أنه يطبق القانون . اخلاصة بتنازع القوانني من حيث املكان

  ".القوانني يف القانون األجنيب املختص

لو توقفنا عند الفقرة األوىل من هذه املادة لقلنا أن املشرع اجلزائري قرر االنضمام إىل صف       

ولكن برجوعنا إىل الفقرة الثانية من نفس . معارضي نظرية االحالة وأعلن عن رفضه املطلق للنظرية
                                                           

أنظر، حفيظة السيد احلداد، نظرية االحالة يف القانون الدويل اخلاص األملاين اجلديد، الفتح للطباعة . من القانون الدويل اخلاص األملاين 1/4املادة  1
  .09.: �1989والنشر، 

  . من القانون املدين 52املادة  2

  .1974من القانون املدين لعام  12/2املادة  3

  .1982من جمموعة القانون الدويل اخلاص لعام  2/3املادة  4

  .1987من جمموعة القانون الدويل اخلاص لعام  14املادة  5

  .1989من قانون  29ملادة ا 6
  .1949من القانون املدين لعام  29املادة   7

  .1951ام من القانون املدين لع 31/1املادة  8

  .1953من القانون املدين لعام  27املادة  9

  .1961من قانون  72املادة  10

  .1984من قانون املعامالت املدنية السوداين لعام  16/1املادة  11

  .من القانون املدين 27املادة  12
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املادة يظهر لنا أن املشرع اجلزائري صرح باألخذ باإلحالة من الدرجة األوىل، أي يف حالة ما إذا 

  .أحالت قاعدة االسناد يف القانون األجنيب االختصاص للقانون اجلزائري

ني متوطنان يف ة أمام القضاء اجلزائري خبصوص زواج اجنليزيوتطبيقا لذلك، إذا عرضت قضي       

يت ال) من القانون املدين 11املادة (ري قواعد اإلسناد يف قانونه ستشن القاضي اجلزائري سي، فإاجلزائر

القاضي اجلزائري قبل و   ه القانون الوطين لكل من الزوجنيتطبيق القانون االجنليزي باعتبار  تشري إىل

اعد اإلسناد توجب عليه استشارة قو يالداخلية يف القانون االجنليزي  أن يطبق األحكام املوضوعية

ن وعليه فإ :هو القانون اجلزائريالواردة يف القانون االجنليزي اليت حتيل االختصاص لقانون املوطن أال و 

داخلية يف القانون يفصل يف النزاع وفقا لألحكام املوضوعية الالقاضي اجلزائري سيقبل اإلحالة و 

  .املدينقانون المن  1 مكرر 02فقرة  23لنص املادة اجلزائري احرتاما 

 بفرنسا وقضى ة متوطنانفرنسيخاص بآثار الزواج بني اجنليزي و  أما إذا تعلق األمر بنزاع        

القاضي اجلزائري بتطبيق القانون االجنليزي باعتباره قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد 

أحال القانون االجنليزي 4 9 من القانون املدين 1من فقرة  12 الزواج وفقا ملا تقضي به املادة

القاضي اجلزائري يرفض اإلحالة ن ي باعتباره قانون موطن الزوجني، فإاالختصاص للقانون الفرنس

 23من املادة  02نص الفقرة ليت تنظم آثار الزواج استناد إىل يطبق األحكام الداخلية االجنليزية او 

  .من القانون املدين 1مكرر 

ة ظهر موقف وسط ينادى حبل وظيفي يف املواقف املطلقة من نظرية اإلحال هذه وباإلضافة إىل       

اية أو اهلدف من قاعدة اإلسناد والوظيفة يقتضي هذا األخري ربط اإلحالة مبسألة الغهذا ا5ال، و 
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بعد حتديد الغاية من قاعدة  إال بالتايل ال ميكن التأكيد على قبول أو رفض اإلحالة 4 9 اليت تؤديها

  .1وظيفتها داإلسنا

، الذي اعترب أن قبول "ZITELMAN"قد ظهرت مالمح هذا االجتاه عند الكاتب األملاين و       

دون دة اإلسناد الوطنية وتفسريها، مضمون قاع ها مسألة تعود بالدرجة األوىل إىلاإلحالة أو رفض

  .2االعتبار أي اعتبارات عامة أخرى األخذ بعني

منهج حتليلي يرتكز على تفسري غائي تباع ها وفقا هلذا االجتاه يتعني ارفضلقبول اإلحالة أو و       

الظروف املعطيات و مسبق بل يتعني النظر إىل ، إذ ال جيب التقيد حبل لكل قاعدة من قواعد اإلسناد

فإذا كان األخذ . واألخذ بعني االعتبار طبيعة وغاية قاعدة اإلسناد _اخلاصة بكل حالة على حدى

أما . تعني األخذ ايساعد على أن حتقق قاعدة اإلسناد وظيفتها معينة مالئما و مسألة باإلحالة يف 

 د يقف عائقا أمام الغاية اليت تسعى قاعدة اإلسناد الوطنية إىللقاضي أن األخذ ا قإذا تبني ل

اد وينتهك توقعات األفر   ، أو أن التسليم ا يؤدي إىل خروج قاعدة اإلسناد عن وظيفتهاقهاحتقي

ذلك ألن اختيار قاعدة اإلسناد و . 3عليه رفضها وهجرها متامامبصاحل التجارة الدولية فينبغي  وميس

فقا و سب املسألة املطروحة على القاضي، و أسبابه حباألجنيب  املختص ختتلف دوافعه و الوطنية للقانون 

 إخضاع العالقة ألكثر كما أن املشرع يسعى دائما إىل. للغاية اليت Oدف هذه القاعدة إىل تطبيقها

 بإمكان التنبؤ السهل من يكن مل قانون بتطبيق تفاجأوا ال حىت القوانني توقعا بالنسبة لألفراد وذلك

      4.اإلسناد قاعدة مسار الفروض بعض يف تصحح اإلحالة فإن وبذلك له، عالقتهم خضوع

                                                           
 .   1998، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ملتحدة دولة اإلمارات العربية ا، عكاشة حممد عبد العال، دراسات يف القانون الدويل اخلاص يفنظرأ 1

60.  
2 Cf. ZITEMAN Ernst, Internationales privatacht, 2 volume, VI leipzig 1897,volume 2, munchen Leipzig 1992 
spec ,T1 p. 239, cité par, 

  . 41.ص ملرجع السابق، الكتاب األول،حفيظة السيد احلداد، ا
 .144.ص ، الكتاب األول،يظة السيد احلداد، املرجع السابقحف؛ 29 .ص  ، املرجع السابق...دراسات يف القانون  عال،عكاشة حممد عبد ال 3
  .263 .ص السابق، املرجع  .. القوانني تنازع العال، عبد حممد عكاشة 4
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 عام الصادر التشيكي اخلاص الدويل القانون جند االجتاه ذه تأثرت اليت التشريعات ومن      
  .19862 عام الصادر األملاين اخلاص الدويل والقانون 196311

نتطرق فيما يلي  .وبعد أن تعرفنا على القانون املختص حبكم الشروط املوضوعية لعقد الزواج      
  . لتحديد القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية هلذا العقد

  

   المطلب الثاني
 المختص بحكم الشروط الشكلية لعقد الزواج ونالقان

يتطلب توضيح مفهوم  كم الشروط الشكلية للزواجلبحث يف مسألة القانون الذي حيإن ا       
مث االنتقال لتحديد ضوابط اإلسناد اليت حتكم هذه الشروط “ )الفرع األول( الشروط الشكلية للزواج

  ).الفرع الثاين(كلية شال
  

  الفرع األول

 المقصود بالشروط الشكليةيد تحد
القالب إىل العامل اخلارجي أو  يقصد بالشكل اإلطار الذي يتم فيه إفراغ اإلرادة أي إظهارها     

 حتديد يف التشريعات باختالف أخرى إىل دولة من خيتلف وهو العقد يف الرضا ركن فيه يفرغالذي 
  .3الزواج نظام

                                                           
 هذا نصوصت أحالو    ما دولة قانون لتشيكيا اخلاص الدويل القانون نصوص عينت إذا''  : أنه على القانون هذا من 35 املادة نصت حيث 1

 القبول ذلك كان إذا قبوهلا ميكن اإلحالة تلك فان الثانية الدرجة من اإلحالة حالة يف   أخرى دولة قانون إىل أو التشيكي القانون إىل األخري القانون
    . 143.ق، الكتاب األول، صحفيظة السيد احلداد، املرجع الساب. ''املعينة للعالقة عادل و معقول حل إىل يؤدي

 املعنية اإلسناد قواعد أيضا تطبق أن جيب فانه أجنبية، دولة قانون تعيني مت إذا'' :  أنه على األوىل فقرOا يف القانون هذا من الرابعة املادة نصت حيث 2
 القانون يف املوضوعية القواعد تطبق أن وجيب األملانية سناداإل قاعدة روح مع القواعد هذه فيه تتعارض ال الذي بالقدر الدولة هذه قانون يف املوجودة
   .144.ص األول، الكتاب السابق، املرجع احلداد، السيد حفيظة .''ملايناأل القانون إىل األجنبية االسناد قواعد أحالت إذا األملاين

  . 98 .ص صالح الدين مجال الدين، املرجع السابق،  3
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ر اخلارجي الب أو املظهقبال تصل يف األصلبرام الزواج تمة إلومن مث فإن الشروط الشكلية الالز       

بعبارة و . 1يعتربان زوجنيرجل بامرأة و مام الغري اقرتان يتجسد ذه الشروط أالذي يتم فيه الزواج و 

عند ويشمل الشكل . 2ة يف الصورة اليت يرمسها القانونأخرى شكل الزواج يتمثل يف اقرتان الرجل باملرأ

كما يشمل وقفا للرأي   :إظهار اإلرادةو  التصرف نعقادالاإلسناد األوضاع الالزمة إعمال قاعدة 

  .3اع الالزمة إلثبات التصرف عالنيةالسائد يف البالد الالتينية األوض

 :من قبيل الشروط الشكلية للزواج ويعد  

 .4أثناء إمتام الزواجمعينة م ترديد صيغة ااستلز  -

 .به قبل قيامهإعالمهم الزواج وإشهاره قصد إخطار الناس و عن إتباع إجراءات معينة لإلعالن  -

 .5إثباتهات اليت تقدم يف عقد الزواج، الزواج بوكالة الشهود على عقد الزواج و املعارض -

 .6الشهودوثيقة رمسية موقعة من الزوجني و  ره يفيحتر اتباع إجراءات خاصة لتوثيق عقد الزواج و  -

، كتقدمي ط اليت يستلزمها القانون إىل موثق احلالة املدنيةالشرو لتوافر  املثبتةتقدمي األوراق  -
األسرة عن الزواج إذا مل يكن قد بلغ رضا توافر ثبت أهلية الزوجني لعقد الزواج و املستندات اليت ت

 .8وتقدمي شهادة ميالد كل من الزوجني  7سن الرشدالزوجني أو أحدمها 
 .9أو حمل إقامتهما الزواج يف مكان معني كموطن الزوجنيوجوب إجراء  -

                                                           
  .2009ƒ ».36-37لنهضة العربية، مصر،        لزوجني يف قواعد اإلسناد املصريةد حوته، املساواة بني ا، عادل أبو هشيمة حممو نظرأ 1
  .ƒ ». 52-53املرجع السابقرشا علي الدين ،  2
  .1957ƒ ». 208-1956نظر، مصطفى منصور ، مذكرات يف القانون الدويل اخلاص، دار املعارف ، مصر ، أ 3
  .283 .ص   2005 ¹اإلسكندرية  ، تنازع القزانني، منشأة املعارفل حممود الكردي، مجانظرأ 4
  .70 .ص  علي علي سليمان، املرجع السابق 5
Í االقتصاد، جامعة اإلسكندريةوضوعي املقارن، جملة القانون و يف القانوين املالله يف قواعد اإلسناد املصرية و احنمحد مسلم، بطالن الزواج و أ  نظرأ 6

  .11.صÍ الثاين العددÍ 1960 “رةمطبعة جامعة القاه
  . 57-50 .“ �1961ة Mضة مصر، القاهرة، ، مطبع، آثاره، انقضاؤه  يف القانون الفرنسيمهياقبد الفتاح عبد الباقي، الزواج، ، عنظرأ 7

8 ROY Odile, op.cit., pp. 44-45. 
  شر للجامعات املصرية، دار النل الشخصية لألجانب، الكتاب األولتشريعات األحوا، حممد عبد الكرمي، مرجع القضاء يف نظر، حسني األمشوينأ 9

  .85-84 .6 9 1956القاهرة، 
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 .مأذون له بذلك إبرام الزواج أمام جهة أو موظف -

 .تسجيل الزواج يف دفاتر خاصة -

 .ارية أو عسكرية معينة على الزواجموافقة سلطة إد -

لكل نظام قانوين  الشكلية لعقد الزواج، ألنليس من السهل التمييز بني الشروط املوضوعية و      

وصف للوقائع  ، لذلك يلجأ القاضي ملسألة التكييف بقصد إعطاءلزواجاملستقلة فيما يتعلق با فكرته

  .1إسنادها للقانون الذي يسري عليهابالتايل و التصرفات إلدراجها ضمن فكرة مسندة و أ

ما يعترب من الشروط الشكلية لقانونه ما يعترب من الشروط املوضوعية و  يرجع القاضي يف حتديدو      

    .اليت تقضي بإخضاعه لقانون القاضيالتكييف وفقا للقاعدة العامة يف 

هل تعترب من خلالف يف تكييفها يف هذا الصدد و الواقع أن من أهم املسائل اليت جيري او       
مرد هذا اخلالف هو و . 2شروط الشكلية هي املراسم الدينية للزواجالالشروط املوضوعية للزواج أم من 

فاملسألة ترتبط إىل حد بعيد مبوقف كل مشرع  واج من بلد آلخرمة اليت حتكم الز اختالف املبادئ العا
فاألنظمة اليت ترى يف الزواج نظاما مدنيا يتكون بإرادة . اج نظاما دينيا أم مدنياالزو  وهل ينظر إىل

جل الدين يف الزواج شرط شكلي أطرافه شأنه شأن العقود األخرى تعترب املراسيم الدينية وتدخل ر 
  .5أملانياو . 4فرنسابلجيكا، أن يف كما هو الش .3حمض

                                                           
منصور  ؛131 .ص  2009 مصر، العربية، النهضة دار   1.ط األول، الكتاب املصري، اخلاص الدويل القانون  مد عثماننظر، ناصر عثمان حمأ 1

  .ô2006 0 6.109 دار النهضة العربية ô 1.ط  املختصر يف تنازع القوانني  رم النالعال وأب ؛109 .ص مصطفى منصور، املرجع السابق،
  .124 .ص §، املرجع السابقيفحممد مربوك الال 2
  .99-98 .ص املرجع السابق،لدويل اخلاص، ، مشكالت إبرام الزواج يف القانون اصالح الدين مجال الدين 3
 12وهذا ما أيده أيضا القضاء الفرنسي وأكدته حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ  1803 من القانون املدين الصادر عام 156املادة  4

 )Maria Richard DUMOULIN(من أصل يوناين  تزوج من  )Dimitri Gnaslan(: يف القضية اليت تتلخص وقائعها فيما يلي 1955جوان 

ن هذا الزواج غري قائم ألن الكنيسة األرثودكسية اليت ألة املدنية بباريس، لكن الزوج ادعى بأمام ضابط احلا 1931ديسمرب  12وهي فرنسية بتاريخ 
سية خيضع هلا تشرتط النعقاد الزواج أن تتم مراسيمه على يد قسيس، وأن هذا الشرط يتعلق بالشروط املوضوعية للزواج، لكن حمكمة النقض الفرن

  . سألة متعلقة بالشكل ال باملوضوع وختضع بالتايل لقانون حمل إبرام الزواجقضت بأن الطابع الديين أو املدين للزواج م
RIZKALLAH Nouhad, op.cit., p. 79.  

 من جمموعة القانون الدويل اخلاص 13/3املادة الزواج و  ماخلاص بتنظي 20/02/1946لصادر يف ا 16من القانون رقم  15و  11املاديتني  5
  .1986الصادر عام 
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5 أن يتم على يد أحد رجال الدين هشرتط النعقاداليت تعترب الزواج نظاما دينيا وتأما األنظمة      
 .2، كما هو احلال يف بلغاريا واليونان1ينية من الشروط املوضوعية للزواجم الديفإMا تعترب املراس

  .3وخيتلف القانون الواجب التطبيق نادباختالف هذا التكييف ختتلف قواعد اإلسو 
ها أي إجراء شكلي قود الرضائية اليت ال يلزم فيأما الزواج يف الشريعة اإلسالمية فهو يعترب من الع     

حتت تأثري غري أن القوانني الوضعية و . 4اإلشهارالزواج الذي يتحقق به العالنية و سوى اإلشهاد على 
ت من الزواج عقدا أو تصرفا شكليا، على استلزام عدة أمور جعل ، جتريتبارات الدينية غالبااالع

  .5ختلفها جزاء معينا حيدده القانونالقضاء تلك األمور شرطا شكليا يرتتب على ويعترب الفقه و 
بالد اإلسالمية ليست نظاما م الدينية يف اليأن املراس إىل 6على ذلك يذهب الرأي الراجح فقها بناءو 

ن القاضي يراعي يف ألذلك أوال ن تعترب من شكل الزواج وليس من موضوعه و لك جيب ألذدينيا، و 

التكييف أحكام الشريعة اإلسالمية بوصفها صاحبة الوالية العامة لألحوال الشخصية يف البالد 

بالتايل يعترب شرط بع الديين، و الطا كام هذه الشريعة نظام مدين جمرد منوفقا ألح الزواج6 9 اإلسالمية

ثانيا ألن املعتمد عند و  .حكام الشريعة اإلسالميةيد رجل الدين شرطا شكليا يف ظل أعلى  االنعقاد

   .7املسلمني فهو جائز بني أهل الذمةفقهاء الشريعة هو أن كل نكاح جيوز بني 

                                                           
  .210 .ص 2، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة2.جري، الدين عبد اهللا، القانون الدويل اخلاص املص ، عزنظرأ 1
كن إذا مل يعقد على مل يرجال كان أو امرأة يعترب كأن  سياألرثودوكزواج اليوناين  : "همن القانون املدين اليوناين على أن 1367حيث نصت املادة  2

  ". رثدوكساأل تابع لكنيسة الروم يد كاهن 
  .293 .: "2006  طبيق قانون احملل على شكل التصرف، دار هومة، اجلزائر، تنظر، نادية فوضيلأ 3
  .131.ص   ثمان حممد عثمان، املرجع السابقناصر ع ؛109.ص  املرجع السابق،أبو العال النمر،  4

من املقرر شرعا وقانونا أن الزواج الشرعي يقوم على :" ضت بأنهحيث ق 30/04/1990وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرار هلا صادر بتاريخ 
حمكمة عليا، ...". العلنية والشهرة ومراعاة شروطه وأركانه، ومن مث فإن النعي على القرار املطعون فيه بانعدام أو قصور وتناقض األسباب يف غري حمله

  . 65.:  4، العدد 1992، ا5لة القضائية، 75344، قرار رقم 30/04/1990
  .53 .صاملرجع السابق،   رشا علي الدين ؛283 .ص  ، املرجع السابقمجال حممود الكردي، تنازع القانون 5
عز الدين عبد اهللا، املرجع ؛ 209 .، املرجع السابق ،صمنصور مصطفى منصور ؛303 .ص  عكاشة عبد العال، املرجع السابق :هشام صادق 6

الدين، تنازع  صالح الدين مجال ؛70 .ص  علي علي سليمان، املرجع السابق ؛124 .ص §، املرجع السابقيفحممد مربوك الال ؛210 .ص  السابق
  .211 .ص  القانون، املرجع السابق

  .210 .ص  عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق 7
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وبعدما حددنا ماهية الشروط الشكلية لعقد الزواج املختلط؛ ننتقل فيما يلي لتحديد ضوابط       

  .تبني القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لعقد الزواج املختلط االسناد اليت

  
  الفرع الثاني 

  المختلط تحديد ضوابط االسناد التي تحكم الشروط الشكلية لعقد الزواج

، فنجد أن عن القانون الذي حيكم هذا الشكل تطرقنا فيما سبق لتكييف شكل الزواج، أما     

شكل الزواج بضابط إسناد مستقل عن قاعدة اإلسناد اليت حتكم  هناك بعض الدول اليت خصت

، االمارات 3، األردن2، الكويت1ي به القوانني العربية يف العراقالشكل عموما، ومن ذلك ما تقتض

  .6السودانو ô 5، تونس4العربية املتحدة

ته للقاعدة التصرفات اإلدارية من حيث الشكل فأخضعلزواج و أخرى سوت بني ا وهناك نظم       

احلل املعمول يف معظم  ، وهو7ات القانونية من الناحية الشكليةالعامة التقليدية اليت حتكم التصرف

ون احمللي أي لقانون البلد الذي إخضاع شكل الزواج للقانومؤدى هذه القاعدة  .األنظمة القانونية

                                                           
  .من القانون املدين 02فقرة  19املادة  1
  .1961 لسنة 05من القانون رقم  02و 01فقرة  37املادة  2
  .من القانون املدين 02فقرة  13املادة  3
  .1985لعام  05من القانون رقم  2فقرة  12املادة  4
ختضع الشروط الشكلية للزواج للقانون الشخصي املشرتك أو ''  : من جملة القانون الدويل اخلاص على أنه 01فقرة  46حيث نص املشرع يف الفصل  5

  .''القانون مكان إبرام الزواج 
يعترب الزواج ما بني أجنبيني أو ما بني أجنيب و سوداين من حيث الشكل صحيحا إذا عقد '' : من القانون املدين على أنه 11/4حيث نصت املادة  6

هيدي للقانون من املشروع التم 28وهذا النص يقابل املادة . ''وفقا ألوضاع البلد الذي مت فيه أو إذا روعيت فيه األوضاع اليت قررها كل من الزوجني 
غري أن هذا النص قد حذف يف جلنة القانون املدين مبجلس الشيوخ وبررت احلذف يف هذا الصدد باالكتفاء بالقواعد العامة، وبذلك . املدين املصري

  . 233. عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن، املرجع السابق، ص. أصبح شكل الزواج خيضع لقاعدة اإلسناد العامة يف القانون املصري
  .165. زيرويت الطيب، القانون الدويل اخلاص اجلزائري، املرجع السابق، ص 7
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 Locus ( لقانون بلد إبرامه م فيه طبقا للقاعدة العامة اليت تقضي خبضوع شكل التصرف القانوينأبر 

regit actum(1.  

ذه القاعدة يف  األمر ليس سواء يف قوانني خمتلف الدول من حيث مدى التقيد على أن       

  .من حيث حتديد الشكل احمللي5 9 شكل الزواج

  
  فيما يتعلق بمدى التقيد بقاعدة خضوع شكل الزواج لقانون بلد إبرامه -   أوال 

، اسرتاليا، كندا ركا، الدامناليات املتحدة األمريكية، اجنلرتانني بعض الدول مثل الو جتري قوا      

يف الشكل الذي إال نه ال جيوز إجراء الزواج أمبعىن  .تبار هذه القاعدة قاعدة إلزاميةاليابان على اعو 

قانون الشخصي بالتايل ال جيوز إجراء الزواج يف الشكل الذي يرمسه الÌ Â 2براماإلحيدده قانون دولة 

  . 3للزوجني أو قانون موطنهما إذا كان خمتلفا عن قانون دولة اإلبرام

صحيحا شكال يف  يتبعاMا ملا عد هذا الزواج اليتركيان يف أملانيا أمام الكنيسة افإذا ما تزوج دامن      

قبل تعديل (راعاته هو الذي يتعني عليهما مô « لي يف أملانيا هو الشكل املدينرك ألن الشكل احملاالدامن

واج يف ركي يبيح إجراء الز اذلك رغم أن قانون الزواج الدامنو  ).من القانون املدين األملاين 13املادة 

  .الدامنرك يف الشكل الديين

قاعدة خضوع فيه يعترب القانون الدويل اخلاص الفرنسي الزواج ا5ال الوحيد الذي يعترب هذا و       

 قرارهو ما أكدته حمكمة النقض الفرنسية يف و . 4م قاعدة ذات صفة آمرةحمل اإلبرا كل لقانونشال

 تزوجا يف إيطاليا طبقا سوريني يهوديني )زاجا(وقائعه يف أن الزوجني  الذي تدور) Zagha(زاجا 
                                                           

1 Cf. GUILLAUME  Le Baron, Le mariage en droit international privé et la conférence de la Haye, Librairie 
européenne c. muquardt, BRUXELLES, 1894, p. 184. 
2 Cf. DELPRAT Etienne, Les formalités civiles du mariage en droit comparé et en droit international moderne, 
Thèse doctorat, Université de TOULOUSE, Imprimerie Ouvrière, TOULOUSE, 1907, p. 245. 

  .234-233.ص ƒمصطفى عبد الرمحن، املرجع السابقعبد احلكيم  3
4 Cf. PERITCH.J , De la forme du mariage dans le droit international privé d’après la législation Serbe, Extrait 
de la « revue de droit international et de législation comparée », deuxième série tome 5 , 1911, 43° année,  
BRUXELLES, p.15. 
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قض طبقت قواعد اإلسناد ملا طرحت مسألة صحة الزواج على حمكمة النيف التوراة، و  للشكل املقرر

ك تكون بذلو   يق القانون الوطين السوريتطب اليت أحالت إىل) مكان إشهار الزواج قانون(االيطالية 

ة خضوع الشكل لقانون اعرتفت بالصفة اآلمرة لقاعداحملكمة قد طبقت اإلحالة من الدرجة الثانية و 

 .1حمل اإلبرام

مبعىن أن  .وعلى النقيض من ذلك، جرت غالبية التشريعات على اعتبار هذه القاعدة اختيارية     
قوانني أخرى تتباين نوعا تزامحه إمنا و قانون دولة إبرام الزواج ليس وحده الذي حيكم شكل الزواج 

القانون الذي حيكم قانون جنسية الزوجني أو قانون موطنهما و : من ذلكألخرى و نطاقا من دولة و 
  .2موضوع الزواج

اتفاقية جسدته أيضا  كما 33تشريعاتالعديد من ال أخذت بههذا الطابع االختياري للقاعدة      
  .واخلاصة بتنازع القوانني بشأن الزواج 1902الهاي املربمة سنة 

                                                           
نية ، ا5لة القانو وانني بشأن العالقات غري العقدية، دور اإلرادة الفردية يف حل تنازع القنيسدي حممد محمقتبس عن، حممد هذا االجتهاد القضائي  1

  . 79-78 .ص  15 العدد¹ ¹2004 دار النهضة  العربية،  مصر  قازيقاالقتصادية، جامعة الز 
ƒ …مشكالت ؛ صالح الدين مجال الدين،211. ص ؛ عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق،81. حممد محدي حممد نيس، املرجع السابق، ص 2

  .104. املرجع السابق، ص
 واملراسيم كالتوثيق للزواج الشكلية األوضاع يف يرجع'' : أنه على 1961 لسنة 05 القانون من 37 املادة يف نص الكوييت حيث املشرع ذلك من 3

 القطري املدين القانون من 14 املادة نصت حيثواملشرع القطري  .'' الزوجني نم كل جنسية قانون إىل أو الزواج فيه مت الذي البلد قانون إىل الدينية
 أو الزوجني من كل جنسية قانون إىل أو الزواج فيه مت الذي البلد قانون إىل الدينية املراسيم و كالتوثيق للزواج الشكلية األوضاع يف يرجع'' : أنه على

 الشكل حيث من أما'' : أنه على اإلمارايت املدين قانونال من 12 املادة من 02 الفقرة نصت حيثرايت وأيضا املشرع االما ."املشرتك موطنهما قانون
 كل قانون قررها اليت األوضاع فيه روعيت إذا أو فيه متت الذي البلد ألوضاع وفقا عقد إذا صحيحا ووطين أجنيب بني ما أو أجنبية بني ما الزواج فيعترب

  .1984 لعام السوداين املدنية املعامالت قانون من 04 فقرة 11 املادةشرع السوداين من خالل وكذلك امل .'' الزوجني من
 للقانون وفقا يتم أملانيا يف به احملتفل الزواج أن املدين القانون من 13/3 املادةحيث تنص  1986القانون األملاين لسنة  -: ومن القوانني الغربية جند

 طريف أحد إليها ينتمي الذي الدولة من قانونا املعتمدة اجلهة أمام األجانب بني يتم الذي بالزواج االحتفال ذلك مع كنمي و) اإلبرام دولة( األملاين
: القانون الرتكي -.1979 عام اخلاص الدويل القانون من 08 الفقرة 37 املادة: القانون ا5ري - . الدولة هذه قانون يعرفه الذي الشكل ويف الزواج،

 فقرة 45 املادة: السويسري - .1979 لعام النمساوي القانون من 16 املادة :النمساوي - .1984 لعام الرتكي القانون من 02 فقرة 12 املادة
  .1989 عام واملعدلة املدين القانون من 50 املادة: االسباين -  .1987 عام قانون من 01
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مارس  14، املؤرخة يف الهاي املتعلقة بإبرام الزواج واالعرتاف بصحته أكدت اتفاقية وأيضا     

شكلية لشروط الأن ا يف مادOا الثانية  1991أول ماي اليت دخلت حيز التنفيذ ابتداء من و  1978

  .1للزواج ختضع ملكان إبرامها

كثري من ل الذي أخذت به تشريعات ال شكله لقانون بلد إبرامه هو احلضوع الزواج يفوخ       

   .3األوروبيةو  2الدول العربية

لقانون بلد إبرامه هو احلل السائد يف  ما تقدم أن خضوع الزواج يف شكله نالحظ من خالل       

نه لو ألزمنا الزوجني بعقد زواجهما يف ألعامل ملا فيه من التيسري على الزوجني، ذلك أغلبية دول ا

  . 4الشكل الذي قرره قانوMما لكان ذلك متعذر عليهما يف الكثري من األحيان

ق مع ن ذلك يتفأبم قائلني رأيهويربر مؤيدو فكرة خضوع شكل الزواج لقانون حمل االبرام       

إذا كان قانون يف مسائل األحوال الشخصية، و تطبيق قانون املوطن  يذهب إىل االجتاه العام الذي

                                                           
1 L’article  02 de la  convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages   (conclue le 
14 mars 1978) dispose que: « les conditions de forme du mariage sont régies par le droit de l’Etat de la 
célébration ». DELPRAT Etienne, op.cit., p. 250.  

 ، والتونسي حيث1961 لسنة 5 رقم القانون من 2 11 فقرة 37 املدين، والكوييت يف املادة القانون من 20نذكر منها القانون املصري يف املادة    2
 لقانون أو املشرتك الشخصي للقانون للزواج الشكلية الشروط خنضع'' : أنه على اخلاص الدويل للقانون التونسية ا5لة من 01 فقرة 46 الفصل نص

 وهو الزواج، إبرام ملكان أو للزوجني املشرتكة اجلنسية لقانون الزواج شكل أخضع التونسي املشرع أن النص هذا خالل من ويالحظ".  الزواج إبرام مكان
املدين،  القانون من 02 فقرة 13 العاقدين، واألردين يف املادة جنسية حتاد  عدم حالة يف ا يؤخذ احتياطية قاعدة اإلبرام مكان قاعدة جعل بالتايل

 :أنه على القطري املدين القانون من 14 املادة نصت ، والقطري حيث1985 لسنة 5 رقم االمارايت القانون من 02 فقرة 12 يف املادة واإلمارايت
 وطنهمام قانون أو الزوجني من كل جنسية لقانون أو الزواج فيه مت الذي البلد قانون إىل الدينية واملراسيم كالتوثيق للزواج، الشكلية األوضاع يف يرجع''

 اخلاص الدويل القانون يف العائلية الروابط بلمري، السعدية أنظر،. 1913 أوت 12 ظهري من 11 ، والقانون املغريب كذلك من خالل الفصل"املشرتك
  .22.ص  1988 املغرب، املغريب،

إن كل تصرف خاص '' :على أنه 14/11/2006املؤرخ يف  06/1376من القانون املدين املعدلة بقانون رقم  47كفرنسا حيث تنص املادة  3
وأيضا . ''باحلالة املدنية للفرنسيني واألجانب مث يف اخلارج يكون صحيحا مىت كان قد حرر حسب األشكال املنصوص عليها طبقا لقانون مكان اإلبرام

 الصادر اخلاص الدويل القانون من 16 ادةامل، والنمسا يف 1986 عام الصادرة اخلاص الدويل القانون جمموعة من 03 فقرة 13 املادةأملانيا يف 
، واسبانيا يف 1983 عام الصادر املدين القانون من 33 املادة، وتركيا يف 1983 عام الصادر املدين القانون من 33 املادة، ويوغسالفيا يف 1979

  .، واجنلرتا وأمريكا1987 عام قانون من 01 رةفق 45 املادة، وسويسرا يف 1981 عام واملعدل 1974 عام الصادر املدين القانون من 50 املادة
Cf. NORTH. P.M, The private international law of matrimonial causes in the British Island and the Republic of 
Irland, N.H.P.C. Oxford, 1977, p.118 ; DELPRAT Etienne, op.cit., p.245. 
4 Cf.  PIC Paul, Du mariage en droit international et législation comparée, Thèse doctorat, Faculté de droit de 
Lyon, édition L. LAROSE ET FORCEL, Paris, 1885, pp.52-55.  
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يف هذه األنظمة فمن باب أوىل أن حيكم الشروط لعقد الزواج حمل اإلبرام حيكم الشروط املوضوعية 

  .1هلذا العقدالشكلية 

  

 ما يتعلق بتحديد الشكل المحليفي -ثانيا         

بلجيكا أملانيا و  بعض الدول مثل فرنسا، ، فهو يفواج من دولة ألخرىشكل احمللي للز تلف الخي      

يف دول أخرى و  .طة موظف خمتص أم مل يكن يلزم ذلك، سواء كان يلزم إجراؤه بواس2الشكل املدين

ريق ثالث من الدول هناك فو . بني الشكل املدين والشكل الديينري األطراف خياجنلرتا مثل ايطاليا و 

نية من م الديياريا خيضع شكل الزواج ألحكام القانون الكنسي مع اعتبار املراسبلغمثل اليونان و 

بانيا مثال يوجد الزواج الديين في اسفوقد أخذت دول أخرى حبل وسط . الشروط املوضوعية للزواج

  .، على أن األول واجب اإلتباع ملن يدينون بالكاثوليكية3الزواج املدينو 

ال يعترب الشكل القبلي املتبع يف البالد لديين بعد إجراء الزواج املدين و اج ارومانيا يتعني إجراء الزو  ويف

  .غري املتمدنة شكال حمليا يصح إجراء الزواج فيه

 البلد الذي أبرم فيه كما الشكل احمللي صحيحا من حيث الشكل يفيف يعترب الزواج الذي يتم و       

: 4قاعدة خضوع شكل الزواج لقانون بلد إبرامهب األخرى اليت تسلميحا يف كافة البالد صحيعترب 

سواء أكان الشكل احمللي دينيا و   يعتربها اختياريةمن  عدة إجبارية أو يعترب هذه القا سواء منها من

                                                           
1 Cf. MINOR.R, Conflict of laws on private international law, Bibliobazaar, LLC, 2009, pp. 182-184.  

 حيث أكدت من خالله على أن الزواج الذي يعقد أمام 01/04/2010حمكمة استئناف باريس يف قرارها الصادر بتاريخ  هذا ما جسدتهو  2
   .حىت يكون الزواج صحيحا  ويرتب مجيع آثاره جيب أن يربم أمام رئيس البلدية ويسجل يف سجالت البلدية القاضي باطل وال يرتب أي أثر، و 

Paris, 1 er avril 2010, cité par, BERLAUD Catherine, Panorama de jurisprudence, cour de cassation, nationalité, 
Gaz. Pal - dimanche 7 - 11 aout 2011, pp. 2488,2489. 

تتضمن أي اليت ال  –وهو على عكس العالقات احلرة . عقد قانوين يتضمن واجبات الزوجني وحقوقهما" وهناك من عرف الزواج املدين على أنه  3
  ".هو مينح للزوجني محاية متبادلة حلقوقهما املشرتكة –التزامات 

AMOKRAN LEGUTOWSKA Grazyna, op.cit., p. 129. 
4 Cf. DE BEVOTTE René, De la règle «  locus régit actum » et  du conflit des lois relatif a la forme des actes en 
droit maritime,  Thèse doctorat, Librairie marescq ainé, Paris, 1895, pp. 07-08. 
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نب خارج فرنسا يف أجاصحة الزواج احلاصل بني فرنسيني و لذلك قضت احملاكم الفرنسية بو . أم مدنيا

على أن الدول اليت تعترب الزواج نظاما دينيا ال تعرتف  .1لديينهو الشكل ا لو كانالشكل احمللي و 

  .2إذا كان قد مت يف الشكل املدين ذا الزواج

 :أنهحيث نصت على  1902من اتفاقية الهاي املنعقدة يف سنة  05هذا ما جسدته املادة و       

نيا للزواج أال تعرتف بصحة ومع ذلك فمن املتفق عليه أنه جيوز للبالد اليت يتطلب قانوMا شكال دي"

  .3"ارج يف غري الشكل الديين املطلوبالزواج املعقود بني رعاياها يف اخل

ما وإذا   املقارن فيما يتعلق بشكل الزواج ما تقدم مجعيه هو حكم القواعد العامة يف القانون      

قانون احمللي مسلمة يف حبثا هذا األمر يف القانون اجلزائري لوجدنا أن قاعدة خضوع شكل الزواج لل

نه جيوز إجراء أ، مبعىن وهي تعترب قاعدة اختيارية. ن ينص عليها صراحة يف شأن الزواجاجلزائر دون أ

قانون موطنهما املشرتك أو الوطين املشرتك للزوجني أو الزواج أيضا يف الشكل الذي يقرره القانون 

  .القانون الذي حيكم الشروط املوضوعية للزواج

 19قد نص املشرع اجلزائري على قاعدة خضوع شكل التصرفات لقانون بلد اإلبرام يف املادة و       

لشكلي ختضع التصرفات القانونية يف جانبها ا'' :دين املعدلة واملتممة اليت تنص على أنهمن القانون امل

ن الذي يسري جيوز أيضا أن ختضع لقانون املوطن املشرتك أو القانو و  .لقانون املكان الذي متت فيه

  .4''على أحكامها املوضوعية 

                                                           
بصحة زواج يوناين مت يف فرنسا يف شكل مدين فقط واستندت يف ذلك إىل  22/06/1955حيث قضت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار هلا بتاريخ  1

  .71.ملرجع السابق، ص أن الشكل الديين يف الزواج مسألة شكلية ال موضوعية، مقتبس عن، علي علي سليمان، ا
  . 234. ؛ عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن، املرجع السابق، ص213- 211. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص 2
  .71 .ص  علي علي سليمان، املرجع السابق 3
قرر قانونا أنه يسري على االلتزامات من امل:" من خالله بأنه حبيث أكد 10/04/1985ادر بتاريخ الص يف قراره ا5لس األعلىوهذا ما أكده  4

0 80.، العدد الثالث، ص1992، ا5لة القضائية، 48855، ملف رقم 410/04/1985 جملس أعلى". التعاقدية قانون املكان الذي يربم فيه العقد
  .22."  2004عمر بن سعيد، االجتهاد القضائي وفقا ألحكام القانون املدين، دار اهلدى، اجلزائر،  مقتبس عن،
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العقود ما بني '' :نه أاليت تنص على  من القانون املدين املصري 20دة تقابل هذه املادة املاو       

الذي يسري األحياء ختضع يف شكلها لقانون البلد الذي متت فيه، و جيوز أيضا أن ختضع للقانون 

                              ". قانون الوطين املشرتكالطن املتعاقدين أو ضع لقانون مو ، كما جيوز أن ختعلى أحكامها املوضوعية

حبيث يرى جانب  .ول إمكانية تطبيق هذا النص خبصوص شكل الزواجقد ثار خالف يف الفقه حو 

واقعة يف نطاق شكل العقود ال موجه إىلإمنا هو بأنه ال يدخل ضمن جمال الزواج، و  1من الفقه

   .مالت املاليةاملعا

سالفة  20ارت إليها املادة إىل تفسري القواعد العامة اليت أش 2يف حني ذهب أغلبية الفقه املصري     

واج يندرج حتت عموم عبارة عقد الز ذكر باعتبارها نصا عاما ينصرف إىل كافة التصرفات القانونية، فال

مة ري صراحة، حبيث ورد يف حكم حملكهو ما أيده القضاء املصو . "العقود ما بني األحياء"النص 

انون املدين تنص على من الق 20مبا أن املادة و "  :أنه  1954 جانفي 5يف القاهرة االبتدائية الصادر 

عقد الزواج مستوفيا للشروط اليت فإذا ان ...ت املادة يف فقراOا عقد الزواج وفقا لــكما أجاز ... 

لو خالف  الشروط  ربعة اعترب صحيحا وال جيوز إبطاله و القوانني األ يستلزمها أي قانون من هذه

لو كان يف استطاعته أن يعقد زواجه وفقا لإلجراءات لقانون الشخصي ألحد الزوجني بل و اخلاصة با

  . 3''...اليت يستلزمها هذا القانون الشخصي 

                                                           
، دار النهضة 2.؛ فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، الوسيط يف القانون الدويل اخلاص، ج279.عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص أنظر،  1

  .257. 9 19742العربية، مصر، 
؛ حممد محدي 306. جع السابق ، صهشام على صادق، عكاشة حممد عبد العال، املر . ومن بينهم هشام علي صادق ، عكاشة حممد عبد العال 2

  . .82نيس، املرجع السابق، ص
  .285  284. ص  حممود الكردي، املرجع السابقمجال    مقتبس عن 3
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للزوجني أن " هنبأ 1978مارس  01 بتاريخالصادر  قضت حمكمة النقص املصرية يف قرارهاكما      

أو يربما زواجهما يف الشكل املقرر طبقا  ©يقتضيه قانوMما الشخصييربما زواجهما يف الشكل الذي 

  .1''لقانون البلد الذي عقد فيه 

 من القانون املدين اجلزائري تتعلق 19إن املادة  "وع كمالعليوش قرب"وحسب رأي األستاذ       

اليت تشكل  19يف القانون اجلزائري فضال عن نص املادة و . 2بكل العقود باستثناء عقد الزواج

 71وضمنيا املادة  97و  95ة املدنية وهي املواد قانون احلالاعدة العامة هناك نصوص خاصة يف الق

  .من القانون نفسه

األجانب صادر اص باحلالة املدنية للجزائريني و إن كل عقد خ'' :أنهعلى  95حيث تنص املادة      

  .''ا لألوضاع املألوفة يف هذا البلدنيب يعترب صحيحا طبقيف بلد أج

األجانب احلق يف حترير عقودهم ملشرع اجلزائري منح للجزائريني و يتضح من هذا النص أن او       

يف  locus regit actum) (قاعدة  ستنتج أن املشرع اجلزائري قد تبىنمن ذلك نو  .3لقانون احمللوفقا 

استوجب 8 9 بالتايل أخضعها لقانون املكان الذي مت فيه إبرام الزواجو   زواججمال الشروط الشكلية لل

عقد الزواج يف الشكل الذي يتطلبه القانون اجلزائري باعتباره قانون حمل اإلبرام أي يف احلالة اليت  إفراغ

  .  تم فيها إبرام الزواج يف اجلزائري

يب إن الزواج الذي يعقد يف بلد أجن '' :هنأمن نفس القانون على  97قد نصت املادة هذا و        

أجنبية يعترب صحيحا إذا مت حسب األوضاع املألوفة يف ذلك البلد بني جزائريني أو بني جزائري و 

  ."مكان عقد الزواجة اليت يتطلبها القانون الوطين إلشريطة أال خيالف اجلزائري الشروط األساسي

                                                           
  .225-224. مقتبس عن، أمحد إبراهيم أمحد، املرجع السابق، ص 1
  .222 .ص  قربوع كمال، املرجع السابق عليوش 2
  .25 .ص  ¹املرجع السابق  نادية فوضيل 3
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فيه الزواج أي تطبيق قاعدة مت لقانون البلد الذي تبني هذه املادة أيضا أن شكل الزواج خيضع 

Locus regit actum)(  حيكمه من حيث  مكان التصرف القانوينقانون اليت تقوم على أساس أن

  .1الشكل

أنه ال ، مم يستنتج اج اجلزائرية باألجنيب يف اخلارجزو واملالحظ أن النص قد سكت عن حالة        

  .حلاالت وفقا للشكل احملليل هذه اد الزواج يف مثجيوز عق

قد ولعل السبب وراء ذلك يرجع إىل التخوف من ذهاب اجلزائريات إىل اخلارج لعقد زواجهن و      

   .2مينع زواج املسلمة بغري املسلم يكون يف ذلك حتايال على القانون اجلزائري الذي

ك أن يف احرتام الشروط ذل "أعراب بلقاسم"حبسب األستاذ  هإال أن هذا التخوف ليس يف حمل     

طاعتها من طرف اجلزائرية الضمان الكايف لعدم استي اجلزائر األسرة  قانون يف املقررة املوضوعية للزواج

  .3عقد الزواج مع غري املسلم

خيتص بعقد الزواج ضابط احلالة ''  :من قانون احلالة املدنية ما يلي 71قد جاء يف نص املادة و       

الذي يقع يف نطاق دائرته حمل إقامة طاليب الزواج أو أحدمها أو املسكن الذي يقيم  املدنية أو القاضي

 تطبق هذه الويضيف النص و ...خ الزواج فيه أحدمها باستمرار منذ شهر واحد على األقل إىل تاري

  .''املهلة على املواطنني

زائر أمام اجلهات املذكورة ن األجانب ميكنهم عقد زواجهم يف اجلأيفيد هذا النص مبفهوم املخالفة بو 
  .4واحد على األقل شهركانت هلم إقامة فيها منذ يف حالة ما إذا  

حالة إقامة أحد الزوجني باستمرار منذ شهر واحد على األقل واستثىن املشرع اجلزائري املواطنني يف 

  .قانون اجلزائريففي هذه احلالة ينعقد الزواج وفقا للشكل الذي حيدده ال .من تاريخ الزواج باجلزائر
                                                           

1 GUILLAUME Le Baron, op.cit., p. 183 ; BECHAUX .A, op.cit., p. 193. 
2 Cf. ISSAD Mohand, Droit international privé, Tome. 1, O.P.U, Alger, 1983, p.254.  

 .243 .ص  أعراب بلقاسم، املرجع السابق 3
  .239 .ص  السابقاملرجع  أعراب بلقاسم، 4
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من قانون احلالة املدنية نص على إخضاع  97يالحظ أن املشرع اجلزائري من خالل املادة و      

ومل ينص على الزواج   يي يعقد يف بلد أجنيب للشكل احمللالذيه جزائريا و الزواج الذي يكون أحد طرف

نه ميكن أ إىل 1ذهب البعضلكن يو   .أجانب أجانب أو بني جزائريني و اجلزائر بني الذي يعقد يف

مثل ما فعل القضاء الفرنسي مع نص املادة  97للقاضي اجلزائري أن مينح الصفة املزدوجة لنص املادة 

اجلزائرية فيكون بذلك زواج األجانب الذي  97من القانون املدين املماثل لنص املادة  01فقرة  170

  .اجلزائريعا من حيث شكله للقانون يتم انعقاده يف اجلزائر خاض

اليت جتيز إبرام الزواج اجلزائري و من القانون املدين  19نص املادة  كما ميكن الرجوع كذلك إىل      

 ون جنسية الزوجني املشرتكة أو حسبحسب الشكل الوطين احمللي أو حسب الشكل املقرر يف قان

يئة السياسية األجنبية أي جيوز إبرامه يف هذه احلالة أمام اهل .الشكل املقرر يف موطنهما املشرتك

كما   .2هي نفسها جنسية اهليئة املعتمدةأن تكون جنسية الزوجني مشرتكة و  املعتمدة يف اجلزائر شريطة

  .ميكن أن ختضع الشروط الشكلية للزواج للقانون الذي حيكم شروطه املوضوعية

ني احرتام الشروط ن على الزوجإ، فنب يف اجلزائر وفقا للشكل احملليزواج األجامت مىت و       

قيدا من قانون احلالة املدنية  71قد أوردت املادة هذا و . الشكلية اليت يستلزمها القانون اجلزائري

األجنبيني أو إقامة هو ضرورة استمرار ن احلالة املدنية يف هذا الشأن و على اختصاص أعوا اوحيد

احلالة املدنية أو القاضي الذي يربم أحدمها ملدة شهر على األقل قبل الزواج يف دائرة اختصاص ضابط 

  .3عقد الزواج

وبعد أن تعرفنا على تفاصيل قاعدة خضوع شكل الزواج لقانون حمل إبرامه، ننتقل لبيان قاعدة      

   .وفقا للدول اليت يتبعوMا املمثلون الدبلوماسيون والقنصليونإمتام الزواج وفقا للشكل الذي يقوم به 
                                                           

  .301-299 .ص  إسعاد، املرجع السابق موحند؛ 221 .ص  عليوش قربوع كمال، املرجع السابق ؛239.ص  رجعأعراب بلقاسم، نفس امل 1
  .167 .ص   الطيب، املرجع السابقيتزيرو  2
  .244. ؛ أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص168-167. زيرويت الطيب، املرجع السابق، ص 3
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 القنصلي بإبرام الزواج المختلطك الدبلوماسي و اختصاص الس -ثالثا    

يقوم به املمثلون تعرتف بعض الدول بالشكل الدبلوماسي أو القنصلي للزواج أي الشكل الذي       

  .1عوMاتبوفقا لقوانني الدول اليت ي القنصليونالدبلوماسيون و 

يقوموا بعقد زواج  يف اخلارج أن يالقنصلوالواقع أن غالبية الدول جتيز اليوم لرجال السلك السياسي و 

ج يف البلد الذي هم معتمدون لو كان الشكل الذي مت فيه الزواج خمالفا لشكل الزوا رعايا دوهلم و 

  .2لديه

، كاتفاقية الهاي أيضا بعض املعاهدات الدولية املتعددة األطراف أو الثنائيةأقرت هذا االختصاص و 

اليت أجازت يف مادOا  1963أبريل  24 املربمة يف قنصليةللعالقات الاتفاقية فيينا و  33م1902لسنة 

صالحية إبرام  1978كما أقرت اتفاقية الهاي لسنة   .4جنيب إبرام زواج رعاياهماخلامسة للسلك األ

ال ها إذا كان الزوجان من رعاياهم و الزواج من طرف السلك الدبلوماسي يف الدول املعتمدين في

 1974 ماي 24 يف املربمةاالتفاقية اجلزائرية الفرنسية أيضا قد أجازت لي، هذا و مينعهم القانون احمل

  .يني من دولة القنصللباملستق قناصل عقد الزواج إذا كان الزوجانلل

نصت املادة  م، حيث1970املدنية اجلزائري لسنة كما نص على هذا االختصاص قانون احلالة      

ص باحلالة املدنية للجزائريني صادر يف بلد أجنيب كل عقد خاإن  '' :نهأمن هذا القانون على  96

  .''طبقا للقوانني اجلزائرية الدبلوماسيون أو القناصليعترب صحيحا إذا حرره األعوان 

                                                           
  .à .234 �عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن، املرجع السابق 1
  .72. علي علي سليمان، املرجع السابق، ص 2
الديين  حتفظت هذه االتفاقية بالنسبة للدول األطراف بعدم االعرتاف بالزواج املربم يف اخلارج حسب الشكل احمللي إذا كان قانوMا يتطلب الشكل 3

  ). منها 5املادة (وكان الزوجان من رعاياها 
4 CLAVEL Sandrine, op.cit., p. 391. 

 .1964 مارس 4املؤرخ يف  85-64صادقت اجلزائر على هذه االتفاقية بوجب املرسوم رقم 
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ربم طبقا للقانون اجلزائري أمام األعوان املهذه املادة يعترب صحيحا زواج اجلزائريني  إىل ااستناد      

  .ول املعتمدة فيهاالدبلوماسيني أو القناصل يف الد

نالحظ أن املشرع اجلزائري من خالل هذه املادة مل يعلق اختصاص رجال األعوان و      

لذلك ال يشرتط يف صحة العقد الذي يقومون بتحريره و  .بلوماسيني أو القناصل على أي شرطالد

يشرط ذلك  طبقا للقانون اجلزائري أن تعرتف هلم ذه الصالحية الدول املعتمدين فيها مثل ما

  .1القانون املدين املصري

بالنسبة جيري مثل ذلك '' :نهأيف فقرOا الثانية على من قانون احلالة املدنية  97كما قضت املادة     

أمام األعوان الدبلوماسيني املشرفني على دائرة مت لزواج عقد يف بلد أجنيب بني جزائري وأجنبية و 

ي قد مبقتضى هذه املادة يتضح أن املشرع اجلزائر و  .''ني اجلزائريةطبقا للقواناجلزائر اصل قنصلية أو قن

الزوجة وج جزائريا و القناصل صالحية إبرام الزواج املختلط إذا كان الز منح لألعوان الدبلوماسيني و 

 فإن هذا الزواج ال  أما إذا كانت من غري جنسية البلد املضيف .أجنبية تتمتع جبنسية البلد املضيف

  ).97من املادة  03الفقرة (حدد مبوجب مرسوم ه إال يف البلد اليت سيتتم مراسيم

اجلنسية إبرام زواجهما  أنه ميكن ألجنبيني خمتلفي 97من نص املادة وحسب مفهوم املخالفة نستنتج  

وذلك أخذا مببدأ املعاملة   دد جنسية أحدمها مع جنسية القنصلأمام قنصل أجنيب شريطة أن تتح

  .باملثل

 لقنصلية الدبلوماسية األجنبية احتاديف فرنسا يشرتط لصحة الزواج املربم فيها أمام اهليئات او       

زواج ونفس الشيء بالنسبة ل. اهليئة القنصلية احملررة للعقد انتمائهما إيل بلدجنسية الزوجني و 

يف سي أصدر قانون غري أن املشرع الفرن .للشكل الفرنسي فيكون طبقا يف اخلارج نيالفرنسي
                                                           

... ثانيا...  خيتص القناصل '' : اخلاص بتنظيم السلكني الدبلوماسي والقنصلي على أنه 1954لسنة  166من القانون رقم  64فقد نصت املادة  1
ي اجلنسية، وهلم أيضا إجراء ذلك من كان أحد الزوجني مصري اجلنسية على شرط أن حيصلوا أوال على بتحرير عقود الزواج مىت كان كال الزوجني مصر 

  .72. علي علىي سليمان، املرجع السابق، ص. ''ترخيص من وزير اخلارجية 
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الله للهيئات الدبلوماسية الفرنسية يف اخلارج القيام بعقد زواج فرنسي أجاز من خ 19/11/1901

أما األجانب الذين يعقدون   .1بأجنبية يف بعض البالد احملددة مبرسوم يصدره رئيس اجلمهورية

ة باستثناء أهليتهم اليت تبقى خاضع" لوكوس" زواجهم يف فرنسا فيخضع زواجهم هذا لقاعدة 

  .2لقانوMم الوطين

إال أنه جتدر االشارة يف هذا الصدد أن الزواج املربم ذه الطريقة يثري مشكلتني ختص األوىل        

مسألة االحتجاج به يف دولة القاضي وهي هنا الدولة اليت أبرم فيها الزواج، أما الثانية فتتعلق مبدى  

  .  سي أو القنصلياالحتجاج ذا الزواج  يف دولة املمثل الدبلوما

  
  فيما يتعلق بمدى االحتجاج بهذا الشكل في دولة محل االبرام - أ

يتوقف األمر على ما إذا كان قانون حمل االبرام يعرتف ذا االختصاص للسلك السياسي        

باشرة مالدبلوماسيني والقنصليني حبق   األجنيب، مثال القانون األملاين ال يعرتف ملمثلي الدول األجنبية

بذلك يعترب زواج بريطانيني و . ال يعرتف بالزواج احلاصل لديهم نه، ومن مت فإواج التابعني لدوهلمز 

يز قوانني أخرى  ني جتيف ح .يا رغم اعتباره صحيحا يف اجنلرتالدى قنصلهم يف أملانيا باطال يف أملان

ان م ولكن ال يعرتف به إذا ككالقانون الفرنسي للسلك الدبلوماسي األجنيب إبرام الزواج بني رعاياه

توجد دول و . 4بذلك وفقا لقانون هذه الدول اشرط أن يكون خمتصب 3أحد الزوجني أجنبيا أو فرنسيا

                                                           
  .زواج أحد طرفيه فرنسيا حمددا بعض الدول اليت جيوز فيها للسلك القنصلي الفرنسي أن يعقد 26/10/1939وقد صدر املرسوم املذكور يف  1

2 GUILLAUM Le baron, op.cit., p. 184. 

بية أخرى، ولكن ففي فرنسا مثال ال جيوز لقنصل الدولة األجنبية أن يباشر الزواج بني أحد التابعني لدولته وبني فرنسية أو بينه وبني تابعة لدولة أجن3 
. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص. أن يكون خمتصا بذلك وفقا لقانون هذه الدولة  جيوز له مباشرة الزواج فيما بني تابعني لدولته، ويشرتط

214-215.  
4 DELPRAT  Etienne, op.cit., p. 255. 
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أن بعض دول أمريكا شهو أخرى ال تبيح لسلكها الدبلوماسي هذا االختصاص أصال كما 

  .1الالتينية

  
الدبلوماسي أو القنصل في  فيما يتعلق بمدى االحتجاج بالزواج الذي باشره الممثل - ب

  الخارج أي في الدولة التي أوفدته

الدول  ال يصرح ملمثليه مبباشرة الزواج يف فالبعض. ختتلف احلال من دولة إىل دولة كذلك     

البعض اآلخر يصرح ملمثليه بإجراء الزواج شرط أن و  سلفادور،املبعوثني إليها مثل جواتيماال وبريو و 

الربتغال أو بشرط أن يكون أحد الطرفني على األقل تابعني للدولة مثل هولندا و من اليكون الطرفان 

  .2 للدولة مثل أملانيا وبريطانيامن التابعني

إن حتديد القانون الواجب التطبيق على شكل عقد الزواج أو موضوعه، ليس كافيا لوحده حلل      

ب االسقاط الفعلي ألحكام هذا القانون تنازع االختصاص التشريعي يف هذا ا5ال، بل إن ذلك يتطل

  .ة حمل النزاععلى املسأل

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .116. زيرويت الطيب، املرجع السابق، ص  1
  .235-234. 5 2؛  عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن، املرجع السابق215. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص  2



80 
 

  المبحث الثاني 

 تطبيق القانون المختص بالزواج المختلط
ال ينتهي دور قاعدة اإلسناد عند تعيني القانون الواجب التطبيق على الزواج املختلط، بل إن       

واج ذو العنصر تعيني القانون املختص مبسائل الز  ي هلذه القاعدة يقضي باإلضافة إىلالتطبيق الفعل

  .1التطبيق الفعلي هلذا القانون األجنيب الوصول إىل

  )قانون القاضي(قانون الوطين تطبيق ال دة اإلسناد فإMا تشري أحيانا إىلنظرا الزدواجية قاعو      

نون الوطين، فليس بيق القاتطومىت أدى إعماهلا إىل . أحيانا أخرى إىل تطبيق القانون األجنيب تشريو 

اخلالية من  على غرار ما يفعله بالنسبة للنزاعات ألن القاضي يطبق قانونه الوطينهناك أي إشكال 

طرح تطبيق القانون أما إذا أشارت قاعدة اإلسناد إىل تطبيق قانون أجنيب، فسي. 2العنصر األجنيب

   .3من الناحية العمليةالنظرية و ختص يف هذه احلالة عدة إشكاالت وصعوبات من الناحية امل

بعقبات فقد تصطدم مرحلة التطبيق الفعلي للقانون األجنيب املختص مبسائل الزواج املختلط      

املطلب (خري عن حكم املسألة حمل النزاع حتول دون إعماله، فتكون السبب وراء إبعاد هذا األ

ص، فيسعى القاضي يف هذه احلالة جنيب املختفى أي سبب حمرز إلبعاد القانون األانتأما إذا  ).األول

خرى، تطرح ولكن هذه الفرضية هي األ  لى النزاع اخلاص بالزواج املختلطتطبيق هذا األخري ع إىل

القضائية هية اإلشكاالت اليت اختلفت حوهلا املواقف الفقأهم من ô + العديد من اإلشكاليات

  ).املطلب الثاين(ام القضاء الوطين ذا القانون أمكيفية معاملة هوالتشريعية وضعية و 

 

                                                           
  .193. § )2004، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 1.أنظر، سعيد يوسف البستاين، القانون الدويل اخلاص، ط 1
  .703. أمحد عبد الكرمي سالمة، املرجع السابق، ص 2
  .115. عليوش قربوع كمال، املرجع السابق، ص 3
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   المطلب األول

  عقبات تطبيق القانون األجنبي المختص

 معني على مسائل الزواج تطبيق قانون أجنيب اعدة اإلسناد يف قانون القاضي إىلارت قإذا أش      

إلسناد الذي رسا االقواعد املوضوعية للقانون  ى، يتوجب عندئذ على القاضي العمل مبقتضاملختلط

األسس اليت بادئ و مع ذلك قد يتعذر تطبيق هذه القواعد إذا كانت أحكامها تتعارض مع املو . إليه

 فيستبعدههو ما يشكل عائقا حيول دون تطبيق هذا القانون و  ¹ا النظام القانوين الوطينيقوم عليه

د إعمال قاعدة اإلسناد كما قد يتبني للقاضي بع  ).الفرع األول( 1قاضي إعماال للدفع بالنظام العامال

الوطنية أن ثبوت االختصاص التشريعي كان نتيجة حتايل األفراد على قاعدة اإلسناد، بأن قاموا بتغيري 

 عن امتناعه يستوجب امم 2املختص أصال ضابط اإلسناد ليتمكنوا من اإلفالت من أحكام القانون

 حنو الغش أو القانون على بالتحايل عللدف إعماال اإلسناد قاعدة إليه أشارت الذي القانون تطبيق

   ).الثاين الفرع( القانون

  
    الفرع األول

  الدفع بالنظام العام 
استقرت كل دول العامل على  ، فقداخلاصة يةنظرا ألمهية النظام العام يف جمال العالقات الدول      

أحكام القوانني امها و ألجنبية اليت ال تأتلف أحكبه كوسيلة دفاعية يف مواجهة القوانني ااألخذ 

يلعب النظام العام دورا هاما يف استبعاد القانون األجنيب خاصة يف جمال األحوال ف. 3الداخلية

                                                           
  .78. سابق، صصالح الدين مجال الدين، تنازع القوانني، املرجع ال 1

2 LOUSSOUARN  Yvon, BOUREL  Pierre, op.cit., p. 302.  
 .1967ô ô .856- 1966أنظر، نعوم سيويف، احلقوق الدولية اخلاصة، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، مطبعة الشرق، حلب،  3
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جمال إلعمال فكرة الدفع  األسرية ذات العنصر األجنيب أفسح حبيث تعترب العالقات 1الشخصية

ويرجع ذلك إىل أن العالقات . 2 الواجب التطبيقبالنظام العام كوسيلة الستبعاد القانون األجنيب

كذلك ألن هذه العالقات و  “دينيةزواج تقوم على مفاهيم اجتماعية وأخالقية و يف مقدمتها الاألسرية و 

لذلك يتعني على القاضي الوطين و . احلال يف قانون األسرة اجلزائري تنظم غالبا بقواعد آمرة كما هو

 دولته باختصاص القانون اإلسناد الوطنية يف لو أشارت قاعدةوالنصوص و عدم خمالفة هذه القواعد 

لقانوين القيم الذي يقوم عليها نظامه ات التعارض الصارخ بني املبادئ و ذلك يف حاال7 9 3األجنيب

م القانونية النظبني النظم القانونية األوروبية و هذا التعارض يظهر جليا و . وبني أحكام هذا القانون

جمموعة الدول ة و األجنبييف بني جمموعة الدول األوروبية و الثقافكري و اإلسالمية بالنظر إىل التنازع ال

  .4لت جمتمعاOا تقوم على أسس دينيةاإلسالمية اليت مازا

الذي يعمل يف جمال تنازع القوانني على تعطيل  يف مثل هذه احلاالت يتدخل النظام العام،و        

وتعد فكرة . 5قواعد القانونية يف قانون القاضيتطبيق القانون األجنيب الذي يتضمن قواعد معارضة لل

التعقيد كما أMا فكرة صعبة سم بالغموض و فكرة تتاحلمائية الستبعادي ذي الوظيفة النظام العام ا

                                                                                                                                                                        
تتعارض أحكام هذا األخري مع النظام العام الفرنسي  وهذا ما  هذا وقد جرت حمكمة النقض الفرنسية على استبعاد تطبيق القانون األجىن يف كل مرة

حيث أكدت من خالل هاذين القرارين .  26/10/2011ويف قرار آخر صادر بتاريخ  01/12/2010جسدته صراحة يف  قرارها هلا صادر بتاريخ 
 . قوم عليها ا5تمع الفرنسي ضرورة استبعاد كل قانون أجنيب حيمل يف طياته تعارض صارخ مع األسس اجلوهرية اليت ي

Civ. 1 er déc.2010 et Civ. 1er, 26 oct. 2011, cité par, GAUDEMET-TALLON Hélène, Droit international privé, 
panorama, droit international, Recueil Dalloz- 10 mai 2012- n°19, pp.1229-1230. 
1 Cf. DECROUX Paul, Droit privé, Tome 2, éditions La Porte, Rabat, p.122.   

  .05ú ú .211 العددr 2008أنظر، يوسف فتيحة، النظام العام والعالقات األسرية يف القانون الدويل اخلاص، دراسات قانونية، تلمسان،  2
  .98. ص املرجع السابق،ممدوح عبد الكرمي عرموش،  3
  .123- 122. ت إبرام الزواج، املرجع السابق، صصالح الدين مجال الدين، تنازع القوانني يف مشكال 4

5 Cf. YAU Wangxiao, BELIARD Géraldine, RIOUIER Eric, Glossaire de droit international privé, Bruylant 
Eniele, Bruxelles, 1992, p.204. 
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خاصة إذا ارتبطت مبسألة و  11مكان التحديد كوMا تتغري من زمان إىل زمان ومن مكان إىلالضبط و 

  .2آثارهة كما هو الشأن بالنسبة للزواج و ائع الدينيمن الشر مستقاة تتأصل جذورها بأحكام 

، شروط إعماهلا )ثانيا( صائصها ، خ)أوال( وإليضاح هذه الفكرة يتعني البحث يف مفهومها      

  .)خامسا( لتطبيقات الدفع بالنظام العام يف جمال الزواج املختلط  مع التطرق) رابعا( وآثارها ) ثالثا(

  
 نظام العاممفهوم الدفع بال -أوال 

مشرتك لفكرة النظام  فردية ومجاعية يف سبيل الوصول إىل تعريفلقد بدلت حماوالت عدة       

العام، إال أن اجلهود اليت بدلت ذا الصدد مل حتقق هدفها املنشود فقد جاءت التعاريف غامضة مل 

حيول دون  عام مماذلك يرجع لسعة نطاق النظام الو  حتدد بشكل دقيق املقصود من النظام العام،

متغرية تتطور وختتلف من مكان رة النظام العام أن فك، باإلضافة إىل بشكل ثابت حتديدها وتعيينها

  .3من زمان لزمانو  ملكان

رغم حتديد معامله اليت تدور يف  العاممانع لفكرة النظام ع و لذلك ليس هناك مفهوم جامو      

م اخلاصة بنظام احلكم يف الدولة أو النظان ا ا5تمع و ن القيم اليت يؤممعظمها حول كونه جمموعة م

  .4االقتصادي أو العالقات الفردية

فكار األساسية األجمموعة املبادئ و "  :نهأمن أهم ما قيل فقهيا يف صدد تعريف النظام العام و       

معينة من تارخيه،  خلقية اليت يقوم عليها جمتمع معني يف حلظةاملختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية و 

ال ميكن السماح مبخالفتها من قبل القانون األجنيب الواجب التطبيق سواء كانت هذه املبادئ أو و 

                                                           
  .93. ناصر عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص 1
 .467. قوانني، املرجع السابق، صعكاشة حممد عبد العال، تنازع ال 2
  .184. حسن اهلداوي، املرجع السابق، ص 3
  05 العدد  2008أنظر، دنوين هجرية، التقرير التمهيدي للملتقى الدويل موضوع النظام العام والعالقات القانونية، دراسات قانونية، تلمسان،  4

  .11 .ص
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تلك األفكار حمددة بنصوص تشريعية أو كانت تشكل قواعد لتنظيم األفراد أو كانت Oيمن على 

  .1"تنظيم ا5تمع ككل

على بينهم نه ال خالف إحتديد فكرة النظام العام ف رغم عدم متكن الفقهاء من االتفاق علىو         

كصمام األمان  يعد فالنظام العام. 2الستبعاد القانون األجنيب املختصمبثابة دفع باعتبارها مفعوهلا 

أو كانت املصاحل العليا العامة سياسية   وهو وسيلة حتمي 33األسس اجلوهرية يف ا5تمع الذي حيمي

تعلوا على مصلحة يت تتعلق بنظام ا5تمع األعلى و الأخالقية أو دينية و اقتصادية أو  اجتماعية أو

وعليه، يعترب النظام العام الوسيلة اليت حتمي األسس اجلوهرية اليت يقوم عليها قانون القاضي  .4الفرد

  .5من القانون األجنيب الواجب التطبيق

تطبيق القانون الذي عينته قاعدة أن ما نه كلما اتضح للقاضي يف دولة أفمن املسلم به         

د هذا استبعايف هذه احلالة يتعني عليه فاملبادئ اجلوهرية يف جمتمعه، و اإلسناد تتعارض مع األسس 

يعترب و . 7االت دور املصحح لقاعدة اإلسناد، الذي يلعب يف مثل هذه احل6القانون باسم النظام العام

لوطنية ، الذي يتقرر تطبيقه إشارة من قواعد اإلسناد اختصالستبعاد القانون األجنيب املكأداة بالتايل  

عليه يتلخص دور النظام العام يف جمال القانون الدويل اخلاص يف منع و . 8واستبداله بقانون القاضي

                                                           
. 2011تصاص القانوين يف خطابات الضمان الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، مصر، أنظر، حممود لطفي حممود عبد العزيز، تنازع االخ 1

  .469-468. ص
 .178. حسن اهلداوي، املرجع السابق، ص  2
  .23 .8 19961أنظر، أشرف عبد العلم الرفاعي، النظام العام والتحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة، رسالة دكتوراه، جامعة منصورة، مصر،  3
  .93. ناصر عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص 4

5 Cf. LAGARDE Paul, Recherches sur l’ordre public en droit international privé, L.G.D.J, Soufflot, Paris, 1959, 
p. 219. 
6 Cf. BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, op.cit., p.569 ; HAINAUT Julie, VILLELA Émmilie, op.cit., p. 46. 
7 DECROUX Paul, op.cit., p.122. 

 .244-243. غالب علي الداوودي، املرجع السابق، ص 8
 اإلسناد قاعدة إليه تسعى الذي اهلدف حتقيق دون الدفع هذا حيول أن فةخما وذلك العام، بالنظام الدفع إعمال يف يتشدد أال القاضي على جيب ولكن
 للنشر إثراء 11.ط اإلمارايت، اخلاص الدويل القانون يف الوجيز اهلواري، حممد محدأ نظر،أ .املطروح النزاع حلكم ملالئمةا القوانني أكثر تطبيق وهو

 .383 .ص  2008 األردن، والتوزيع،
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األجنيب املختص وفقا لقاعدة اإلسناد الوطنية إذا كان يف تطبيقه مساس باألسس اليت القانون تطبيق 

 .1الوطينيقوم عليها ا5تمع 

ؤديها يف جمال العالقات ياليت  ف الدفع بالنظام العام بالنظر إىل الوظيفة، ميكن تعريوعليه       

تطبيق القانون األجنيب الذي أشارت إليه قاعدة يعد مانعا حيول دون " :على أنهاخلاصة الدولية 

ة والثوابت الرئيسية يقة صارخة مع الركائز األساسياإلسناد مىت كان هذا القانون يتعارض بطر 

عبارة عن تلك "  :كما أنه .2'' جمتمع القاضي ونظامه القانويناملفاهيم الراسخة يفواملقومات العليا و 

إحالل القانون التطبيق على العالقة القانونية و الوسيلة اليت يستبعد ا القانون األجنيب الواجب 

  .3''تناىف مع املصاحل احليوية للدولةهريا حبيث يالوطين حمله بسبب اختالفه مع هذا األخري اختالفا جو 

لنظام القانوين الوطين إذن النظام العام هو وسيلة دفاعية ملنع إدخال حلول تتعارض مع أسس ا       

  .4األخالقيةالسياسة واالجتماعية واالقتصادية و 

  
  خصائص الدفع بالنظام العام -انياث

 قات اخلاصة الدوليةح أن النظام العام يف نطاق العالتضيسالفة الذكر من خالل التعاريف        

  :يتميز مبجموعة من اخلصائص أمهها

  

  

                                                           
1 Cf. COURTY Elodie, La mutabilité des conventions matrimoniales en droit international privé, mémoire de 
D.E.A, Université de Bourgogne -DIJON-, 1995-1996,  p. 28. 

  .230.    2013، دار النهضة العربية، مصر، 2.أنظر، حممد الرويب، تنازع القوانني يف جمال االلتزامات غري التعاقدية، ط 2
  .112. 0 20012لتوريع، اجلزائر، أنظر، نادية فضيل، تطبيق القانون األجنيب أمام القضاء الوطين، دار هومة للطباعة والنشر وا 3

4 WEISGERBER Marcel, op.cit., p. 97; 
  .95-93. عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن، املرجع السابق، ص
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 الطبيعة االستثنائية -أ 

ليت تقضي بتطبيق القانون الدفع بالنظام العام ما هو إال استثناء على القاعدة األصلية ا     

ائيا عاما، الذي أصبح دفعا استثن قد ظهرت هذه اخلاصية بعد تطور مفهوم النظام العامو . 1األجنيب

عاديا طبقا لقواعد اإلسناد يف كل القانون األجنيب املختص اختصاصا  يستبعديقيد قواعد اإلسناد و 

  .2قانون القاضيبني ذلك القانون و حالة خيتلف فيها االشرتاك القانوين 

 
   الصفة الوطنية للنظام العام -ب

، تتعلق أساسا بالكيان الذي يقوم عليه ا5تمع من أسس 3لعام هي فكرة وطنيةفكرة النظام ا    

هذه األسس اجلوهرية دف محاية  اجتماعية واقتصادية لدولة القاضي، وترمي خصيصا حلماية

  .4دولة القاضي املعروض عليه النزاعالسياسية التشريعية ل

د كذلك يف دولة أخرى، يرتتب على ذلك أن ما يعد خمالفا للنظام العام يف دولة معينة قد ال يعو 

للنظام نه يعترب معارض أفمثال تعدد الزوجات غري خمالف للنظام العام يف الدول اإلسالمية يف حني 

  .5العام يف الدول األوروبية

  

  

 

                                                           
  .474. حممود لطفي حممود عبد العزيز، املرجع السابق، ص 1
  .215. 4 20064كندرية، أنظر، حممد كمال فهمي، أصول القانون الدويل اخلاص، مؤسسة الثقافية اجلامعية، اإلس 2
  .175. ؛ أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص216. ، املرجع السابق، ص...يوسف فتيحة، النظام العام 3
  .93. دربة أمني، املرجع السابق، ص 4
  .475-474. حممود لطفي حممود عبد العزيز، املرجع السابق، ص 5
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 نسبية فكرة النظام العام -ج

خرى، ة ذات طابع نسيب تتسم باملرونة والتطور، فقد ختتلف من دولة ألفكرة النظام العام فكر        

تها بنسبيبذلك متتاز فكرة النظام العام و . 1ن آلخر داخل نفس النظام القانوينقد تتغري من زمابل و 

  . من حيث الزمان واملكان

وقت حيث يرتتب على إمكانية اختالف مبادئ ا5تمع مبرور الزمان أن ما يعد من النظام العام يف 

هلا صادر يف  قرارض الفرنسية يف النق وعليه، قضت حمكمة. 2معني ال يعد كذلك يف وقت آخر

 على الرأي السائد يف كل حد كبري النظام العام الوطين يتوقف إىل أن تعريف 22/03/1944

قد و  .مدى تعلق األمر بالنظام العام تقدير وقت حول التساؤل ةيالنسب الصفة هذه وتثري . 3عصر

خمالفة القانون األجنيب تقدير القاضي لكن الرأي الراجح يقضي باختلفت آراء الفقه ذا الصدد 

  .4ليس بالوقت الذي نشأ فيه املركز القانوين حمل النزاع لعام يف دولته بوقت رفع الدعوى و للنظام ا

   فكرة النظام العام فكرة ذات طابع قضائي -د 

يف ألن القاضي هو من يتوىل تقدير مدى تعارض القانون األجنيب املختص مع النظام العام       

  .5دولته، ولو كانت هذه السلطة مقيدة غري مطلقة

  

 

                                                           
- 2008الرابطة الزوجية واحنالهلا يف إطار القانون الدويل اخلاص، مذكرة ماجيستري، تلمسان،  أنظر، سنينات عبد اهللا، دور النظام العام يف محاية 1

2009    .28.  
  .119. ، املرجع السابق، ص...؛ نادية فضيل، تطبيق القانون األجنيب 475. حممود لطفي حممود عبد العزيز، املرجع السابق،  ص 2
  .154. مقتبس عن، علي علي سليمان، املرجع السابق، ص )1944مارس عام  22حمكمة النقض الفرنسية  3
  .216. ، املرجع السابق، ص...؛ يوسف فتيحة، النظام العام 265. حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص 4
  .34. سنينات عبد اهللا، املرجع السابق، ص 5
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 النظام العام هو نظام عام وقائي  -ذ

  .1كونه يقوم على جمموعة من الركائز االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية    

وبعد إذ انتهينا من تبيان خصائص الدفع بالنظام العام ننتقل فيما يلي لتحديد شروط هذا      
  .عالدف

 

 شروط الدفع بالنظام العام -لثاثا

  :شروط قانونية تتمثل يف رتوافستبعاد القانون األجنيب املختص يشرتط جلواز الدفع بالنظام العام ال   

الوطنية  سواء ثبت له ذلك مبوجب قاعدة اإلسنادالختصاص التشريعي لقانون أجنيب و ت اأن يثب - 1

 .2أو مبوجب اتفاقية دولية

يت يقوم لقانون األجنيب الواجب تطبيقه متعارض يف أحكامه مع األسس اجلوهرية الأن يكون ا - 2

على أن  .3النظام العام الوطين أي أن يتعارض يف حكمه مع مقتضيات ôعليها قانون دولة القاضي

 هو يفلسلطة التقديرية لقاضي املوضوع و مسألة تقدير خمالفة القانون األجنيب للنظام العام ختضع ل

 .4اضع لرقابة احملكمة العلياذلك خ

فالعربة يف تقدير مقتضيات النظام العام  :أن تكون خمالفة النظام العام حالية وقت رفع الدعوى - 3

كان القانون األجنيب يتعارض مع النظام العام وقت نشأة إذا    عليهو . هي بلحظة الفصل يف الدعوى

                                                           
  .120.) )2009ات زين احلقوقية، لبنان، ، منشور 2.أنظر، عبده مجيل غصوب، حماضرات يف القانون الدويل اخلاص، ط 1
  .214. ، املرجع السابق، ص...يوسف فتيحة، النظام العام 2
  .137. 4 19862أنظر، بلمامي عمر، الدفع بالنظام العام يف القانون الدويل اخلاص، مذكرة ماجيستري، جامعة اجلزائر،  3
  .236. ملرجع السابق، ص؛ أمني رشيد داوس، ا187. حسن اهلداوي، املرجع السابق، ص 4
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ى أثر تعديل القانون األجنيب قبل الفصل يف املركز القانوين مث مل يعد كذلك عند رفع الدعوى عل

  .1النزاع فإنه ال ميكن استبعاد تطبيق ذلك القانون

 
 آثار الدفع بالنظام العام  -رابعا 

تطبيقه قاعدة اإلسناد الوطنية  ه للقانون األجنيب الذي أشارت إىلإذا تبني للقاضي بعد فحص      

، تعني عليه حتريك الدفع يت يقوم عليها كيان جمتمعهسية الاألساأنه يتعارض مع األسس اجلوهرية و 

  .2؟عمال الدفع بالنظام العامإبالنظام العام، فما هي إذن النتائج املرتتبة على 

لقد ميزت بعض التشريعات على غرار التشريع الفرنسي يف شأن اآلثار اليت ترتتب على إعمال       

الف للنظام قانوين خم املطروح أمام القاضي هو إنشاء حقكان فإذا  . لدفع بالنظام العام بني وضعيتنيا

 ن تدخل النظام العام يف هذه احلالة يكون بشدة حلماية النظام القانوينالعام لبلد القاضي، فإ

نه ليس من الضروري أن حيول إف  يف اخلارج تأما إذا تعلق األمر باالحتجاج حبقوق اكتسب. 3للدولة

  .4خمففايف هذه احلالة يكون أثر النظام العام احلقوق يف بلد القاضي و نفاذ هذه النظام العام دون 

 العام عند إنشاء الحقوق آثار الدفع بالنظام -أ

ميثل األثر العام للنظام العام، ذلك األثر املرتتب على إعمال الدفع بالنظام العام الستبعاد       

إذا كان تكوين أو  5ها يف دولة القاضيقوق يراد إنشاؤ تطبيق القانون األجنيب املختص بتنظيم ح

                                                           
الفكر اجلامعي،       1.ط  نني الوضعية والشريعة اإلسالمية، فكرة النظام العام يف العالقات اخلاصة الدولية بني القواأنظر، صالح الدين مجال الدين 1

   .2004ô ( .30اإلسكندرية، 
  2010اخلاصة الدولية، مذكرة ماجيستري، جامعة تلمسان، اجلزائر،  أنظر، زيدون خبتة، التطبيق االستثنائي للقانون اجلزائري يف العالقات 2

  .146.ص
3  HAINAUT Julie, VILLELA  Émmilie, op.cit., p.47. 

. 6 20101أنظر، زاير فاطمة الزهراء، النظام العام يف النزاعات الدولية اخلاصة باألحوال الشخصية، مذكرة ماجيستري، جامعة تلمسان، اجلزائر،  4
54-55.  

  .877. نعوم سيويف، املرجع السابق، ص 5
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كما لو أراد . 1سية اليت يقوم عليها كيان جمتمعهاألساحلق يصطدم مع املبادئ اجلوهرية و إنشاء هذا ا

ن إف :القضاء الفرنسيعلى ، فلو عرض األمر عقد زواج ثاين يف فرنسامثال جزائري مسلم أن يربم 

بالتايل و   ري املختص أصال والذي جييز تعدد الزوجاتالقانون اجلزائ القاضي الفرنسي سوف يستبعد

  .وجات خمالف للنظام العام الفرنسيال ميكن إبرام هذا الزواج يف فرنسا باعتبار تعدد الز 

ة ملخالفة القانون األجنيب للنظام العام يف دولة القاضي بشأن حقوق يراد إنشاؤها وكنتيجة منطقي     

  .2قانون القاضي حمله يستبعد تطبيق هذا القانون وحيل

عام على مبعىن آخر للدفع بالنظام الو  33قد يتم بطريقة اجيابيةا اإلحالل قد يتم بطريقة سلبية و هذو 

  .4اآلخر اجيايبمستوى إنشاء احلقوق أثران أحدمها سليب و 

ضي دور القا لعام يف دولة القاضي ناهية فيقتصركلما كانت قاعدة النظام ايتضح األثر السليب        

الل قانون آخر حمله حلكم رفض الطلب دون إحتبعاد القانون األجنيب والقضاء بعندئذ على اس

فهذا الزواج يعترب  Ëبغري املسلم ةمثال ذلك أن يكون القانون األجنيب جييز زواج املسلمو  .5العالقة

بيقا لنص املادة لب تطالط وعليه يرفض القضاء الوطين هذا. 6باطال وخمالفا للنظام العام يف اجلزائر

يقتصر األمر على أن يقف قانون و . من قانون األسرة اجلزائري اليت متنع زواج املسلمة بغري املسلم 30

قصودة هي منع قيام هذا القاضي موقفا سلبيا ألنه ال حاجة لتطبيق قانون آخر مادامت الغاية امل

  .7حتققت باستبعاد القانون األجنيب قدالزواج و 

                                                           
  .189. بلمامي عمر، املرجع السابق، ص 1
  2008، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 1.أنظر، بيار ماير، فانسان هوزية، ترمجة علي مقلد، القانون الدويل اخلاص، ط 2

  .201. ص
  .154. صعلي علي سليمان، املرجع السابق،  3
  .281. زرويت الطيب، املرجع السابق، ص 4
  .547. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص 5
  . 182. عليوش قربوع كمال، املرجع السابق، ص 6
  .201- 200. فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص 7
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ا جييزه قانون فيتحقق إذا كان القانون األجنيب مينع أمر   ثر االجيايب للدفع بالنظام العامأما األ       

ن أثر الدفع بالنظام العام يف هذه ، فإكان هذا املنع خمالفا للنظام العام يف دولة القاضيالقاضي و 

إىل إحالل قانون  نون األجنيب وإمنا يؤدي كذلكاحلالة يكون اجيابيا ألنه ال يقتصر على استبعاد القا

 من جنسية اء اجلزائري بشأن صحة زواج أجنبينيمثال ذلك أن يعرض نزاع أمام القضو . 1آخر حمله

ففي هذه احلالة سوف يستبعد  �واحدة يعترب قانوMما الوطين اختالف اللون مانع من موانع الزواج

يطبق قانونه لنظام العام يف اجلزائر و الفا لالقاضي اجلزائري تطبيق هذا القانون باعتبار أن مانع اللون خم

  .2ضي بالتايل بصحة هذا الزواجالوطين الذي جييز هذا الزواج فيق

يب، وميكن أن ن األثر االجيايب للنظام العام يظهر بعد أثره السلوخنلص مم سبق إىل القول بأ       

بصورة  ثر السليب حلالهميكن أن يظهر األ دون أن يسبق باألثر السليب يف حنييظهر بصورة منفردة و 

  .3منفردة

املخالف نيب املختص مبسائل الزواج املختلط و يف كلتا احلالتني يرتتب على استبعاد القانون األجو       

ففي احلالة األوىل طبق القاضي قانونه الذي  .ستبعدللنظام العام حلول قانون القاضي حمل القانون امل

نه الذي يسمح بنشوء يف احلالة الثانية طبق القاضي قانو و . جنيباء عالقة جييزها القانون األمينع إنش

يب أكثر احللول يعترب تطبيق قانون القاضي بدال من القانون األجنو . 4عالقة مينعها القانون األجنيب

البحث معروف لدى القاضي مما جينبه مشقة أنه قانون معلوم و عملية على أساس  مة العتباراتمالء

  .6النظام العام بوصفها فكرة وطنية نه يتالءم أيضا مع طبيعة فكرةأكما  55عن مضمونه

                                                           
  .549- 547. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص 1
  .178. اسم، املرجع السابق، صأعراب بلق 2
  .201. بيارماير، فانسان هوزيه ، املرجع السابق، ص 3
  .147. زيدون خبتة ، املرجع السابق، ص 4
  .620. عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص 5
  .239. سعيد يوسف البستاين، املرجع السابق، ص 6
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2 1عليه صراحة يف تشريعاOا كالكويت ت، فنصد تبنت هذا احلل العديد من الدولقو       

من القانون املدين اجلزائري يف فقرOا  24كما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة  .3مصرو 2تونس

  .''اآلداب العامة األجنيب املخالف للنظام العام و  القانون اجلزائري حمل القانونيطبق '' : بقولهالثانية 

يشرتط إلعمال قانون القاضي حمل القانون األجنيب _ à 4ما أخذ ذا احلل القضاء الفرنسيك     

خاصة يف مسائل األحوال ة املطروحة وقانون القاضي و املستبعد يف فرنسا وجود رابطة بني القضي

فهي تشرتط إلعمال الدفع بالنظام العام وجود  4التبينالطالق والبنوة و ة املتعلقة بالزواج و الشخصي

اجلنسية فيحمل أحد الزوجني أو كالمها اجلنسية اع بدولة القاضي كرابطة املوطن و رابطة حقيقية للنز 

  .5هلماالفرنسية أو تكون فرنسا موطنا أو حمل إقامة 

نون األجنيب عند تعارضه مع النظام العام إشكالية هامة تتعلق مبدى أو يثري استبعاد القاضي للقا     

مع النظام العام يف  فقد يتعارض القانون األجنيب .étendue de l’éviction(6(درجة االستبعاد 

رمته أم يستبعد فقط فهل يستبعد القاضي الوطين يف هذه احلالة القانون األجنيب بجزئية معينية فقط، 

 الف للنظام العام؟اجلزء املخ

نقسم الفقهاء ارت مسألة استبعاد القانون األجنيب بصفة جزئية أو كلية جدال فقهيا، فالقد أث      

نه مىت تعارضت بعض أحكام أ "موحند إسعاد"  الفريق األول وعلى رأسهم األستاذ يرى .إىل فريقني

                                                           
ال جيوز تطبيق أحكام قانون أجنيب عينته النصوص الواردة يف هذا الباب إذا  "  :على أنه 1971لسنة  05من القانون رقم  73حيث نصت املادة  1

  ".كانت هذه األحكام خمالفة للنظام العام واآلداب يف الكويت ويتعني يف هذه احلالة تطبيق القانون الكوييت
القاضي أحكام القانون التونسي بدال عن أحكام القانون يطبق '' :من القانون الدويل اخلاص التونسي على أنه  05فقرة  36حيث نص الفصل  2

  . ''األجنيب الذي استبعد تطبيقه 
  .من القانون املدين املصري 08املادة  3

4 Cass. Civ. 30/05/1967N, cité par, BATIFFOUL Henri, LAGARDE Paul, op cit, p. 591 ; Cass. civ. 15/05/1963, 
Cité par, MAYER Pierre, HEUZE Vincent, Droit international Privé, 8° édition, Montchrestien, Delta, 2005, 
p.155 ; 

  .154. ، مقتبس عن، علي علي سليمان، املرجع السابق، ص08/04/1930حمكمة النقض الفرنسية، 
  .263- 262. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 5

6 Cf. DERRUPPE Jean, Droit  international privé, 7° édition, Dalloz, 1984, p. 107. 
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ستبعاد ن األ 11ضي استبعاده برمتهالوطين وجب على القا األجنيب املختص مع النظام العام القانون

االستبقاء على اجلزء اآلخر غري املخالف للنظام العام يعد حسب هذا جزء من القانون األجنيب و 

جنيب الذي كما أن تطبيقه ذا الشكل يتعارض مع إرادة املشرع األ  .االجتاه تشويها للقانون األجنيب

أن جتزئة القانون  كما يرى هذا االجتاه  .2له مشرعهخارج احلدود اليت رمسها بالتايل تطبيقه وضعه و 

ة من قاعدة اإلسناد اليت نه يتناىف مع احلكمأساس بوحدته باعتباره كل ال يتجزأ، كما األجنيب فيها م

  .3تطبيق القانون األجنيب كامال باعتباره القانون األنسب حلل النزاع Oدف إىل

بعاد اجلزء املخالف للنظام العام فقط، دون بقية األجزاء ترى بوجوب است 4ة الفقهيغري أن غالب      

، ذلك أن االستبعاد الكلي تضيات النظام العام يف دولة القاضيعارض مع مقتاألخرى اليت ال ت

  .5إهدار قاعدة اإلسناد تعارض مع حكمة التشريع ويؤدي إىلي

م العام باعتباره دفعا استثنائيا مع طبيعة النظا ب هذا االجتاه أن هذا احلل يتماشىيرى أصحاو       

لذلك جيب أن ينحصر استبعاد القانون األجنيب يف احلدود الالزمة  Lعند الضرورةإال ال يلجأ إليه 

ية األسس مبا أن اهلدف من إعمال النظام العام هو محاو . 6محافظة على مقتضيات النظام العاملل

هذه الغاية ميكن أن تتحقق باستبعاد اجلزء املتعارض أن و  6اجلوهرية والقيم العليا السائدة يف ا5تمع

يتعارض  اليت البعاد باقي أحكام القانون األجنيب فال يوجد مربر الست  مع مقتضيات النظام العام

خمالفة لقاعدة اإلسناد ن يف االستبعاد اجلزئي للقانون األجنيب والقول بأ. 7مضموMا مع النظام العام

                                                           
1 ISSAD Mohand, op. cit., p.201. 

  .154. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 2
  .181. ؛ بلمامي عمر، املرجع السابق، ص214. ، املرجع السابق، ص...عبده مجيل غصوب، دروس 3

4 BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, op. cit., p. 592. 
  .50. ، املرجع السابق، ص...صالح الدين مجال الدين، فكرة النظام العام يف العالقات  5
  . 385. ابراهيم أمحد إبراهيم، املرجع السابق، ص 6
  . Í .385 �2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1.أنظر، حممد إبراهيم أبو اهليجاء، عقود التجارة االلكرتونية، ط 7
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هذا احلل حيفظ األجنيب هو أمر غري صحيح حسب هذا االجتاه بل بالعكس إرادة املشرع الوطنية و 

  .1ررت تطبيقه أكرب قدر من الفعاليةلقاعدة اإلسناد اليت قللقانون األجنيب و 

نه جيب التنويه بصعوبة تطبيق االستبعاد اجلزئي للقانون األجنيب يف بعض احلاالت اليت غري أ      

إذ يكون اجلزء املستبعد هو ô 2األجزاء املتبقيةزء املخالف للنظام العام و ني اجليكون فيها ارتباط وثيق ب

ه، ففي هذه احلالة فقد القانون لسبب وجود األجنيب، حبيث يؤدي استبعاده إىلاألهم يف هذا القانون 

 نه يتعني على القاضي أن يقوم باستبعاد القانون األجنيبفإ  جزاء القانون األجنيبل أونظرا لتعذر فص

  . بأكمله

كان القانون املختص مبقتضي قاعدة اإلسناد   اإذ  مسألة زواج املسلمة بغري املسلم فمثال يف      

ن هذا املانع ال حيول دون إبرام هذا الزواج يف فرنسا ذا الزواج الختالفهما يف الدين، فإالفرنسية مينع ه

زاع أمام القضاء ملستقبل نا يف ريا أثفرضا إذو  “خمالف للنظام العام الفرنسيغري انع لكون هذا امل

، فمن غري املعقول أن يطبق القاضي الفرنسي القانون األجنيب الفرنسي بشأن أثر من آثار هذا الزواج

مع تتعارض   الزواجهذا آثار  باطال طبقا ألحكامه حىت وإن مل تكن املختص لكون هذا الزواج 

  .3النظام العام الفرنسي

لذي يتعني على تبعاد اجلزئي للقانون األجنيب متوقف على مدى أمهية اجلزء ا، إن االسوعليه      

بع تبعد يشكل روح القانون األجنيب فإن إقصاؤه يستت، فمىت كان هذا اجلزء املسالقاضي أن يستبعده

  .4هذا ما يؤيده أغلب الفقهاءو  بالنتيجة إقصاء األجزاء األخرى 

                                                           
  .177. ؛ أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص111. نعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، صفؤاد عبد امل 1
  .312. طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص 2
  .203-202. هشام علي صادق، املرجع السابق، ص 3
 ؛216. 3 20082سات والنشر والتوزيع، لبنان، ، جمد املؤسسة اجلامعية للدرا 1.أنظر، عبده مجيل غصوب، دروس يف القانون الدويل اخلاص، ط 4

فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق،  ؛385.إبراهيم امحد إبراهيم، املرجع السابق، ص ؛202. هشام علي صادق، املرجع السابق، ص
  . 191.ص
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الصادر يف  قرارهامن ذلك  قراراOاهذا احلل يف العديد من قد تبنت حمكمة النقض الفرنسية و       

  .17/11/19642 و قرارها الصادر بتاريخ  08/11/194311

على أن القانون األجنيب الذي خيالف النظام العام  قراراتهأكد القضاء املصري يف أحد  كما      

زء املخالف للنظام العام اجلحد أجزائه فقط ال يستبعد بصفة مشولية بل يستبعد فقط يف أ املصري

من ذلك القانون قوانينها على األخذ ذا احلل و  لقد نصت بعض الدول صراحة يفو  .3املصري

  .6النمساويو  5، الكوييت4التونسي

خالفا لذلك التزم املشرع اجلزائري الصمت إذ اقتصر على النص على استبعاد القانون و        

 ااركأيكون جزئيا أو كليا تزائري دون أن حيدد نطاق ذلك االستبعاد األجنيب املخالف للنظام العام اجل

 أي ريخاألخذ باحلل األ 7ن يقرتح بعض  الفقهاء اجلزائرينيلكو . سلطة التقديرية لقاضي املوضوعال

اإلبقاء على اختصاص هذا القانون ن القانون األجنيب و م زء املخالف للنظام العام الوطيناستبعاد اجل

  . اآلخر الذي ال يتعارض مع النظام العاميف اجلزء 

 
 الدفع بالنظام العام بالنسبة للحقوق المكتسبة آثار – ب

نشأ مدى االحتجاج حبق اكتسب يف اخلارج و إشكالية  ويف هذه احلالة يبحث القاضي يف       

ن ممك، مع العلم أن إنشاء هذا احلق يف بلد القاضي غري  املختصصحيحا طبقا للقانون األجنيب
                                                           

1 Cass .civ 08 novembre 1943, cité par, BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, op.cit., p. 592. 
2 Cass.civ 17/11/1964 cité par , LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit. , p .319. 

. ، غري منشور، مقتبس عن، بلمامي عمر، املرجع السابق، ص1969مارس  17حمكمة استئناف اإلسكندرية، دائرة األحوال الشخصية لألجانب،  3
188.  

ال يستبعد تطبيق القانون األجنيب عند العمل بالنظام العام سوى '' :على أنه 1998نون الدويل اخلاص لسنة من جملة القا 36/04حيث نص الفصل 4
  ".أحكامه املخالفة للنظام العام يف مفهوم القانون الدويل اخلاص التونسي

  .من القانون اخلاص بالعالقات القانونية ذات العنصر األجنيب  73املادة  5
  .1979من جمموعة القانون الدويل اخلاص لسنة  01فقرة  06املادة  6
  .284. زيرويت الطيب، املرجع السابق، ص 7
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  صرامةر الدفع بالنظام العام أقل شدة و يف هذه احلالة يكون أثلتعارضه مع النظام العام الوطين، و 

  .1"للنظام العام األثر املخفف"ولذلك اصطلح على تسميته 

للنظام العام عدم إعمال الدفع بالنظام العام إزاء املراكز القانونية  ويقصد بنظرية األثر املخفف      

يف بلد  هاة اليت يراد إنشاءت يف اخلارج بنفس الدرجة اليت يتم ا إعماله إزاء املراكز القانونياليت نشأ

حمكمة النقض  اء الفرنسي حبيث قضتالقض جع الفضل يف ظهور هذه النظرية إىلير و . 2القاضي

رض عنه يف الف علقة حبق نشأ يف فرنساأثر النظام العام خيتلف يف حالة املنازعات املت''  :بأنالفرنسية 

قواعد التنازع الفرنسية  الذي اكتسب فيه احلق فعال يف اخلارج وفقا للقانون الذي تشري

  .3"باختصاصه

  :نظام العام على املربرات التاليةلل تستند نظرية األثر املخففو 

قات ر العالإن تطبيق هذه النظرية يستجيب ملتطلبات احلياة الدولية ألنه أمر يقتضيه اضطراد وتطو  -

ذلك أن ضمان استمرار املعامالت الدولية يتطلب احرتام حقوق األفراد . 4اليت متتد عرب احلدود

 .5املكتسبة يف اخلارج

ال يتأثر الشعور العام يف دولة القاضي خبصوص عالقة قانونية نشأت يف اخلارج بنفس القدر الذي  -
ظروف إنشاء هذا احلق على حنو ت و ، إذ مىت حتققت إجراءا6تأثر به إذا نشأت يف دولة القاضيي

 .7يستدعي إعمال الدفع النظام العامصحيح يف اخلارج فال يوجد بعد ذلك ما 
                                                           

1 Cf. FULCHIRON Hugues, NOURISSAT Cyril, TREPPOZ Edouard, Travaux dirigés de droit international 
privé, 4 édition, lexis nexis, litec, Paris, 2009, p. 116 ; 

  .99. و اهليجاء، املرجع السابق، صحممد إبراهيم أب 
  .205. فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص 2
 ؛406.مقتبس عن، سامي بديع منصور، املرجع السابق، ص) Riviere(حمكمة النقض الفرنسية يف قضية  3

LOUSSOUARN  Yvon, BOUREL Pierre, op.cit., p. 321.  
 .167- 166. تنازع القوانني يف مشكالت إبرام الزواج، املرجع السابق، ص صالح الدين مجال الدين، 4
  .206. فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص 5

6 LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit.,  p.321.  
  .206. عز الدين عبد اهللا ، املرجع السابق، ص 7
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 ضمان احلقوق املكتسبة يفالعام احرتام للمراكز الواقعية و إن يف تطبيق نظرية األثر املخفق للنظام  -

لق األمر مبسائل األحوال دوام حالة األشخاص خاصة إذا ما تعاخلارج مم حيافظ على استمرار و 

 .1الشخصية

ن احمللي بصحة الزواج الديين املربم يف اخلارج طبقا للقانو الفرنسي ف القضاء وتطبيقا لذلك اعرت       

مع   شأنه يف ذلك شأن الزواج املدين املعمول به يف فرنسا  بكافة آثاره القانونية يف فرنسا االعتدادو 

م الشخصي يسمح بذلك ملا أجاز لو كان قانوMفرنسا بني أجانب و  ين يفإنشاء زواج ديأريد نه لو أ

  .2ذلك

بالرغم ف . النامجة عن زواج مربم يف اخلارج كما اعرتف القضاء الفرنسي بآثار تعدد الزوجات      

فهذا لو بني أجانب جييز قانوMم ذلك من أن النظام العام الفرنسي مينع إبرام زواج متعدد يف فرنسا و 

اعرتفت ا احملاكم الفرنسية  من بني آثار الزواج املتعدد اليتو  .3ببعض آثارهل دون االعرتاف ال حيو 

  .6احلق يف التعويض على وفاة زوجهاو  55وحقها يف املرياث 4الزوجة الثانية يف طلب النفقة حق

الذي كان فيما هذا األخري   كما أخذ بنظرية األثر املخفق للنظام العام القضاء االجنليزي أيضا      

ه عدم شرعية البنوة الناشئة رتتب علييمضى ال يعرتف بآثار الزواج املتعدد بل يعتربه زواجا مزيفا مم 

صبح يعرتف بشرعية األوالد بعد تبنيه لنظرية األثر املخفق للنظام العام أولكن بعد ذلك و . عنه

رط أن يكون هذا الزواج قد نشأ ق الزوجة يف املرياث بشالنامجني عن الزواج املتعدد وحبقهم وحب

  .7 اخلارج طبقا لقانون أجنيب يقرهصحيحا يف
                                                           

  .142. ، املرجع السابق، ص...صالح الدين مجال الدين، تنازع  1
  .285. الطيب، املرجع السابق، ص يتزيرو  2

3 CA, Paris ,22 Février 1978, TGL , Paris , 17 juin 1972, cité par, FADLALAH Ibrahim, Polygamie, Rép, 
internat, J.C.P. 1998,Tome 3, 1999-4 , DALLOZ, p. o5, N°26. 
4 Cass. civ. 28 janvier 1958, Affaire CHEMOUNI, Cité par, ANCEL Bertrand, LEQUETTE Yves, Grands arrêts 
de la Jurisprudence française de droit international privé , éditions Sirey, Paris, 1987, pp. 225-227.    
5 Cass. civ. 3 Janvier 1980, Cité par, ANCEL Bertrand, LEQUETTE Yves, op.cit., p.235. 
6 Cass. civ. 23/04/1970, Cité par, ANCEL Bertrand, LEQUETTE Yves, op.cit., p.350. 

  .193. حسن اهلداوي، املرجع السابق، ص 7
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حمكمة  يف ذلك القضاء اللبناين حيث جاء يف قرار ، وسايرهذه النظرية 1كما سلم الفقه اللبناين      

ية نتظام العام ال متسه تصرفات أجنيب حتصل خارج لبنان وفقا ألحكام أجنبفاال''  :التمييز اللبنانية

ختضع ألحكام قانون أجنيب يسمح للمرء  أجنيبتصرفات كما ال متسه تصفية تركة ختضع هلا تلك ال

  .2"ما بعد املوت ي أثناء حياته وبأعمال مضافة إىلجتر  هالو محبرية بأبالتصرف 

 24فيتضح من خالل استقراء نص املادة  .أما بالنسبة ملوقف املشرع اجلزائري من هذه النظرية     

لحقها بعبارة النظام العام مطلقة دون أن  ي اجلزائري يف فقرOا الثانية أMا جاءتاملدين لقانون من ا

ألثر العام املخفق للنظام خذ بفكرة اأنه مل ينص على األ     بأي وصف مطلق أو خمفقاملشرع 

ثر املخفق خذ باألاألك ال مينع القاضي اجلزائري من أن ذلحبق  3مع ذلك يرى بعض الفقهاءو . العام

لحق املكتسب الذي نشأ يف اخلارج، خاصة وأن املشرع اجلزائري بتعديله للنظام العام احرتاما ل

إىل قد أشار بصريح العبارة ، 2005يونيو  20وتتميمه للقانون املدين مبوجب األمر الصادر يف 

قوانني حكم هذه يف حال تنازع عدة  5والتبين 4القانون الواجب التطبيق على االنفصال اجلسماين

  .   املسائل

                                                           
سامي بديع منصور، املرجع  ؛ 8.650 3283، فقرة 1966أنظر، إميل تيان، املوجز يف القانون الدويل اخلاص، منشورات مكتبة أنطوان،  1

  .228. ، املرجع السابق، ص... ؛ عبده مجيل غصوب، دروس6.494 9 قالساب
  .639-638. ، مقتبس عن ، عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص27/10/1964  118متيز مدين رقم  2
  .184. عليوش قربوع كمال، املرجع السابق، ص 3
ويسري على احنالل الزواج واالنفصال اجلسماين القانون الوطين الذي ينتمي إليه :" أنهمن القانون املدين يف فقرOا الثانية على  12حيث نصت املادة  4

  ".  الزوج وقت رفع الدعوى
يسري على صحة الكفالة قانون جنسية كل من الكفيل واملكفول وقت إجرائها، ويسري على آثارها قانون : " 1مكرر 13حيث نصت املادة  5

  . جنسية الكفيل
من قانون األسرة قد نصت على أن التبين ممنوع شرعا وقانونا، وهو احلكم الذي  46وهذا بالرغم من أن املادة ".  م على التبينوتطبق نفس األحكا

من املقرر قانونا أن التبين ممنوع شرعا وقانونا، وينسب الولد ألبيه :" حيث قضت أنه 02/05/1995أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 
5 1995القضائية  ، ا5لة103232، قرار رقم 02/05/1995حمكمة عليا، ...". ان الزواج وأمكن االتصال، ولو ينفه بالطرق املشروعةمىت ك
...". مينع التبين شرعا وقانونا:" ، حيث أكدت على أنه21/11/2000وهو نفس ما قضت به يف قرار آخر صادر بتاريخ  .99.:  2العدد 

  .279.:  2، العدد2001، ا5لة القضائية 246924، قرار رقم 21/11/2000حمكمة عليا، 
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ة تشريعات الدول اإلسالمية اليت تستند على أحكام يأن أغلب وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل       

الشريعة اإلسالمية يف تنظيم مسائل األحوال الشخصية ال ميكنها تطبيق نظرية األثر املخفق للنظام 

اإلسالمية تلزم القاضي بتطبيقها دون التمييز بني ما العام بشأن هذه املسائل ذلك أن قواعد الشريعة 

  .1حبق نشأ يف بلد القاضي أو خارجه إذا كان األمر يتعلق

خذ بفكرة األثر املخفق للنظام العام يف التشريعات العربية اإلسالمية فيما يتعلق هلذا جند أن األ      

الطرفني مسلما، يكون القاضي ملزما  ، ألنه يف حالة كون أحدسائل الزواج املختلط نادر احلدوثمب

ال يغري يف األمر ما إذا كان هذا احلق أو ذلك قد املستوحى من الشريعة اإلسالمية و بتطبيق قانونه 

  .  2ارج أو داخل إقليم قانون القاضينشأ يف اخل

 اخلارج بني فال يستطيع مثال القاضي يف الدول اإلسالمية االعرتاف بآثار زواج نشأ يف       

ج أحكام الشريعة اإلسالمية خبصوص الزوا شخصني من نفس اجلنس لتعارض ذلك مع مبادئ و 

  .3الزواج داخل بلد القاضي أو خارجهل هذا ثمبغض النظر عما إذا كان قد وقع 

ج ال تؤخذ ن حقيقة اضمحالل مفهوم النظام العام أمام احلقوق املكتسبة يف اخلار عموما فإو       

ماية األسس د دوره يف احلاالت اخلطرية بوصفه صمام األمان الالزم حليعيستعلى إطالقها، فهو 

  .4اجلوهرية يف ا5تمع

يلتزم بتطبيقها بشكل  حىت القضاء الفرنسي الذي يرجع له الفضل يف بروز هذه النظرية ملو       

لق ىت لو تعنه ال ميكن جتاهل مقتضيات النظام العام حدائمة، ذلك أبصفة يع أحكامه و مطلق يف مج

                                                           
  .272. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 1
. 2 20122-2011، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، اجلزائر ،)دراسة مقارنة(وانني يف مسائل الزواج والطالق أنظر، مسعودي يوسف، تنازع الق 2

76.  
  2003املصري، حماولة لرسم معامل النظام العام الدويل العريب مبفهوم القانون الدويل اخلاص، جملة احلقوق جامعة الكويت، أنظر، حممد وليد هشام  3

  .174. 2 042العدد 
  .258. زرويت الطيب، املرجع السابق، ص 4
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واسعة يف تقرير االعرتاف أو عدم االعرتاف  تقديريةللقاضي سلطة و   األمر حبقوق نشأت يف اخلارج

كتسبة تسامح الرأي العام بشأن نفاذ هذه احلقوق املقوق آخذا يف عني االعتبار مدى تقبل و ذه احل

  .1يف دولة القاضي

الزواج املتعدد املربم يف اخلارج، كعدم جواز ر هلذا رفض القضاء الفرنسي االعرتاف ببعض آثاو       

كما قضى بعدم أحقية الزوجة الثانية يف طلب   .2ثانية على السكن يف مقام الزوجيةار الزوجة الإجب

ائية اإلقليم الفرنسي، وهذا ما الزوجة األوىل بصفة Mاالجتماعية يف فرنسا إال إذا غادرت  املساعدة

 املعونةطلب  01/03/1973الصادر بتاريخ  قرارهاحني رفضت يف  حمكمة النقض الفرنسيةبه ت قض

  .3وجة األوىل أن حصلت على هذا احلقنه قد سبق للز أ االجتماعية للزوجة الثانية لزوج جزائري حبجة

  
 األثر االنعكاسي للنظام العام -ج 

الناشئ عن عالقة االحتجاج باحلق ديد للنظام العام يف حالة ما أريد يثار هذا املفهوم اجل      

 غري قانون البلد الذي استبعدبلد آخر غري بلد قانون القاضي و  قانونية مشتملة على عنصر أجنيب يف

رب من النظام فهل جيوز للقاضي املطروح أمامه النزاع أن يعترب من النظام العام يف دولته ما يعت .4قانونه

  ؟العام يف دولة أخرى

يف دولة القاضي مع العلم أن القانون الواجب التطبيق مينع قيام هذه  فمثال لو أريد إبرام زواج      

نون يف حني جييز قا  يعترب هذا املانع خمالف للنظام العام الوطينو   اللون العالقة ملانع اختالف

                                                           
  .202-201. ؛ بلمامي عمر، املرجع السابق، ص270. حممود وليد املصري، املرجع السابق، ص 1

2 Trib. Verssaille, 31 Mars 1965, cité par, BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, op.cit., p.582.  
 .628. ، مقتبس عن، عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص01/03/1973حمكمة النقض الفرنسية،  3

4 FULCHIRON Hugues, NOURISSAT Cyril, TREPPOZ Edouard, op.cit., p.116. 
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الدولة  يف واجز أنه ال ميكن االحتجاج باليف هذه احلالة  هفمن املسلم ب .القاضي إبرام مثل هذا الزواج

  .1تنص على هذا املانع اليت

  ؟تعتربه خمالف للنظام العامحتجاج به يف دولة ثالثة ال تعتد ذا املانع و لكن هل ميكن االو 

لكي يتضح مفهوم األثر االنعكاسي للنظام العام نعرض القضية املتعلقة بزواج مت إبرامه يف بلجيكا و 

اج أمام القضاء البلجيكي مع العلم أن  الطعن يف صحة هذا الزو الدين، مت بني بولونيني خمتلفني يف

استبعد ، إال أن القضاء البلجيكي الزوجني ديانةالقانون البولوين املختص يستلزم لصحة الزواج احتاد 

 15/02/1922بتاريخ و  قضى بصحة الزواج،خالفته النظام العام يف بلجيكا و مل البولوين القانون

على اعتبار أن النظام الزواج هي األخرى بصحة  فقضت )La Seine( عرض ذات النزاع على حمكمة

  .2جيكا يشبه النظام العام يف فرنساالعام يف بل

توافق احلقيقة أن مسألة إقرار االحتجاج باحلق يف البالد األخرى من عدمه يتوقف على مدى و        

م العام يف بلد القاضي املبادئ األساسية اليت يقوم عليها النظام العام يف الدولة الثالثة مع أسس النظا

توافق مفهوم النظام العام جد اشرتاك قانوين بني الدولتني و فمىت توا .أو يف البلد الذي استبعد قانونه

من النظام العام يف  األخذ يف كال البلدين مبا يعترب، فال مانع من االعرتاف به و يف شأن هذا احلق

اختلف النظام العام يف  الدولة الثالثة ودولة القاضي و رتك قانوين بنيأما إذا مل يوجد املش .البلد اآلخر

  .3ة باحلق الذي نشأ يف دولة القاضيفال ميكن االحتجاج يف الدولة الثالث ¹الدولتني اختالفا جوهريا

  

  
                                                           

  .207- 206. عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، صفؤاد  1
  .157. ، مقتبس عن، علي علي سليمان، املرجع السابق، صLa seine(  15/02/1922(حمكمة  2
  .206. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص 3
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 تطبيقات الدفع بالنظام العام في مسائل الزواج المختلط - خامسا

ن مسائله تعد ميدانا ت دينية واجتماعية معينة، فإتباراملا كان الزواج يرتبط يف كل دولة باع        

تص الذي يصطدم باألسس اجلوهرية خصبا إلثارة الدفع بالنظام العام ملنع تطبيق القانون املخ

  .1ألساسية اليت يقوم عليها ا5تمعاملبادئ او 

ينته قاعدة من القانون املدين اجلزائري ال جيوز تطبيق أحكام قانون أجنيب ع 24طبقا لنص املادة و 

يرتتب على ذلك أن الزواج قد يعترب و  .خمالفة للنظام العام يف اجلزائر اإلسناد إذا كانت هذه األحكام

 بالعكس قد يصح بالرغم من أنه يعتربو  باطال بالرغم من أنه وفقا للقانون املختص أصال صحيحا،

  .2باطال وفقا للقانون املختص أصال

أخرى فما يعترب  فكرة وطنية كما أشرنا سابقا ختتلف من دولة إىل لنظام العام هيإن فكرة ا       

إن هذه الفكرة تربز بشدة يف و . ال يعترب كذلك يف دولة أخرىمن النظام العام يف إحدى الدول قد 

حاالت إعمال الدفع بالنظام العام يف شأن الزواج من طرف سنبني لذلك  Ëواج املختلطمسائل الز 

  ).ب(من طرف الدول غري اإلسالمية مث ) أ(الدول اإلسالمية 

  
 إعمال الدفع بالنظام العام في مسائل الزواج من طرف الدول اإلسالمية  -أ

لتنظيم شؤون  تعترب الشريعة اإلسالمية هي املادة اخلام اليت تستند إليها غالبة الدول العربية       

ه الدول يف طياOا مقاصد الشريعة لذلك حتمل قوانني هذ ©الزواج بصفة خاصةاألسرة بصفة عامة و 

صيانة حقوق ى حلماية صحة ا5تمع ومنع التسيب يف العالقات اجلنسية و اإلسالمية اليت تسع

  .3املسلم

                                                           
  .300. عكاشة حممد عبد العال، هشام علي صادق، املرجع السابق، ص 1
  .205. منصور، املرجع السابق، ص منصور مصطفى 2
  .98. ممدوح عبد الكرمي حافظ عرموش، املرجع السابق، ص 3
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يب الذي جييز على هذا األساس يتدخل النظام العام يف هذه الدول الستبعاد القانون األجنو        

هذا القانون جييز زواج املسلمة بغري املسلم، يكون  الشريعة اإلسالمية كأن للمسلم ما حرمته عليه

ال يرتتب عليه أي أثر من آثار الزواج الصحيح أو ƒ � 1نا مطلقابطال فهذا الزواج يعترب شرعا باطال

، وذلك 2على طلب الزوجني أو ممن له مصلحةبناء  من تلقائه أو حيكم القضاء ببطالنهو  الفاسد

وال تنكحوا "  :قا لقوله تعاىلاذلك مصدعية الثبوت والداللة و لورود النهي الصريح عنه بنصوص قط

 . 3" ااملشركني حىت يؤمنو 

 06/10/1953ت حمكمة القاهرة االبتدائية يف حكمها الصادر بتاريخ ا لذلك قضقيتطبو       

كما . 4هذا الزواج للنظام العام يف مصر ببطالن زواج تركية مسلمة من بريطاين مسيحي ملخالفة

ببطالن زواج إسرائيلية مسلمة من بريطاين  13/05/1952فس احملكمة يف حكم هلا بتاريخ ن تقض

  .5هذا الزواج النظام العام املصري مسيحي الديانة ملخالفة

ه يعرض عليه اإلسالم فإن نت الزوجة وكان زوجها غري مسلم، فإفمن املقرر شرعا إذا أسلم      

        . 6الم فيجب التفريق بينهما ألن املسلمة ال حتل لغري املسلمض اإلسأما إذا رف. أسلم استمر الزواج

: حيث قضى بأنه 06/02/1982يف قراره الصادر بتاريخ  اجلزائري ىوهذا ما أكده ا5لس األعل

، يقع باطال غري منعقد سواء كان عرفيا أو رمسيان عقده فإ ¹أنه مع اقرتاض وجود هذا الزواجحيث ''

ملرأة حمرمة على الرجل حترميا مؤبدا أو نه يشرتط لصحة الزواج أال تكون اأشرعا من  عمال مبا هو مقرر

  .7''ن القاضي ملزم بالتفريق بينهماحدث هذا فإبالتايل إذا منها زواج املسلمة بغري املسلم و § Î مؤقتا
                                                           

1 Cf. CARLIER Jean - Yves, Autonomie de la volonté et statut personnel, BRUYLANT, Bruxelles, 1922, p.149. 
  .57. � _2007هومة ، اجلزائر ،أنظر، عبد العزيز سعد، قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، دار  2
  .221سورة البقرة، اآلية  3
  .219. ، مقتبس عن ، إبراهيم حممد إبراهيم، املرجع السابق، ص06/10/1953حمكمة القاهرة االبتدائية،   4
  .300. ، مقتبس عن ، عكاشة حممد عبد العال، هشام علي صادق، املرجع السابق، ص13/05/1952حمكمة القاهرة االبتدائية،  5
  . 268. أنظر، اإلمام أمحد أبو زهرة، األحوال الشخصية، دار احلكم العريب، القاهرة، ص 6
  .217. ، مقتبس عن، عليوش قربوع كمال، املرجع السابق، ص06/02/1982جملس أعلى،  7
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 مبشركة ملسلما زواجم العام اإلسالمي إذا كان يبيح اظخالفته النكما يستبعد القانون األجنيب مل     

رٌ  ُمْؤِمَنةٌ  َوَألََمةٌ  يـُْؤِمنَّ  َحىتَّ  اْلُمْشرَِكاتِ  تَنِكُحوا َوَال " : مرتدة أو ملحدة لقوله تعاىل أو  ُمْشرَِكةٍ  ِمنْ  َخيـْ

   1.."أَْعَجَبْتُكمْ  َوَلوْ 

يف  ن القاعدةبني املسلمني بغري ويل أو شهود ألالزواج كما يستبعد القانون األجنيب الذي جييز      
ما كان من نكاح على غري ذلك فهو ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل و '' :أنهالشريعة اإلسالمية هي 

  .2''باطل 

جيرب املرأة على الزواج دون  القانون األجنيب الواجب التطبيق إذا كانالقاضي وكذلك يستبعد      
  . 3حتت ضغط أو إكراه أو تدليس ملربمارضاها أو كان جييز الزواج 

 يبيح أو العدة فرتة يف املسلمني بني الزواج يبيحويعترب خمالفا للنظام العام القانون األجنيب الذي       
 بنيأو  وأخته، األخ بني أو والفروع األصول بني اجلزائر يف املربم الزواج يكون وبالتايل 44احملارم زواج
 باطال األخت ابن أو األخ وابن لعمةا أو اخلالة بنيأو  األخت، ابنة أو األخ وابنة اخلال أو العم

  . 5بذلك يسمح لألطراف الوطين القانون كان ولو حىتملخالفته النظام العام اجلزائري 

؛ ألن مثل 6كما ال يسمح إطالقا بتطبيق القانون األجنيب الذي جييز الزواج بني مثيلي اجلنس     
أسس وشروط ومبادئ تكوين األسرة يف  هذا الزواج حمرم شرعا وقانونا ملا فيه من تعارض صارخ مع

 الدول كافة ويف اجلزائر يف فالزواج .ا5تمعات العربية اليت تسري وفق Mج الشريعة االسالمية السمحاء
وذلك على عكس ا5تمعات الغربية اليت أصبحت  77اجلنس خمتلفي شخصني بني عقد هو االسالمية

                                                           
  .221سورة البقرة، اآلية   1
  .108-107. أبو العال النمر، املرجع السابق، ص 2
  .283. دي، املرجع السابق، صمجال حممود الكر  3
  .139. ص السابق، المرجع بھنیس، حمدي محمد 4
األمھات، والبنات، واألخوات، والعمات، والخاالت، وبنات : المحرمات بالقرابة ھن:" من قانون األسرة الجزائري على أنھ 25فقد نصت المادة  5

  ".األخ، وبنات األخت
  .135-134. ؛ حممود وليد املصري، املرجع السابق، ص249. ملرجع السابق، ص:  فؤاد عبد المنعم ریاض، سامیة راشد 6

7 Cf. TCHOUAR Djilali, Réflexions sur les questions épineuses du code algérien de la famille, O.P.U,  Alger, 
2004, p.113. 
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ويف مقدمتها املشرع " الزواج للجميع"حتت شعار  شخصني من نفس اجلنس جتيز اليوم الزواج بني
  .1من القانون املدين 2فقرة  1- 202الفرنسي الذي رخص الزواج ملثيلي اجلنس من خالل املادة 

 طبيقه إىلاستبعاد القانون األجنيب الذي يؤدي ت هب القاضي يف الدول اإلسالمية إىليذهذا و       

األحكام اخلاصة برعاية حقوق املسلمني تعد يف ، فالقواعد و ساس حبقوق املسلم أيا كانت جنسيتهامل

على ذلك يستبعد باسم النظام العام و   ساسية اليت جيب صوMا ومحايتهاهذه الدول من املبادئ األ

مباح حسب الشريعة اإلسالمية كأن مينع نيب مينع عن املسلم ما هو جائز و اإلسالمي أي قانون أج

  .2هذا القانون تعدد الزوجات

اليوناين ملنعهما تعدد الزوجات تطبيقا لذلك استبعد القضاء املصري القانونني االجنليزي و و       

  .3مسلم وزوجته الثانية اليونانية قضي بصحة الزواج الثاين املربم بني زوج اجنليزيو 

جنبية حبظر ي يرد يف بعض القوانني األيعد خمالفا للنظام العام يف الدول اإلسالمية الشرط الذو       

سلم ح شرعا زواج املسلم من مسيحية أو يهودية لكن ال يستطيع املزواج املسلم بالكتابية، فيص

لزواج املربم بني إجنليزي مسلم تطبيقا لذلك اعترب القضاء املصري أن او  .4الزواج بامرأة ال ديانة هلا

يعد خمالفا للنظام العام  ذا الزواجصحيحا وأن ما ورد يف القانون اليوناين حبظر هويونانية مسيحية يعد 

  .5يف مصر

                                                           
1 Le nouvel  article 202-1, alinéa 2 du code civil dispose que « deux personnes de même sexe peuvent contracter 
mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel a 
son domicile ou sa résidence le permet ». Cf. FULCHIRON Hugues, Le « mariage pour tous » est d’ordre public 
en matière international, ENTRETIEN, Recueil Dalloz-7 novembre 2013- n°38,  p.2576.  

  .140. ، املرجع السابق، ص...صالح الدين مجال الدين، تنازع القوانني يف مشكالت إبرام الزواج  2
، املرجع السابق، ...، مقتبس عن، صالح الدين مجال الدين ، فكرة ú ô.357 19، رقم 01حكم منشور يف جملة التشريع والقضاء ، العدد  3

  .56. ص
4 Cf. MOSALLEM Ahmed, L’ordre public devant le juge égyptien, Le caire, 1950, p.132.  

  .68. مسعودي  يوسف، املرجع السابق، ص 5
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إذا كان مينع الزواج بني كما يستبعد القانون األجنيب يف الدول اإلسالمية ملخالفته النظام العام      

ه يتعارض مع وتطبيقا لذلك رفضت حمكمة النقض املصرية اعتبار زواج الرجل بابنة خالت  األقارب

  .1النظام العام يف مصر

  ملسلمنيتدخل النظام العام يف الدول العربية اإلسالمية دف محاية حقوق ا باإلضافة إىلو       

، كالقانون 2رية واملساواةفهو يتدخل كذلك الستبعاد القانون األجنيب الذي يتعارض مع مبادئ احل

بسبب الف اللون أو اجلنس أو الذي يقرر مانعا من املوانع بسبب اعتبارات عرقية أو عنصرية كاخت

اعي للزوجني  يستبعد القانون األجنيب إذا كان مينع الزواج بسبب اختالف املركز االجتمهذا و  33الرق

  . والقناصل من أجنبيات النبالء عن غريهم، أو كان مينع زواج الدبلوماسينيكحظر زواج األمراء و 

ني كالقانون ض أحد الزوجكما يستبعد القانون األجنيب إذا كان حيظر الزواج بسبب مر      

شرتط لصحة الزواج أن يكون ، حبيث ال يطبق القاضي املسلم القانون األجنيب الذي يالسويسري

من شخص معتل ع جبنسية هذه الدولة أن تتزوج فإذا أرادت امرأة تتمت. الزوجان يف صحة تامة

لتقاليد ن هذا الشرط خيالف األخالق وان هذا الزواج يكون صحيحا ألإ، فالصحة يف ليبيا مثال

  .4الليبية بطريقة أساسية

فان للجهة املختصة بإبرام   إذا توافرت إحدى مقتضيات النظام العام على هذا النحو  عليهو        

يتعني و   ابة حمرمةجد على سبيل املثال مانع كصلة قر الزواج أو توثيقه االمتناع عن إمتام الزواج إذا و 

إمتام الزواج يف حالة ما إذا كان ذلك القانون واجب التطبيق و لقانون األجنيب العليها كذلك استبعاد ا

بغري يفرض مانعا من الزواج ال يعرتف به القانون الوطين كما لو منع هذا القانون مثال زواج املسلم 

                                                           
  .222. ملرجع السابق، ص، مقتبس عن أمحد إبراهيم أمحد، ا12/04/1972حمكمة النقض املصرية،  1
  .268. هشام علي صادق، املرجع السابق، ص 2
  .283. مجال حممود الكردي، املرجع السابق، ص 3
  .122.حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 4
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قانون األجنيب للزوج أو تطبيق ال فيمتنع القاضي يف هذه احلاالت عن. مسلمة أو منع تعدد الزوجات

إذا ما األحوال القضاء بصحة أو ببطالن الزواج على حسب لقانون الوطين حمله و الزوجة وإحالل ا

  .1توافرت حالة من احلاالت املشار إليها سابقا 

مع النظام  اعد متعارضاجب التطبيق على الزواج وآثاره يسبق نستنتج أن القانون األجنيب و  اممو       

  :الدول اإلسالمية مىت توافر شرطانالعام يف 

 .أن يتعلق األمر بأحد املسلمني: ولاأل -

 .2أن خيالف القانون األجنيب أحكام الشريعة اإلسالمية :الثاني -

يرد يف القانون األجنيب مبا ، إذا تعلق األمر بزواج غري املسلمني فيستطيع القاضي األخذ عليهو        

قام عندهم مانع من القرابة لو ، فيصبح الزواج بينهم و أو العدةاملختص من موانع مبنية على القرابة 

  .3ة مم تقضي به الشريعة اإلسالميةأو العد

ن نكاح غري املسلمني بغري شهود أو بغري ويل أقد رأى مجهور رجال الفقه اإلسالمي بهذا و       

ن أقول بعض هؤالء الفقهاء بو   ظر اإلسالم مىت كان له هذا الوصف يف شرائعهميعد صحيحا يف ن

كان هذا النكاح جائز يف شرائعهم ال   يف العدة يعد صحيحا يف نظر اإلسالم مىت نكاح غري املسلمني

شرائع غري املسلمني يف شأن تقرير صحة  يعدو أن يكون أمرا موجها إىل القاضي املسلم بالرجوع إىل

  .4مناكحاOمأو بطالن 

  

                                                           
  .283. مجال حممود الكردي، املرجع السابق، ص 1
  .108. أبو العال النمر، املرجع السابق، ص 2
  .205. املرجع السابق، صعز الدين عبد اهللا،  3
. 5 532 العدد  1997أنظر، عنايت ثابت، أساليب فض تنازع القوانني ذي الطابع الدويل يف اإلسالم، ا5لة املصرية للقانون الدويل، مصر،  4

14.  



108 
 

  ةإعمال الدفع بالنظام العام في مسائل الزواج من طرف الدول غير اإلسالمي  -ب

إلعمال 7 9 1صميم النظام العام وضوعية للزواج من املسائل اليت متسيف فرنسا تعد الشروط امل      

فكرة النظام العام فيما يتعلق بالشروط اليت يستلزمها القانون األجنيب إلبرام الزواج جيب التمييز بني 

  .2نوعني من الشروط

لكنها منظمة فيه تنظيما مختلفا عن الشروط المعروفة في القانون الفرنسي : النوع األول -

 تنظيم القانون األجنبي لها

ن ذلك تشددا عنه يف القانون الفرنسي، فإ فإذا كانت هذه الشروط يف القانون األجنيب أكثر       

ال يشكل خمالفة للنظام العام الفرنسي كما لو كان القانون األجنيب يشرتط بالنسبة لسن الزواج سنا 

ما إذا كانت الشروط أقل تشددا يف القانون أ. ه القانون الفرنسيذي يشرتطأعلى من السن ال

فرنسي، فإن القانون األجنيب سنا للزواج أقل من السن اليت يشرتطها القانون ال لو اشرتطالفرنسي كما 

  .3عد خمالفة للنظام العامذلك ي

 هي الشروط غير المعروفة في القانون الفرنسي: النوع الثاني -

املساس بالنظام االجتماعي  أنه ال يعتد بالشروط اليت يؤدي تطبيقها إىلاملبدأ السائد بشأMا و         

على هذا األساس يعترب خمالفا للنظام العام و . الزوجة وحرية الزواج وعلمانيتهالقائم على مبدأ أحادية 

لف للنظام العام ألن الزواج املتعدد خما 44األجنيب الذي يبيح تعدد الزوجات الفرنسي القانون

                                                           
1 REGNAULT Pierre, op.cit., p.178 ;  DEREPPE Jean, op.cit. , p.88 ; WEISGERBER Marcel, op.cit., p. 95,96.  
2 Cf. BISCHOFF Jean  Marc, Mariage, Rép , internat , J.C.P , 1998, Tome II, 1999-2, Dalloz , p.12.  
3 LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit. , p. 310.  
4 Selon L’article 147 du code civil français « On ne peut contracter un second  Mariage avant la dissolution du 
premier » Cf. RUBELLIN- DEVICHI Jacqueline, Droit de la famille, Dalloz, Paris, 2001, p. 29.  
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أو بسبب اختالف الطبقة  القانون الذي مينع الزواج بسبب اختالف ديانة الزوجنيو . 1الفرنسي

  .3 من األمراض جسمانية كانت أم فعليةأيضا القانون الذي يشرتط خلو الزوجني و  ô 2االجتماعية

ق كالقانون اإلسباين كما يستبعد القاضي الفرنسي القانون األجنيب الذي مينع الزواج من مطل    

كما أن و  .4مع املرأة املطلقة زواج اإلسبان 1981جويلية  07الذي كان مينع قبل صدور قانون 

أي قانون يقرر هذه االختالفات يعترب و  القانون الفرنسي ال يأخذ باالختالفات العرقية أو اللونية،

ع الزواج على أسس دينية أو سياسية أو عليه، فإن أي قانون أجنيب مينو . 5خمالفا للنظام العام الفرنسي

أجنيب مينع زواج بذلك يستبعد القضاء الفرنسي أي قانون د خمالفا للنظام العام الفرنسي و عرقية يع

  .6الدبلوماسينيو  5الكهنة، األمراء

 .جيكايف بلجيكا يعترب معارضا للنظام العام أي شروط تقيد من حرية الزواج املقررة يف بلو        

ع الزواج رجال الدين من الزواج أو من كمنعمثل موانع الزواج املبنية على أسس دينية أو عرقية  ذلك و 

أجنيب كما يستبعد القضاء البلجيكي باسم النظام العام أي قانون .7بسبب االختالف يف الدين

كن ال مي''  :على أنهمن القانون املدين البلجيكي  147تعدد حيث نصت املادة يسمح بالزواج امل

  .8''عقد زواج ثاين قبل حل الزواج األول

منبوذ  القوانني الغربية نظام تعدد الزوجات نظام كلتعترب    القانون البلجيكي وباإلضافة إىل       

من ذلك و  .م كل قانون يسمح بالزواج املتعدديستبعد بالتايل باسم نظامها العاوغري معرتف به و 

                                                           
1 Cf. BOURDRLOIS Béatrice, Le mariage polygamique en droit international privé français, Thèse doctorat 
d’Etat, Tome 1, Université de Pantheon-Assas (Paris 2), 1991, p.145. 
2 Cf. GARIN Joseph, Validité du mariage en droit romain et en droit international moderne, Thèse doctorat, 
Faculté de droit de Paris, Imprimerie de A. PARENT, Paris, 1876, pp. 254-265. 

  .236.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص 3
4  BISCHOFF Jean  Marc, op.cit., p. 10.  
5  MOSALLEM Jean, op.cit., p. 133 ; GARIN Joseph, op.cit., p.262. 
6  DERRUPPE Jean, op.cit. , p. 88. 

 .219-218.إبراهيم أمحد إبراهيم، املرجع السابق، ص 7
8 Cf. POULLET Le Vicomte, Manuel de Droit international privé Belge, Troisième édition, Librairie Judiciaire 
polydorépée, BELGIQUE, 1947, p.406. 
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تدخل ، لذلك تامرأة واحدة ورجل واحد زواج احتاد طوعي منالقانون االجنليزي الذي يعترب أن ال

  .1ي زواج خيرج عن نطاق هذا التعريفاحملاكم االجنليزية ملنع أ

على أن كل شخص يرغب يف الزواج  السويسري من قانون االلتزامات 101تنص املادة كما       

أيضا القانون األملاين حيث تنص و  .الل الزواج باملرأة األوىلبامرأة ثانية عليه أن يثبت قبل ذلك احن

يعيش مع من القانون املدين على بطالن الزواج الذي يتم بني زوجني يكون أحدمها  1326 املادة

وتبىن القانون السويدي ذات املوقف خبصوص تعدد الزوجات حيث  .2الغري ضمن عقد زواج صحيح

  . 3تمن قانون األسرة على عدم جواز تعدد الزوجا 04نصت املادة 

يرتتب على عدم اعرتاف هذه الدول بنظام تعدد الزوجات الذي تأخذ به العديد من قوانني و       

لو كان  هذه الدول و منع املسلم من إبرام عقد زواج ثان يف 4ال الشخصية يف البلدان اإلسالميةاألحو 

                                                           
1 Cf. MORRIS J.H.C., D.C.L,F.B.A, Cases on private international law ,Fourth édition , OXFORD at the 
clarendon press, 1968, p. 89. 

  .81.عبد العزيز سعد ، املرجع السابق، ص 2
  .01ô Ë.310ذر الفضل، نظام األسرة يف القانون السويدي، جملة احلقوق، جامعة الكويت، العدد أنظر، من 3
خرى جتيزه وقد اختلفت الدول العربية بشأن هذا النظام، فمنها من تقيده بالعدد فقط كاململكة العربية السعودية، الكويت، اليمن، السودان، ودول أ 4

أما تونس فمنعت تعدد الزوجات واعتربته جرمية يعاقب عليها القانون من . الشأن يف املغرب، سوريا والعراق ولكن تصنع قيودا مشددة عليه كما هو
  .83-82. أنظر، عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص. من جملة األحوال الشخصية التونسية 18خالل الفصل 

يف هذا ا5ال فأجاز تعدد الزوجات لكنه ربطه بشروط عدة من شأMا أن تعمل وقد تبىن املشرع اجلزائري األساس الذي يأخذ به القانون االسالمي 
فقتها، وأيضا على تقليص حاالت الزواج املتعدد يف اجلزائر، حيث ألزم املشرع من يريد الزواج بأكثر من امرأة أن خيرب الزوجة السابقة وحيصل على موا

رتخيص بالزواج إىل رئيس احملكمة ملكان مسكن الزوجية، كما جيب عليه إثبات املربر الشرعي الذي املرأة اليت يقبل على الزواج ا، وأن يقدم طلب ال
من قانون  08جعله يقدم على الزواج مرة أخرى باإلضافة إىل إثبات قدرته على توفري العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية، حيث نصت املادة

  .ن زوجة واحدة يف حدود الشريعة االسالمية مىت وجد املربر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدليسمح بالزواج بأكثر م:" األسرة على أنه
  .الزوجيةجيب على الزوج إخبار الزوجة السابقة واملرأة اليت يقبل على الزواج ا وأن يقدم طلب الرتخيص بالزواج إىل رئيس احملكمة ملكان مسكن 

ديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج املربر الشرعي وقدرته على توفري العدل والشروط الضرورية للحياة ميكن رئيس احملكمة أن يرخص بالزواج اجل
  ". الزوجية 

 .من قانون األسرة أن تدرج يف عقد زواجها شرط عدم تعدد الزوجات19كما أجاز املشرع للمرأة من خالل املادة 
TCHOUAR Djilali, op.cit., pp.115-122.  
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ل زواج يربم يف فرنسا وهلذا جند النظام العام الفرنسي يتدخل إلبطال ك. 1قانون جنسيته جييز له ذلك

  .2ينهك حظر تعدد الزوجات

فقد استبعدت احملاكم الفرنسية يف عدة حاالت القوانني األجنبية اليت تعرتف بنظام تعدد        
من ذلك ما حكمت به حمكمة استئناف باريس و  33تعارضه مع النظام العام الفرنسي الزوجات حبجة
نون الكمروين بنظام تعدد كمروين رغم اعرتاف القاية و ببطالن زواج متعدد بني فرنسعند ما قضت 

استبعدت القانون املغريب نسا و قد منعت نفس احملكمة مغريب من إبرام عقد زواج ثاين بفر و  .4الزوجات
  .5فاهيم األساسية للقانون الفرنسيورفضت تطبيقه لتعارض تعدد الزوجات مع امل

الزوجة  فال جيوز أن يكون للزوج أو )الرجل معاملرأة و حدة الزوج يف فرنسا على ايطبق مبدأ و و       
جنحة حبيث يعاقب كما يعترب القانون الفرنسي تعدد الزوجات .6أكثر من شريك يف آن واحد

 مح بانعقاد الزواج املتعدد مع علمه بوجود زواج سابق عليه غرياملوظف العام الذي يسالقانون الزوج و 
الفرنسي على زوج جزائري تزوج مرة ثانية بفرنسا بغرامة مالية تطبيقا لذلك حكم القضاء و  .7منحل
  . 8فرنك فرنسي 500قدرها 
الذي يتعارض املربم خارج فرنسا و كما يتدخل النظام العام الفرنسي لرفض منح أي أثر للزواج      

هة الزوجة كالزواج املتعدد فال يعرتف بآثار هذا الزواج مبواج. 9األسس اجلوهرية للمجتمع الفرنسي مع
  .11الزواج إذا مل تكن الزوجة فرنسيةيف حني أنه يعرتف بآثار هذا  .10الفرنسية

                                                           
1 BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, op.cit., p. 574. 
2  MAYER Pierre, HEUZE Vincent, op.cit., p. 401. 
3 VIGNAL Thierry, op.cit., p. 165. 
4 Cass. civ.17 Février 1982, 

  .234 .ص السابق، املرجع بلقاسم، أعراب  عن مقتبس
5 Paris, 2 Avril 1956, cité par, LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit. , p. 367. 
6 Cf. CORNU Gérard, Droit civil, la famille ,7 éme édition, Paris, 2001, p. 295. 
7 FADLALLAH Ibrahim, op.cit., p. 2-3, N°09. 
8 Paris, 8 Avril 1987, cité par, RUBELLIN DEVICHI Jacqueline, op.cit., p. 30. 
9 Cf. WIGNY Pierre, BROCKEL BANK W, J., Exposé du droit international privé Américain, Libraire du 
RECUEL, SIREX, Paris, p. 192. 

 زواج يعارض الفرنسي العام النظام أن 06/07/1988 بتاريخ املدنية الغرفة عن الصادر قرارها يف الفرنسية النقض حمكمة قضت السياق هذا ويف 10
 .الفرنسية األوىل الزوجة مواجهة يف آثاره ينتج وال اخلارج يف يربم ثاين

Cass. civ, 06/07/1988, cité par, RUBELLIN- DEVICHI Jacqueline, op.cit., p. 87. 
  .263. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 11
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لنظام العام مسحت حمكمة النقض الفرنسية للزوجة الثانية التونسية ليف إطار األثر املخفق و       

نشأت  ددباملطالبة حبقها يف النفقة اجتاه زوجها وفقا للقانون التونسي على أساس أن عالقة التع

  .1القة الزواج الشرعي الثاين بتونست عخارج الرتاب الفرنسي أي مت

هذا املانع ال يؤخذ به يف ن ة متنع زواج املسلمة بغري مسلم، فإإذا كانت كل الدول اإلسالميو      

األجنيب الذي ينص لذلك يستبعد القضاء الفرنسي القانون  .لتعارضه مع مبدأ احلرية الشخصيةفرنسا 

 غريمح بانعقاد الزواج بني املسلمة و من ذلك استبعاده للقانون املغريب الذي ال يسو . 2ا املانععلى هذ

  .3املسلم

ال جيوز للخال ، فطبقا للقانون املدين الفرنسي القرابة من النظام العام الفرنسيتعترب موانع هذا و       

ن ج كما هو شأن القانون األملاين، فإا فإذا كان القانون األجنيب جييز هذا الزو . 4أن يتزوج ابنة أخته

  . ون وال يسمح بانعقاد هذا الزواجالقاضي الفرنسي سوف يستبعد هذا القان

وباإلضافة إىل استبعاد القانون األجنيب املختص حبكم مسائل الزواج املختلط لتعارضه مع       

ناك مانع آخر يؤدي بدوره إىل األسس اجلوهرية اليت يقوم عليها النظام القانوين يف دولة القاضي، ه

  .القانون، أو التحايل على القانوناستبعاد القانون األجنيب الواجب التطبيق أال وهو الغش حنو 

  

  

  

  

  
                                                           

  .يف قضية مشوين 19/02/1963أنظر، قرار حمكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  1
2 Trib. civ. Seine 15 Février 1922, cité par, LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit. p .309.  
3 Paris, 09 Juin 1995, cité par, GUTMAN Daniel, op.cit., p.140. 
4 L’article 163 du code civil  Français dispose que: « Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ». 
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  الفرع الثاني 

   الدفع بالغش نحو القانون

يتحقق الغش حنو القانون عن طريق قيام أحد اخلصوم بتغيري ضابط اإلسناد دف نقل        

بغرض التهرب من أحكام القانون  1دولة أخرىشريعي من قانون دولة إىل قانون االختصاص الت

، والتوصل إىل تطبيق القانون 2حيول دون حتقيق رغبات اخلصمصاحب االختصاص األصلي والذي 

كأن يسمح هذا األخري مثال بإنشاء عالقة أو مركز قانوين . 3األنفع الذي حيقق مصلحته الشخصية

، أو كان هذا األخري يتطلب 4التطبيق أصال على العالقةئه القانون الواجب مل يكن يسمح بإنشا

شروط أو إجراءات أكثر شدة، أو وقتا طويال أو جهود كبرية، أو نفقات أو ضرائب أو رسوم 

  .5باهضة

، وبيان شروطه )أوال( ، سنتطرق إىل حتديد مفهوم الدفع بالغش حنو القانون لتوضيح ذلكو      

 ).ثالثا(اره ، وآث)ثانيا(

 القانون مفهوم الدفع بالغش نحو -أوال

ختص أصال حبكم الزواج املختلط وآثاره قد تتعارض مصاحل األفراد مع نصوص القانون امل      

التحايل عليه بإجياد مراكز قانونية مصطنعة للخالص من قانون دولة لتصبح العالقة من  فيعمدون إىل

                                                           
 1  Cf. AUDIT Bernard, J’ AVOUT Louis, Droit international privé, Economica, Paris, 2013, p. 268 ; 

؛ حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، 116. ، املرجع السابق، ص...؛ عبده محيل غصوب، حماضرات195.حسن اهلداوي، املرجع السابق، ص 
  . 281. ص

  .181. . ....نون سعيد يوسف البستاين، القا 2
؛ أمحد عبد الكرمي سالمة، املرجع 2005ô � .52، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر ، 2.أنظر، نادية فضيل، الغش حنو القانون، ط 3

  . 754. السابق، ص
  .216. فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص 4
  .20. 6 2غالب علي الداودي، املرجع السابق 5
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و املصلحة يف ذو  ويعمد .حتقيقا للنتائج املتوخاة أكثر هصاختصاص قانون دولة أخرى تكون نصو 

. ن آخر غري القانون املختص حبكمهاالقانونية كي تصبح خاضعة لقانو ذلك إىل تغيري عناصر العالقة 

خص أن يغري جنسيته أو قانون بتغري اجلنسية أو املوطن، فمن حق كل شحيدث هذا التغيري يف الو 

لتحايل على بعض القوانني نية ل، إذا مل تكن وراءه أية غبار عليهيا ال ونيكون عمله قان� � يغري موطنه

فال فالت من القانون الواجب التطبيق ، اإلري اجلنسية أو املوطنأما إذا كان املقصود من تغي. اآلمرة

  .التحايل على قانونهيكون للتغري أي أثر يف البلد املراد 

مدي اإلرادي ري العيجمال تنازع القوانني من خالل التغ ، يتحقق الغش حنو القانون يفوعليه      

ختص أصال حبكم املراكز اإلفالت من أحكام القانون امللضابط اإلسناد من ذوي املصلحة بقصد 

خر يتوافق مع مصاحلهم بصورة وضع أنفسهم بشكل مصطنع حتت سلطة قانون آ من مثو . 1القانونية

  .2أفضل

استعمال الشخص بعض الوسائل '' : ود الغش حنو القانون بأنهعرف األستاذ موسى عبفقد       

، فمن ذلك القانون املختص املشروعة ظاهرا ليتمكن من إجناز أفعال قانونية مل يكن يسمح بإجنازها

  .3''الدين أو املوطن من أجل غرض معنيتغري اجلنسية أو 

املقصود لضابط اإلسناد دف ي و التغيري اإلراد'' :أنهبينما عرفه األستاذ عبده مجيل غصوب على 

إحالل قانون آخر � � أصال على العالقة القانونية التهرب من تطبيق أحكام القانون الواجب التطبيق

                                                           
1 La cour du cassation française a jugé que il y a une fraude de la loi lorsque : « les parties ont volontairement 
modifié un rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la loi normalement compétente ». Cass. civ., 1 ere, 
17 mai 1983. Cité par. BUREAU Dominique, MUIR WAT Horatia T, Droit international privé, tome 1, 3 
édition, Thèmis droit puf, 2014, p.496.  

  .196. حسن اهلداوي ، املرجع السابق، ص 2
  .216. 6 19941، املركز الثقايف العريب، 1.أنظر، موسى عبود ، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص، ط 3
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الغاية اليت حيصل التغيري حتقيق  –املقصود أي من شأن هذا التغيري اإلداري و  –، من شأنه بدال منه

  .1''بسببها

 تطبيق قانون آخر اتباع وسائل مشروعة للوصول إىل'' س بأنه و ما عرفه األستاذ أمني رجا رشيد داك

ذلك بتغري وصف العالقة القانونية حمل االهتمام أو بتغري ضابط غري الذي عينته قاعدة اإلسناد و 

  .2"تب عليه من تغري للقانون الشخصيما يرت سناد كتغري اجلنسية أو املوطن و اإل

مسائل الزواج املختلط إذا جلأ أحد الطرفني قبل الزواج  أو  ويتم إعمال الغش حنو القانون يف       

القانون املختص بعده إىل التالعب يف العناصر الواقعية لتحديد القانون الواجب التطبيق ليستبدل 

  .       3ديانته أو موطنه أو جنسيتهكثر مالءمة لتحقيق مصاحله كما لو غري األقانون بال

ري أحد الزوجني يتغمسائل الزواج املختلط يكون عن طريق  القانون يف ن الغش حنوفإ  عليهو        

عن قصد ضابط اإلسناد الذي حيكم الزواج بغية اهلروب من تطبيق أحكامه، كما لو كان قانون 

يري جنسيته تغ فقد يعمد الزوج يف هذه احلالة إىل. ال يسمح بإبرام عقد الزواججنسية الزوج مثال 

كذلك قد يستلزم قانون دولة معينة شكال خاص   .بذلكقانون يسمح له  تطبيق لكي يتوصل إىل

سعيا وراء تطبيق قانون آخر أكثر فينتقل الطرفان إىل دولة أخرى Oربا من هذا الشكل و إلبرام الزواج 

  .قيقا ملصاحلهمحت

ا فقه كما تبناه  .4 جل األنظمة القانونية املعاصرةلقد عرفت نظرية الغش حنو القانون يف       

  .ة من مبادئ القانون الدويل اخلاصأصبحت واحدو  §ويل اخلاص ومؤمترات دولية عديدةالقانون الد

                                                           
  .118. ، املرجع السابق، ص...عبده مجيل غصوب، حماضرات   1
  .247. أمني رجا رشيد داوس، املرجع السابق، ص 2
  .170. صالح الدين مجال الدين، تنازع القوانني يف مشكالت إبرام الزواج، املرجع السابق، ص 3
فقرة  15يف املادة  1987منه، القانون املدين املكسيكي املعدل يف  15يف املادة  1978حبيث نص عليها القانون الدويل اخلاص السويسري لعام  4

من جملة القانون الدويل اخلاص 30منه ، و القانون التونسي حيث نص الفصل  12/4يف املادة  1974منه، القانون املدين االسباين املعدل يف  01
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 18/03/1878 :مة النقض الفرنسية الصادر بتاريخكما استقر عليها القضاء الفرنسي منذ قرار حمك

 « De Bauffremont "دي بوفرمون"يف قضية األمرية 
1
 « 

، قد أبطلت مجيع عقود الزواج اليت ء الفرنسي خاصة حمكمة النقضأن القضا واملالحظ هو      

رج الزواج املربم يف اخلا'' :نهأمدين فرنسي اليت نصت على  170متت بقصد التهرب من أحكام املادة 

كل املطلوب يف البلد الذي مت أجانب يكون صحيحا مىت مت طبقا للشبني فرنسيني أو بني فرنسيني و 

ليت تدخل األعمال ا بالنسبة إىل 63ا تقضي به املادة اإلعالن عنه مت طبقا مل، بشرط أن يكون فيه

  .2''يف إطار احلالة املدنية

منه  47كما نص مشروع تعديل القانون املدين الفرنسي على نظرية الغش حنو القانون يف املادة 

نعقد اختصاصه إال يال جيوز التمسك مبركز قانوين نشأ طبقا لقانون أجنيب مل '' : بأنه حيث قضت

  .3''شا حنو القانون الفرنسيغ

حيث نصت  2005سنة  املدين للقانونه وتتميمه املشرع اجلزائري هذه النظرية بعد تعديل وتبىن      
ال جيوز تطبيق القانون األجنيب مبوجب النصوص السابقة إذا '' :أنهعدلة منه على امل 24/01املادة 
  .''الغش حنو القانون الختصاص بواسطةأو ثبت له ا... 
 شروط الدفع بالغش نحو القانون -ثانيا 

اآلخر طابع رطان أحدمها يكتسي طابعا ماديا و مكان الدفع بالغش حنو القانون شيشرتط إل      
  .4معنوي

                                                                                                                                                                        
املصطنع ألحد عناصر الوضعية القانونية الواقعية بغية تطبيق القانون التونسي أو  يكون التحايل على القانون بالتغيري'' : على أنه 1998التونسية لسنة 

  . ''إذا توافرت شروط التحايل على القانون، فال عربة بتغري عنصر اإلسناد . األجنيب الذي تعينه قاعدة التنازع املختصة 
1 Cass. civ. ,18 Mars 1878, cité par, BISCHOFF Jean- Marc, op.cit., p. 152 ; LOUSSOUARN Yvon, BOUREL 
Pierre, op.cit., p. 32. 
2 Art 170 du code civil français dispose que : «  Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre 
fiançais et étranger  sera valable s’ il a été célébré dans les formes usitées dans le pays ,pourvu qu’il été précédé 
de la publication prescrite par l’article 63 au titre des actes de l’état civil ». 

  .289. ، املرجع السابق، ص...زيرويت الطيب، القانون الدويل  3
4 BISCHOFF Jean-Marc, op.cit., pp.154-155. 
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 تغيير ضابط اإلسناد: الشرط المادي -أ

 ابط الذي يتحدد مبوجبهري الضيأن يقوم أحد أطراف العالقة بتغإلعمال الدفع بالغش يشرتط        
إلرادة أن لهذا يستلزم أن يكون ضابط اإلسناد من الضوابط اليت ميكن و . 1القانون الواجب التطبيق

  .2ريها كاجلنسية أو املوطنيتدخل لتغت
ري يفتغ .3ري يف القانون الواجب التطبيقيري يف هذه الضوابط يرتتب عنه بالضرورة تغيلتغوا       

 –ري القانون الشخصي يف الدول اليت تسند مسائل األحوال الشخصية يعنه تغ اجلنسية مثال ينجم

اكتساب جنسية جديدة  فقد يعمد األفراد إىل. إىل قانون اجلنسية –آثاره ومنها الزواج املختلط و 

رب من أحكام 5رد الته ، كأن يغري أحد الزوجني جنسيته4أحكامها مع اهلدف املراد حتقيقه تتالءم

لك إذا كان قانون اجلنسية ذو  .5أحكام قانون اجلنسية اجلديدة االستفادة مننسية القدمية و قانون اجل

تلجأ الزوجة  فقدمثال يشدد يف شروط الزواج املوضوعية أو الشكلية، أو كان مينع إبرام الزواج  القدمي

نع ن أجل جتنب املري جنسيتها ميتغ تها األصلية الزواج بغري مسلم إىلاملسلمة اليت مينع قانون جنسي

باملثل قد و . وMا زواج املسلمة بغري املسلماكتساب جنسية أخرى جييز قانالوارد يف قانوMا الوطين و 

دولة يبيح  نسيةجب يري جنسيتهتغ وج املسلم الذي مينع قانون جنسيته تعدد الزوجات إىليلجأ الز 

  .6قانوMا تعدد الزوجات

                                                           
1 Cf. ARMINJON .P, Précis de droit international privé, Troisième édition, Librairie DALLOZ, Paris, 1947, 
p .265 ; MONEGER Françoise, op.cit., p.51. 

؛  فؤاد عبد املنعم  رياض، سامية راشد، املرجع 394. ؛ إبراهيم أمحد إبراهيم، املرجع السابق، ص524. حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص 2
  .218. السابق، ص

  .920. ، املرجع السابق، ص...عبده مجيل غصوب، حماضرات   3
  .220-219.؛ فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص 294. أمحد عبد الكرمي سالمة، املرجع السابق، ص 4
  .855. ص املرجع السابق،سامي بديع منصور،  5
  .82. مسعودي يوسف، املرجع السابق، ص 6
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يري القانون الشخصي تغ من الضوابط اليت يسهل تغيريها إىلاعتباره ري املوطن بيباملثل يؤدي تغو        

كالدول األجنلو  1ها الزواج املختلط لقانون املوطنعلى رأسيف النظم اليت تسند األحوال الشخصية و 

جل من أ –يعد هذا أقل صعوبة من تغري اجلنسية و  –فيكمن للزوجني تغيري موطنهما  .أمريكية

االستفادة من أحكام 5 2 حكامه غري متفقة مع مصاحلهماإذا كانت أ 2طن األولاهلروب من قانون املو 

  .3مصاحلهما اخلاصةنون املوطن الثاين اليت تتالءم و قا

شخصي، يف استبدال القانون ال وطن واجلنسية عن طريق التحايلكما يؤثر تغيري كل من املو        

ق مآرب معينة قد قيمن القانون املختص وحتبقصد التهرب ن تغيري الديانة أو اعتناق اإلسالم فإ

خاصة يف الدول اليت     4الدولة يعلق آثار على هذا اجلانبالنتيجة ذاOا إذا كان قانون  يؤدي إىل

  .5شخص كل من الزوجني ضابطا لإلسناديف الصفة اإلسالمية  منجتعل 

يتجاهل نظرية الغش حنو  الفقه يف بعض البلدان اإلسالميةم من ذلك، فإن القضاء و بالرغو        

 .التشريعي من خالل اعتناق اإلسالمالقانون، عندما يتعلق األمر بالسعي حنو تغيري االختصاص 

األجانب حىت هذا ما ذهب إليه القضاء املصري الذي قرر تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية على و 

  .6املقررة يف قانوMم الوطين حكاملو تبني أن اعتناق اإلسالم مل يكن إال بغرض اإلفالت من األو 

ق ، كما أن كل ما يتعلل اإلسالمية يعد من النظام العامأن الدين يف الدو  ويرجع ذلك أساسا إىل

إال عن طريق املظاهر ة قضائية البحث فيها ه، ال ميكن ألية جبالدين يعد مسألة نفسية باطنية

                                                           
1 AUDIT Bernard, La fraude de la loi, DALLOZ, Paris, 1974, p. 126.  
2 WIGNY Pierre, BROCKELBANK  W.J , op.cit., pp. 184-185. 

 .220. فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص 3
  .294.، املرجع السابق، ص...زرويت الطيب، القانون الدويل  4
  .274. بق، صأعراب بلقاسم ، املرجع السا 5
  .191. هذا االجتهاد القضائي مقتبس عن، سعيد يوسف البستاين، املرجع السابق، ص 6
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ال جيوز رة للمسلمني النطق بالشهادتني و ر التمتع باحلقوق املقاإلسالم و فيكفي العتناق . 1الرمسية

لو كان الشخص يرغب يف حتقيق حىت و  ري الديانةيللقضاء البحث عن الدوافع اليت كانت وراء تغ

    .2مكاسب معينة من وراء اعتناق اإلسالم

باعتبار أن معظم التشريعات قد أخضعت الشروط الشكلية للزواج لقانون باإلضافة إىل ذلك و       

جعلتها قاعدة اختيارية إذ ميكن لألفراد إبرام عقود زواجهم إما وفقا و '' قاعدة لوكوس''برام اإلحمل 

 فقد يعمد األفراد إىل. إما وفقا ألحكام القانون الشخصيو  _للشكل احمللي لقانون بلد اإلبرام

ءات أكثر ألنه مثال يتطلب إجرا 3إخضاع شكل الزواج لقانون احملل Oربا من أحكام القانون الوطين

 حىت ينعقدالزواج  إتباع إجراءات شهر رض على الزوجنيكأن يفصحيحا،صعوبة لكي ينعقد الزواج 

  . صحيحا من الناحية الشكلية

، حبيث يرى ة بتطبيق قاعدة الغش يفسد كل شيءالفقه التقليدي يف هذه احلال وقد نادى      

فال   جيب أن يتوقف يف حالة الغش قاعدة لوكيسبأن تطبيق  « Jean Voet »الفقيه جان فويت 

الفقه املعاصر الغالب  كما يرى. متياز عقابا له على سوء نيتهيستفيد صاحب هذا التصرف من أي ا

 فيحق 4نية الغش ال ميكن أن تنتج أي أثرة باليت أنشأت يف اخلارج وكانت مشوبأن التصرفات 

                                                           
االعتقاد الديين مسألة نفسية حمضة ال ميكن '' :حيث قضت بأنه  03/12/1936وهذا ما أكدته حمكمة النقض املصرية يف قرارها الصادر  بتاريخ  1

اهر الرمسية ، فمىت غري إنسان دينه أو مذهبه فال خيضع من وقت التغري إال ألحكام هذا الدين اجلديد أو هذا ألية جهة قضائية البحث فيها إال من املظ
، مقتبس عن صالح الدين مجال الدين ، تنازع القوانني يف مشكالت إبرام الزواج ، 03/12/1936أنظر، حمكمة النقض املصرية، . ''املذهب اجلديد

  .1723. املرجع السابق ، ص
؛  زيرويت الطيب، القانون 207. ؛ ممدوح عبد الكرمي عرموش، املرجع السابق، ص254-253. غالب علي الداوودي ، املرجع السابق، ص 2

  .390. . .2008. 2. ، املرجع السابق، ط...الدويل
3 C. ORESCU Alexandre, Le mariage en droit international privé, Thèse doctorat, librairie de la société du 
recueil j-b, Sirey du journal du palais, Paris, 1908, p.374. 

  .268-263. نادية فضيل، تطبيق قانون احملل على شكل التصرف، املرجع السابق، ص 4
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حبكم شكل الزواج ألن اختصاصه كان  لقاضي عندئذ أن يقوم باستبعاد القانون األجنيب املختصل

  .1تيجة الغش حنو القانونن

  :ري ضابط اإلسناد أن يكونويشرتط يف تغي

 .تغيريا حقيقيا فعليا ال صوريا -

 .2تغيريا مشروعا بإتباع طرق مشروعة  -

لفرد جنسية جديدة عن اهذا التغري ، كما لو اكتسب  تغيريا إراديا أي أن يكون لإلرادة دور يف -
 .3يق التجنسطر 
  .4من شأنه تعديل االختصاص التشريعي: تغيريا منتجا -
 

 5توافر نية الغش نحو القانون: الشرط المعنوي -ب

إمنا جيب أن و   اإلسناد ليتحقق الغش حنو القانونري ضابط يال يكفي أن يقوم الشخص بتغ     

 كم العالقة حمل النزاعال حبب من أحكام القانون املختص أصقصد اهلرو إلسناد بري ضابط اييكون تغ

تحايل على  ضابط اإلسناد مقرتنا بنية الريأي أن يكون تغي .6وجلب االختصاص لصاحل قانون آخر

                                                           
  .449. ص املرجع السابق،هشام خالد ،  1
  .284. داد، املرجع السابق، ص؛ حفيظة السيد احل121. ، املرجع السابق، ص...عبده مجيل غصوب، حماضرات  2
  .187. سعيد يوسف البستاين، املرجع السابق، ص 3
  .761. أمحد عبد الكرمي سالمة، املرجع السابق، ص 4
  .2.96 9 1962، املطبعة العاملية، القاهرة ، 1.2 37.أنظر، جابر جاد عبد الرمحن، القانون الدويل اخلاص العريب، ج 5

6 LABORDE Jean Pierre, CHAILLE DE NERE Sandrine Sana, op.cit., pp.134-135 ;  
  . 395. إبراهيم امحد إبراهيم، املرجع السابق، ص
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ان الوصول بغية حتقيق هدف مل يكن يف اإلمك 1بصورة عادية حلكم النزاعالقانون املختص أصال و 

  .2إليه وفقا هلذا األخري

إمنا جيب أن و    يكفي لوحده إلعمال الدفع بالغشمثال ال جنسيتهيري فقيام أحد الزوجني بتغ        

تطبيق قانون تطبيق أصال على الزواج املختلط و الواجب القصد اهلروب من القانون يري بيكون التغ

رغبة يف التملص من القانون صاحب الفتكون . جاما مع املصاحل الشخصية للزوجنيآخر أكثر انس

  .3 اجلنسيةريتغي الرئيسي الذي أدى إىل ألصلي هي الباعثاالختصاص ا

ا أن والسيم  شف عنها وإثباOاملا كانت النية من األمور الباطنية يصعب على القاضي الكو         

إال أن صعوبة إثبات نية الغش ال تعىن استحالته إذ ميكن . 4ليس النواياالقاضي يتوقف عند الوقائع و 

استعانته ببعض ن خالل ظروف القضية ومالبساOا و نون مللقاضي اكتشاف نية التحايل على القا

وبني القيام بالتصرف املراد  القرائن كالتالزم الزمين بني اإلجراء املادي املتمثل يف تغيري ضابط اإلسناد،

انكشفت  BAUFFREMONT » « DE   "بوفرمون"إخضاعه للقانون اجلديد فمثال يف قضية دي 

  . 5ء التطليق من زوجها مباشرة بعد اكتساا للجنسية األملانيةنية الغش لديها بشروعها بإجرا

 
  آثار أو جزاء الغش نحو القانون -ثالثا

  .اآلخر اجيايبأحدمها سليب و   و القانون أثرانللدفع بالغش حن

  

                                                           
1 Cf. FULCHIRON Hugues, NOORISSAT Cyril, TREPPOZ Edouard, DIVERS Alain, Travaux dirigés de droit 
international privé, 5 édition, lexis nexis, Paris, 2013, p.130. 

  .220. فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص 2
  .212. ص فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، 3
  .563. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص 4

5 Cf. HOLLEAUX Dominique, FOYER Jacques, DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE Géraud, Droit 
international privé, Masson, Paris, 1987, p. 233.   
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  األثر السلبي -أ

نون، إعمال نظرية الغش حنو القالقد اختلفت اآلراء حول مدى األثر السليب املرتتب على       

ذ النتيجة املبتغاة من وراء أن آثار الدفع بالتحايل على القانون هو عدم نفا إىل 1ولاأليتجه الرأي و 

د وتطبيق القانون األصلي الذي  الذي أجراه األفراذلك عن طريق عدم االعتداد بالتغيريو . 2الغش

األخذ بعني سناد و احلاصل على مستوى ضوابط اإلري يري إليه قاعدة اإلسناد بعد إغفال التغتش

   .3عتبار الضابط األصلي قبل التغيرياال

أراد الغاش حتقيقها  نستنتج من ذلك أن جزاء الغش عند هذا االجتاه يقتصر على النتيجة اليتو        

فال  –التجنس مثال  –أما الوسيلة  4لنتيجة هي اليت تعترب غري مشروعةذلك ألن او . 4دون الوسيلة

  .5للقانون تنطوي على أي خمالفة

فيبقى هذا  .يدة وفقا للشروط املتطلبة قانوناعلى هذا إذا قام شخص بالتجنس جبنسية جدو        

هي االستفادة من أحكام ال ملراد حتقيقها من وراء التجنس و أما النتيجة ا. التجنس قائما وصحيحا

، فيقتضي إبطاهلا ألMا زوجاتأو تعدد ال “وىل، كزواج املسلمة بغري املسلميسمح ا قانون اجلنسية األ

  .بقصد التحايل على القانون متت

                                                           
عز . ؛ واألستاذ عز الدين عبد اهللا 526. حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص.تزعمه أغلبية الفقهاء وعلى رأسهم الدكتور حممد كمال فهمي  1

  . 399. إبراهيم، املرجع السابق، صإبراهيم امحد . ؛ واألستاذ إبراهيم امحد إبراهيم568. الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص
 فرنسا، يف بالتطليق االعتداد بعدم "بوفرمون دي"  السيدة قضية يف الفرنسية النقض حمكمة اكتفت حيث االجتاه، هذا حنو الفرنسي القضاء سار كما
. األجنيب اإلداري القانون أحكام على التعدي يف يتمثل قانوين مشكل خلق إىل يؤدي ذلك يف اخلوض ألن األملانية اجلنسية بطالن إىل التطرق ودون
   .124. ص السابق، املرجع القانون، حنو الغش   فضيل نادية

  .526. حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص 2
3 Cf. DAVID Cyrille, La loi étrangère devant le juge du fond, libraire Dalloz, Paris, 1965, p. 75.  

  .626. رجع السابق، صموحند إسعاد، امل 4
 .225. فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص 5
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على رأسهم ق، ذهب بعض الفقهاء الفرنسيني و على عكس ما استقر عليه الرأي السابو        

واألستاذة '' فؤاد عبد املنعم رياض'' تاذ أيده يف ذلك األسو  »BATIFFOL  » « باتيفول األستاذ 

، فمن غري املتصور حسب 1س النتيجة والوسيلة على حد سواءغش ميأن أثر ال إىل'' سامية راشد''

فما بين على باطل فهو  22رتاف ببعض آثاره دون البعض اآلخراالعانوين و هذا االجتاه جتزئة العمل الق

  .باطل

االجتاه األول أكثر منطقية فال حاجة إلبطال الوسيلة كالتجنس مثال  أنبيظهر ومع ذلك        

ية قد اكتسبت بطريقة شرعية ووفقا للشروط واالجراءات املتطلبة الكتساا وفقا مادامت اجلنس

أن تقتصر آثار الدفع بالتحايل على القانون على تقرير  من املستحسنوبالتايل . لقانون الدولة املاحنة

لقانون عدم نفاذ النتيجة املبتغاة من وراء الغش، وذلك بإغفال التغيري الذي أجراه األفراد وتطبيق ا

األصلي الذي تشري إليه قاعدة االسناد الوطنية، أي األخذ بعني االعتبار الضابط األصلي قبل 

  .التغيري

  

  األثر االيجابي -ب

 قانوين يتعني سده بإعادة عاد القانون الذي سعى األطراف إىل تطبيقه غشا ينشأ فراغباستب      

على قاعدة التنازع  اءالعتدل رءدويف ذلك . امهون الذي أرادوا التهرب من أحكالقان االختصاص إىل

                                                           
  .225.ص السابق، المرجع راشد، سامیة ریاض، المنعم عبد فؤاد 1
  .527. حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص 2
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الذي كان جيب أن تطبق عليه لو مل حيدث تغيري أو  إعادة لسلطاMا بتطبيقها على النحوالوطنية و 

  .1تالعب بضابط اإلسناد فيها

ذا يتضح أن أثر الدفع بالغش هو أثر حلويل أو استبدايل  يسمح للقانون املختص أصال و       

اد Oربا من أحكام القانون ما قام بتغري ضابط اإلسنعندل القانون الذي أراد اخلصم تطبيقه باحللول حم

  .األول

نه يف حالة وز للجزائرية الزواج من أجنيب، فإجيو  .ان جيوز للجزائري الزواج بأجنبيةإن كهذا و       

ى اإلقامة أو على وجود حتايل على القانون كما لو ثبت أن الغرض من هذا الزواج هو احلصول عل

ن املشرع اجلزائري قد ، فإ2''الزواج األبيض'' إىل ما يعرف باسم  أي اللجوء قصدا �اجلنسية اجلزائرية

من قانون تنظيم دخول وإقامة وتنقل األجانب يف  48عاقب على هذا التحايل حيث نص يف املادة 

دج 50.000وبغرامة من  5سنوات) 5(إىل مخس ) 2(يعاقب باحلبس من سنتني  '' ه نعلى أ 3اجلزائر

دج القيام بعقد زواج خمتلط فقط من أجل احلصول على بطاقة املقيم أو جعل الغري 500.000 إىل

  .اجلزائرية أو جعل الغري يكتسبها حيصل عليها أو فقط من أجل اكتساب اجلنسية

تكب عندما تر  .ج مع أجنبية مقيمة للغايات نفسهاأجنيب بعقد زوا قيام يعاقب بنفس العقوبات و 

غرامة من سنوات و ) 10(ها احلبس ملدة عشرة ، تكون عقوبتاملخالفة من طرف مجاعة منظمة

يتعرض كذلك مرتكبو املخالفة ملصادرة كل ممتلكاOم أو و   دج 2000.000 دج إىل 500.000

 .''جزء منها 
                                                           

؛ سامي بديع 156. القوانني، املرجع السابق، ص ؛ صالح الدين مجال الدين، تنازع191-190. سعيد يوسف البستاين، املرجع السابق، ص 1
  .805. منصور، املرجع السابق، ص

  .321. 5 20098، اجلزائر، 1.أنظر، حممد سعادي، القانون الدويل اخلاص وتطبيقاته يف النظام القانوين اجلزائري، دار اخللدونية، ط 2
ل األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم ا وتنقلهم فيها، اجلريدة الرمسية لسنة يتعلق بشروط دخو  25/06/2008: مؤرخ يف 11-08أنظر، قانون رقم  3

  .10. 1 363، العدد 2008
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 الزواج قصد افيه يبيغ اليت أيضا الرابطة الزوجية الفرنسية النقض حمكمة اعتربت وقد هذا       

 وأيضا ))mariage blanc( األبيض بالزواج يعرف ما وهو باطال زواجا معا الزوجني قبل من احلقيقي

 األجنيب الزوج قبل من حقيقية زوجية رابطة إنشاء قصد فيه يغيب الذي الزواج صحة بعدم قضت

    .mariage gris(1( الرمادي بالزواج يعرف ما وهو

 هينا من تبيان العقبات اليت حتول دون تطبيق القانون املختص أصال حبكم النزاعاتبعد أن انتو       

أمام القضاء الوطين يف حالة انتفاء  تقل ملعاجلة وضعية هذا القانونن، ناملتعلقة مبسائل الزواج املختلط

  .بعاده أو استبعادهأي بسبب إل

  

  المطلب الثاني 

  المختلط الزواج مسائل محكوضعية القانون األجنبي المختص الذي ي

 أمام القضاء الوطني
يب على مسائل الزواج املختلط، فإن إذا تقرر وفقا لقاعدة اإلسناد الوطنية اختصاص قانون أجن      

  اها أمام قضاء أجنيبالقانون أمام القضاء الوطين يطرح أوال إشكالية املعاملة اليت يلق تطبيق ذلك

ع واقعة من وقائ ؟ أم سينظر إليه كأينفس املعاملةى بوحيظ لوطينمستوى القانون ا ى إىلقوهل ير 

  النزاع املطروح أمام القاضي؟

 هنه سيجردأأم  ؟قانون األجنيب بطبيعته القانونيةمبعىن آخر هل سيستحفظ القضاء الوطين لل     

رع أجنيب يطرح عن مشكما أن القانون األجنيب وباعتباره صادر يف دولة أجنبية و ). الفرع األول(منها 

                                                           
1 Cass. 1 er civ, 9 juill, 2008 ; Cass. 1 er civ., 19 sept.2007 ; 1 er civ., 28 nov.2006 , cité par, CHEVALIER 
Pierre, Sélection de jurisprudence, mariage, Gaz. Pal., mercredi 20, jeudi 21 juillet 2011,  édition générale, pp. 
2176, 2179. 
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ة مدى تدخل احملكمو   لوطين عند تفسريه هلذا القانونإشكالية املنهج الذي قد يسلكه القاضي ا

  ).الفرع الثاين(العليا لفرض رقابتها على تفسري القانون األجنيب وتطبيقه بصفة عامة 

  
  الفرع األول 

  طبيعة القانون األجنبي المختص بحكم مسائل الزواج المختلط
املتعلق ه القانون األقدر حلكم النزاع اص التشريعي للقانون األجنيب بوصفإذا ثبت االختص      

يق م عندئذ بتطبأي مانع قد حيول دون تطبيقه التز تبني للقاضي عدم وجود مبسائل الزواج املختلط و 

بية ال ره عن دولة أجنو صدأن الصفة األجنبية هلذا القانون و إال  .هذا القانون على وقائع الدعوى

ل يقبل املشرع تطبيق فه  ، تطرح العديد من اإلشكاالتلطة إصدار األوامر للقاضي الوطينمتلك س

ملطروح النزاع املتعلق بالزواج املختلط و ادة قانون أجنيب حلكم اييعرتف على إقليمه بسهذا القانون و 

إن تقرر تطبيقه من قبل عنوان يطبق هذا القانون؟ و حتت أي أي أساس و  على؟ و أمام احملاكم الوطنية

؟ أم انه لقانونيةالقاضي الوطين فهل حيتفظ القانون األجنيب كونه صادر عن سلطة أجنبية بصفته ا

  ؟حدود الدولة اليت أصدرته يفقد هذه الصفة مبجرد جتاوزه

االعرتاف  منها قرر األول  نشري فيما يلي الجتاهني خمتلفني  لإلجابة عن هذه التساؤالت     

ون األجنيب عنصر من اعتبار القان يب بطبيعته القانونية األصلية، بينما ذهب الثاين إىلون األجنللقان

  .1عناصر الواقع

  

  

  
                                                           

  .147. هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص 1



127 
 

 لمختص بحكم مسائل الزواج المختلطالطبيعة القانونية للقانون األجنبي ا -أوال

واج ذو العنصر الواجب التطبيق على مسائل الز يب ا أن القانون األجنهفقيرى الرأي الراجح       

أمام قاضي أي عند تطبيقه   1خارج حدود الدولة الصادر عنهاحيتفظ بطبيعته القانونية حىت األجنيب 

يتجرد  عدة اإلسناد الوطنية نفسها والقول بأن القانونخلص من قافالطبيعة القانونية تست. دولة أخرى

، ذلك أن أثر انتقال القانون ري صحيحغمن طبيعته القانونية عندما يعرب حدود الدولة اليت نشأ فيها 

فال يطرأ عليها   أما طبيعته القانونية األصلية. جتريده من عنصر األمر واالجبارمن دولته يقتصر على 

االجبار املفقود بأمر من قاعدة اإلسناد سرتد عنصر وإن القانون األجنيب ي يري  أو تعديلأي تغ

  . 2ون دولة معينةالقاضي تطبيق قان الوطنية اليت تطلب إىل

مؤيدي هذا االجتاه قد اختلفوا حول صفة أو أساس تطبيق القانون األجنيب باعتباره إال أن       

  .انفرد كل منهم بنظرية مستقلةن و قانو 

  

   Théorie des droits acquis) ( نظرية الحقوق المكتسبة -أ

ن تطبيق القانون األجنيب يكون على أمريكية اليت رأت أهذه النظرية الدول األجنلو  وقد تبنت     

يعين بذلك أن القاضي يطبق القانون األجنيب و . Vested rights(3(أساس احرتام احلقوق املكتسبة 

يطبق حقيقة  ، فالقاضي ال4سب الذي رتبه القانون لصاحب احلقيف بلده احرتاما منه للحق املكت

اكتسام هلا وفقا لقانون  اليت أثبت اخلصومكل ما عليه هو االعرتاف باحلقوق � Í القانون األجنيب
                                                           

  .2004i ( .28، دار النهضة العربية، مصر،  3.أنظر، وائل أنور بندق، قضايا القانون الدويل اخلاص، ط 1
ô 1964دراسة مقارنة يف إثبات القانون األجنيب ورقابة احملكمة العليا على تفسريه، منشأة املعارف اإلسكندرية، مصر،  أنظر، مشس الدين الوكيل، 2

  .4.ص
3 Cf. BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, Traité de droit international Privé, Tome1, 8é édition, L.G.D.J. Paris, 
1999, p.526.  
4 Cf. ABDEL –WAHAB  Salah- Eldin , The procedural treatment of  foreign law 

   .354-350 .ص  الرابع العدد  1962جملة القانون واالقتصاد، السنة الثانية والثالثون، مطبعة جامعة القاهرة ، ديسمرب 
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من مث يتعني على كل من يدعي حقا مكتسبا مبوجب قانون أجنيب أن يثبت وجود هذا و . 1أجنيب

  .2القانون األجنيب الذي قرره احلق من خالل إثبات

يقتصر  القانون األجنيب ال ألن تطبيق  انتقدت على أساس أMا غري شاملة غري أن هذه النظرية      

مراكز قانونية جديدة يف على حاالت احرتام احلقوق املكتسبة، بل كذلك يف حاالت إنشاء حقوق و 

  .3اضي وفقا ألحكام القانون األجنيبدولة الق

 ال جيب الرجوع إىل د صار مكتسبا أمكما يعرتض عليها كذلك ألنه ملعرفة ما إذا كان احلق ق      
يكون معىن هذه النظرية أMا تعترب احلق املكتسب واقعة يف حني ، فأكسبه هذه الصفةالقانون الذي 

  .4ة طبقا للقانون الذي جعله مكتسبانه جيب حبث صحته كواقعأ
تها على اعتبار أن االعرتاف باحلق املكتسب يف اخلارج يكذلك أخذ على هذه النظرية عدم منطق

الذي ذاته الذي طبقه القاضي الوطين و  جنيبوفقا لقانون أجنيب يعين يف واقع األمر اعرتافا بالقانون األ
  .5وفقا له نشأ هذا احلق

  
  )(Théorie de la reception de la loi étranger نظرية استقبال القانون األجنبي -ب

 La réception et(لقانون الوطين للقانون األجنيب اأخذت بنظرية استقبال أو استيعاب       

L’incorporation( يصبح جنيب يندمج يف القانون الوطين و يطالية اليت رأت أن القانون األاملدرسة اال

جتدب ثانيا هذا القانون فتدجمه و  “اد تشري أوال بتطبيق قانون أجنيبجزءا منه باعتبار أن قاعدة اإلسن

                                                           
 .2004i ƒ .358، منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان، 1.أنظر، عكاشة حممد عبد العال، تنازع القوانني، ط 1
  .230. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 2

3 LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit., p. 275 ; BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, traité …, op.cit., 
p. 526. 

  .24. رجع السابق، ص، امل...؛  نادية فضيل، تطبيق القانون األجنيب 134. ، املرجع السابق، ص...علي علي سليمان، مذكرات 4
  . 359. عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص 5
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جه يف باندما واجب التطبيق ال تكون له قيمة إالبذلك فالقانون األجنيب الو . 1القانون الوطينيف 

 .2استغراقه فيهم القانوين الداخلي و النظا

إمنا يطبق األحكام و   ام اليت يتضمنها القانون األجنيبن القاضي ال يطبق األحكفإ  وعليه       

  .3توافق مع أحكام القانون األجنيبالوطنية اليت بسبب اإلدماج أصبحت ت

ى النزاع مباشرة، كما يقتصر موضوعية فتطبق علوفقا هلذا التصور تصبح قاعدة اإلسناد قاعدة و       

  .4نني األجنبية اليت تشري بتطبيقهااستقبال مضمون القوادورها على امتصاص و 

الفقيه  نادى به: يكون إما استقبال ماديرية استقبال القانون األجنيب حبسب هذه النظو 

)Anzilotti(5 ô قد قاعدة ه تففي القانون الوطين اندماجا كليا و مبوجبه يندمج القانون األجنيب يف�

أو استقبال  .7ماجا حقيقيايندمج حمتواها يف قانون القاضي الوطين اندو  6اإلسناد صفتها األجنبية

ومبقتضاه يندمج القانون األجنيب يف القانون الوطين ولكنه ) Roberto Ago(شكلي نادى به الفقيه 

ذ يطبق القاضي القانون األجنيب إ 8ها إياه النظام القانوين األجنيبيبقى حمتفظا مبقوماته اليت مينح

الذي مييزها عن القواعد  باعتباره قد اندمج شكال يف قاعدة التنازع اليت تظل حمتفظة بطابعها اخلاص

  .9املادية

                                                           
1 BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, traité …, op.cit., p.527 ;  

  .95ص السابق، املرجع املصري، وليد حممد
2 LOUSSOUARN Yvon, BOUREL  Pierre, op.cit. , p.276. 

  .362. ؛ حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص362. ص عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، 3
  .95. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 4
أنظر، هشام علي صادق، مركز القانون األجنيب أمام القضاء الوطين، منشأة املعارف " .مارينوين"و" فيدوزي كسيوين"باإلضافة إىل كل من  5

  .105. " .1968باإلسكندرية، مصر، 
  .95. شة حممد عبد العال، املرجع السابق، صعكا 6
  .231. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 7
  .231. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص ؛362.عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص 8
  .112. بيار ماير، فانسية هوزيه، املرجع السابق، ص 9
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ال لتربير تطبيق استنادها على اخليعرضت هذه النظرية النتقاد الذع لبعدها عن الواقع و ت       

، ألنه من 2تفسريه تائج غري مقبولة يف شأن إثباته و ن إىلكذلك ألMا تؤدي . 1القانون األجنيب

جنيب غري ، فالقانون األعلم القاضي بالقانون األجنيب أسوة بالقانون الوطين الصعب التسليم بافرتاض

، التسليم ذا الرأي يعطي للقاضي احلق يف تفسري من جهة أخرىو  .3منشور يف دولة القاضي

 يف ذلك جتاهل لظروف البيئة اليت نشأو  :لذي يفسر به القانون الوطيننحو االقانون األجنيب على ال

ن يلتزم القاضي بتفسري القانون األجنيب على النحو الذي يفسره به فيها هذا القانون واليت تقضي بأ

 . 4القضاء األجنيب

  
 (Théorie de la délégation) نظرية التفويض -ج

تفويض من  قاضي يطبق القانون األجنيب مبقتضىألملانيني أن الارأى أغلبية الفقهاء الفرنسيني و       

 ، حيافظ القانون األجنيبووفقا هلذه النظرية. 5ه قاعدة اإلسناد يف قانون القاضياملشرع األجنيب أملت

أو إنابة مشرع أجنيب بناء على تفويض على صفته األجنبية ويسري بقوة إلزامية بوصفه أمر صادرا من 

  .6رع الوطينصادرة من املش

  .7املفوض هنا غري معنيو   التفويض ال يكون إال مبفوض معني نض على هذه النظرية بألكن اعرت و 

                                                           
احتواء قانون القاضي لقوانني كل دول العامل ، هذا فضال عن أنه ... من غري املتصور '' : د املنعم رياض أنه وذا اخلصوص يقول األستاذ فؤاد عب 1

ضي، أي مع من غري املعقول القول بإمكان احتواء قانون القاضي لقاعدة أجنبية إذا كانت هذه القاعدة تتناىف مع األسس اليت يقوم عليها قانون القا
  . 232. مقتبس عن، حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص. '' دولة القاضيفكرة النظام العام يف

  .95. ؛ حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص150. هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص 2
  .150.هشام علي صادق ، حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص 3
  .95. ع السابق، صحممد مربوك الاليف، املرج 4

5 BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, Traité…, op.cit. ,  p. 528. 
 .25. نادية فضيل، تطبيق القانون األجنيب، املرجع السابق، ص 6
  .364-363. ؛ عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص135. ، املرجع السابق، ص...علي علي سليمان، مذكرات  7
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، إال يات السابقة حول األساس الذي يبىن عليه تطبيق القانون األجنيبم اختالف النظر ورغ       

طبيعة على تأكيد ال أهم ما يرتتبو   جنيب يطبق بوصفه قانون ال واقعةأMا جتمع أن القانون األ

  :القانونية للقانون األجنيب

 .أن القاضي يكون ملزما بتطبيقه من تلقاء نفسه -

لو كان ذلك و  1لبحث عن مضمون القانون األجنيب وأحكامه املوضوعيةكما جيب على القاضي ا -

  .2اعدة اخلصوممبس

  

 الزواج المختلطلمختص بحكم مسائل الطبيعة الواقعية للقانون األجنبي ا -ثانيا    

لقانون على ا' BATIFFOL(3( ''باتيفول''على رأسها األستاذ أنكرت املدرسة الفرنسية و        

بق ، حبجة أن القاضي الوطين ال يطتربته جمرد عنصر من عناصر الواقعاعاألجنيب صفته القانونية و 

                                                           
  .1944ô ô.116تنازع القوانني يف انعقاد الزواج واحنالله، رسالة دكتوراه، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة، بطرس وديع كساب،  1
إن القواعد العرفية و القواعد النظامية ، وكذلك القانون يف '' :من قانون اإلجراءات على أنه 293وهذا ما جسده القانون األملاين حيث نصت املادة  2

، وال تلزم احملكمة يف حتديد مضمون هذه القواعد العامة القانونية مبا قام إال يف حدود عدم علم احملكمة اة أخرى ليست يف حاجة إىل إثبات دول
ون األجنيب، املرجع ، تطبيق القاننادية فضيل. ''ملعرفة هذا اهلدف اخلصوم ببيانه وإمنا هلا أن تلجأ إىل كافة وسائل العلم، وأن تأمر مبا  تراه ضروريا 

وهذا أيضا ما استقرت عليه حمكمة النقض الفرنسية حيث ذهبت إىل إلزام القاضي بإثبات القانون األجنيب من تلقاء نفسه أما . 38. السابق، ص
 .استعانته باخلصوم فهي مسألة قانونية واحتياطية

Cass.1  Février 1966, cité par, BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, Traité… , op.cit., p. 552.  
 للسلطة:" بأنه األجانب بإرث واملتعلق 03/10/1933 بتاريخ الصادر قرارها يف قضت حبيث اللبنانية النقض حمكمة االجتاه هذا كرست وكذلك
 أنظر، . "املختص انونالق مضمون حول إيضاحات من يلزم ما على للحصول القنصلية السلطات إىل مباشرة تتجه أن اإلرث منازعات يف الناظرة
  .374. ص السابق، املرجع العال، عبد حممد عكاشة عن، مقتبس /03/10/1933 اللبنانية، النقض حمكمة

 يف مبا املتاحة، الوسائل كافة  متخذا األجنيب القانون مضمون عن بالبحث القاضي إلزام حنو االجتاه اعتنق من أول االيطالية النقض حمكمة تعترب كما
  .1966 فرباير 16 يف الصادر حكمها يف إليه انتهت ما وهو اخلصوم، معاونة طلب ذلك

Cass. 16 Février 1966, cité par, BATIFFOL Henri, LAGARDE  Paul, Traité.. , op.cit. , p.552. 

 على الدليل إقامة تلقائية بصفة للقاضي ميكن'' : أنه على اخلاص الدويل القانون جملة من 32 الفصل نص حيث التونسي املشرع اختذه املوقف ونفس
  ...".االقتضاء عند األطراف مبساعدة معقول أجل ويف به، علمه إمكانيات حدود يف اإلسناد بقاعدة املعني األجنيب القانون حمتوى

3 BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, Traité… , op.cit. , p.531. 
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القاضي ال خيضع إال ألوامر ، بناء على أمر من املشرع األجنيب، ألن القانون األجنيب بوصفه قانونا

مشرعه، فإذا كان القاضي الوطين يطبق القانون األجنيب فبصفته واقعة فقط، لعدم قدرته على 

  :قانونية من عنصرين فحسب هذا االجتاه تتكون كل قاعدة. االحتفاظ بإلزاميته خارج حدود دولته

 .أو جمردة يتمثل يف مضمون القاعدة القانونية يف كوMا عامة: عنصر مادي -

 .تستمد منه القاعدة قوOا امللزمةهو الذي و   يتمثل يف األمر بالتنفيذ واإللزام :عنصر معنوي -

، فإMا رين يف حدود الدولة اليت أصدرOاالعنص نإن كانت القاعدة القانونية تتمتع اذيو          

ألن عنصر األمر  ¹ة الوقائع، وتصبح واقعة كبقيتفقد عنصر اإللزام مبجرد خروجها من هذه الدولة

لقاعدة القانونية ، أما خارجه فال يبقى لم الذي يتمتع فيه املشرع بسيادتهاإللزام يتحدد بداهة باإلقليو 

  .1ونيةبذلك تفقد صفتها كقاعدة قانسوى مضموMا، و 

  :ى اعتبار القانون األجنيب كواقعةمن النتائج املرتتبة علو          

 .من تلقاء نفسه، بل جيب على اخلصوم التمسك به وإثارته أن القاضي ال يطبقه -

يتعني عليهم يف هذه احلالة ) ƒ 2عبء إثبات أحكام القانون األجنيبكما يقع على عاتق اخلصوم   -

ته إذ ال جيوز إثار ƒ أن يتمسكوا به أمام حماكم املوضوع سواء يف الدرجة األوىل أو الثانية يف شكل دفع

 .ة العلياألول مرة أمام احملكم

                                                           
؛ حممد وليد املصري، 147. ؛ هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص361. عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص 1

  .95-94. ؛ حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص232. املرجع السابق، ص
                                                              .260. . .2008. 2. ، املرجع السابق، ط...زيرويت الطيب ، القانون الدويل 2

التمسك بتشريع أجنيب أساسا ال '' : حبيث ذهبت إىل أن 07/06/1955:وقد جسدت هذا املوقف حمكمة النقض املصرية يف قرارها الصادر بتاريخ 
، املرجع السابق، ، مقتبس عن، عكاشة حممد عبد العال07/06/1995حمكمة النقض املصرية ،". يعدو أن يكون واقعة جيب إقامة الدليل عليها

التمسك أمامها ألول مرة بقاعدة أجنبية يشكل '': حبيث قضت بأن 14/04/1970وجاءت بنفس احلكم يف قرارها الصادر بتاريخ . 370.ص
ع ، مقتبس عن، عكاشة حممد عبد العال، املرج14/04/1970حمكمة النقض املصرية . ''دفاع خيالطه واقع جيب التمسك به أمام حمكمة املوضوع

  .370.السابق، ص



133 
 

ابة احملكمة العليا يف هذا تتمتع احملكمة بسلطة كاملة يف تفسري القانون األجنيب دون اخلضوع لرق -

 .1الشأن

، ألنه جيرد ا5از، أخذ على هذا االجتاه أنه يقوم على اخليال و الركائز لكن بالرغم من هذه      

ن القاضي األجنيب هو الذي ، ال لشيء إال ألةتها القانونية وحيوهلا إىل واقعمن صف القاعدة القانونية

 2عرب احلدود جيردها من عنصر األمرحىت و إن كان صحيحا أن انتقال القاعدة القانونية و . 2يطبقها

وكذلك ألن التسليم مبا  .3لعنصر الذي فقدتهاهذا ن يف أن ترد هلا فإن دور قاعدة اإلسناد يكم

تعرتف مصاحل األفراد اليت ال العالقات اخلاصة الدولية و  صاحل نتائج ال تصب يف جاءت به يؤدي إىل

  .4ضيق بفكرة السيادة إال يف جمال

، إال قانون األجنيب من صفته القانونيةبالرغم من االعرتاضات املوجهة للرأي القائل بتجريد الو       

دية كالقانون يب كواقعة ماالقانون األجن عات تبنت هذا الرأي صراحة وعاملتأن هناك بعض التشري

  .7يف بعض قراراOااملصرية يضا حمكمة النقض ، كما أخذت به أ6اللبناينو  5الرتكي

                                                                                                                                                                        
من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين، اليت تساوي  134إن املادة '' : وأخذ القضاء اللبناين أيضا ذا االجتاه حبيث قضت حمكمة النقض اللبنانية

القانون عبء، إثباته حبيث ال يؤاخذ  من القانون نفسه توجب إقامة البينة على مضمون القانون األجنيب ، تلقي على عاتق من يديل ذا142املادة 
4 ...، مقتبس عن، عبده مجيل غصوب، حماضرات38/04/1958حمكمة النقض اللبنانية، . ''...القاضي على عدم أخذه املبادرة يف البحث عنه 

دعاء بقانون أجنيب، يقع إن من له مصلحة يف اال''2 12/02/1975وجاء يف حكم آخر حملكمة بداية بريوت بتاريخ . 101. املرجع السابق، ص
2 ...، مقتبس عن، عبده مجيل غصوب، حماضرات12/02/1975أنظر، حمكمة بداية بريوت، ". عليه أن يقيم البينة على مضمون هذا القانون

  . 101.املرجع السابق، ص
  .360. ؛ عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص233- 232. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 1
  .137. ، املرجع السابق، ص...علي علي سليمان، مذكرات  2
  .145. أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص 3
  .233.حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 4
ض عليه من يطبق القاضي الرتكي مباشرة من تلقاء نفسه على ما يعر '' :من قانون أصول احملاكمات املدنية الرتكي على أنه 76حيث نصت املادة  5

  .''نزاع، وإذا تقرر تطبيق قانون أجنيب فإن إثبات ذلك القانون األجنيب يقع على عاتق من يتمسك به 
جيب إقامة البينة لدى احملاكم اللبنانية على مضمون كل '' : من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبنانية القدمي على أنه 134حيث نصت املادة  6

  .234.د وليد املصري، املرجع السابق، صحمم. ''قانون أجنيب 
. ''ال يعدو أن يكون جمرد واقعة جيب إقامة الدليل عليها ...إن التمسك بتشريع أجنيب '' : 07/11/1960فقد جاء يف قرار هلا صادر بتاريخ  7

كما قضت حمكمة النقض . 138.، املرجع السابق، ص...مقتبس عن، علي علي سليمان، مذكرات . 07/11/1960حمكمة النقض املصرية، 
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زم القاضي بتطبيقه ، ال يلحلة أوىل القانون األجنيب كواقعة، فقد اعترب يف مر أما القضاء الفرنسي      

ث عن مضمون البح أجاز للقاضيو  لكنه تراجع بعد ذلك عن موفقه التقليدي، .1من تلقاء نفسه

متسك اخلصوم ، مث قضى يف مرحلة أخرى بالتطبيق التلقائي للقانون األجنيب بدون 2القانون األجنيب

قرر أن قاعدة اإلسناد ال تكون اجع القضاء الفرنسي و بعد ذلك تر و . 3ليس واقعةمعتربا إياه قانون و 

أن قاعدة أي . 4ف فيها يكون لألطراف حرية التصر ملزمة للقاضي إذا تعلق األمر باحلقوق اليت

 .قوق ال ميكن للخصوم التصرف فيهاالصفة اإللزامية إال إذا تعلقت الدعوى حبالتنازع ال تتمتع ب

وذلك عندما تتعلق القضية مبسائل ختص النظام العام، فيتوجب عندئذ على قضاة املوضوع أن يطبقوا 

حمكمة  أكدتهوهذا ما . اد الزواج وآثارهقاعدة التنازع من تلقاء أنفسهم كأن يتعلق األمر مبسائل انعق

  .06/05/19995النقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ 

من جملة  28ولقد ساير املشرع التونسي القضاء الفرنسي يف هذه النقطة إذ نص يف املادة       

ا أشارت ام إذعلى أن قاعدة التنازع تعترب من النظام الع 1998القانون الدويل اخلاص التونسي لسنة 

                                                                                                                                                                        
اإلشارة إىل قانون أجنيب هو على ما أخذ به قضاء هذه احملكمة واقعة جيب على اخلصم ... '' :بأن 14/04/1970املصرية يف قرارها الصادر بتاريخ 

  .14/04/1970حمكمة النقض املصرية، . ''إقامة الدليل عليها 
قواعد '' : حبيث قضت أن" بيسبال "، يف قضية زوجني إسبانيني 12/05/1959در بتاريخ وهذا ما جسده قرار حمكمة النقض الفرنسية الصا 1

ري على القاضي التنازع يف القانون الفرنسي حني تقضي بتطبيق قانون أجنيب ال تعترب من النظام العام، مبعىن أن على اخلصوم أن يتمسكوا بتطبيقه وال ض
  . ''إذا مل يطبقه من تلقاء نفسه 

La cour de cassation avait jugé que : « les règles françaises de conflit de loi autant de moins qu’elles prescrivent 
l’application d’une loi étrangère, n’ont pas un caractère d’ordre public, en ce sens qu’il appartient aux parties 
d’en réclamer l’application, et qu’on ne peut reprocher aux juges de fond de ne pas appliquer d’office la loi 
étrangère ». Cass, civ, 12Mai 1959 Arrêt  Bisbal, cité par, BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, Traité..., op.cit., 
p.531. 

حمكمة النقض الفرنسية، . ''بنك اجلزائر'' يف قضية  02/03/1960وهذا ما جسده قرار حمكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  2
  .66. ، مقتبس عن، دربة أمني، املرجع السابق، ص02/03/1960

حمكمة النقض . 11/10/1988الصادر يف ) REBOUH(األول القرار املتعلق بقضية : وهذا ما جسدته حمكمة النقض الفرنسية من خالل قرارين 3
الصادر يف ) SHELE(والقرار الثاين يتعلق بقضية  . 137. س عن، عليوش قربوع كمال، املرجع السابق، ص، مقتب11/10/1988الفرنسية، 

  . 137. عليوش قربوع كمال، املرجع السابق، ص ، مقتبس عن18/10/1988حمكمة النقض الفرنسية ، . 18/10/1988
، مقتبس عن، درية أمني، املرجع 04/12/1990فرنسية، حمكمة النقض ال. 04/12/1990الصادر يف  « COVECO »وذلك وفقا لقرار  4

 .68. السابق، ص
5 Cass. civ. 1ére, 4/12/1999, cité par, GUTMAN Daniel, op.cit., p.87. 
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ال جيوز التصرف فيها، وهي قوق املتنازع عليها بني األفراد كان موضوع احلإىل تطبيق قانون أجنيب و 

    .  ليست من النظام العام إذا كان موضوع احلقوق املتنازع عليها ميكن لألطراف التصرف فيها

اإلدارية يف فقرOا ات املدنية و راءمن قانون اإلج 358، فقرر من خالل املادة أما املشرع اجلزائري      

أما األول فجعل  غريه من القوانني األجنبية،قانون األجنيب املتعلق باألسرة و التمييز بني ال 1السادسة

اعرتف له بصفته بذلك يكون قد الفته وجها من أوجه الطعن بالنقض أسوة بالقانون الوطين و خم

  .ليس كواقعةأمام احملاكم اجلزائرية كقانون و القانون جيب أن يعامل هذا   عليهو   القانونية احملضة

لعليا مهمة احملكمة ا م أن املشرع اجلزائري مل يوكل إىلما داو  .أما القوانني األجنبية األخرى      

، فتعامل أمام احملاكم بني أي واقعة ماديةأنه قرر التسوية بينها و ، فمن الواضح الرقابة على خمالفتها

  .مع كل ما يرتتب على ذلك من آثار أMا واقعةاجلزائرية على 

تقرير هل هو قانون متعلق باألسرة أم ال هي مسألة تكييف و  .إن حتديد طبيعة القانون األجنيب      

مبا أن املشرع اجلزائري و . عماال للقاعدة العامة يف التكييفيفصل فيها القاضي وفقا لقانونه الوطين إ

أدرج أحكمها ضمن قانون و   آثاره من مسائل األحوال الشخصيةو اعترب مسائل انعقاد الزواج 

وطنية كانت أو على هذه املسائل  قانونيةنه كلما تعلق األمر بتطبيق أحكام أ، فهذا يعىن األسرة

  . ام تدرج ضمن مفهوم قانون األسرةن تلك األحك، فإأجنبية

                                                           
  :األوجه التاليةال يبىن الطعن بالنقض إال على وجه واحد أو أكثر من '' :من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه  06فقرة  356نصت املادة  1

 ".خمالفة القانون األجنيب املتعلق بقانون األسرة 
شخصية هي حالة ويف ظل قانون اإلجراءات املدنية القدمي اعترب املشرع اجلزائري أن املخالفة أو اخلطأ يف تطبيق القانون األجنيب املتعلق باألحوال ال

جيعلنا نتساءل حول السبب يف استبدال القانون األجنيب املتعلق باألحوال الشخصية األمر الذي ). 05فقرة  233املادة (تستوجب الطعن بالنقض 
، باعتبار أن األول مفهوم غري دقيق فيضم كل ''قانون األسرة'' بالقانون األجنيب املتعلق باألسرة، هل ألن مفهوم األحوال الشخصية أوسع من مفهوم 

فلو سلمنا ذا الفرض لقلنا أن املشرع اجلزائري يتجه حنو تضييق جمال ) زواج، طالق، مرياث(الة األسرية واحل...) االسم ، األهلية (من احلالة الفردية  
قانون األسرة '' ية رقابة احملكمة العليا على تطبيق القانون األجنيب، أم ألن املشرع اجلزائري اعتد بالقانون األجنيب املتعلق باألسرة، استنادا إىل تسم

مصطلح دخيل  -)كاملغرب، سوريا، اليمن(بالرغم من اعتماده من قبل جمموعة من الدول العربية  –عتربا مصطلح األحوال الشخصية م'' اجلزائري 
  .وغريب عن الشريعة اإلسالمية
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نزاعات املتعلقة بانعقاد الزواج كلما اقتضى األمر تطبيق قانون أجنيب معني على أحد ال   عليهو 

سيعامل هذا من القوانني املتعلقة باألسرة و  املختلط أو آثاره أمام القضاء اجلزائري اعتربه القاضي

ارة ، فإن القاضي الوطين يكون ملزما بإثوبناء عليه. ون وليس كواقعةالقانون أمام احملاكم اجلزائرية كقان

  .1عاتقه عبء إثبات أحكامه يقع على ، كماتطبيقه من تلقاء نفسه

واجب التطبيق أن يستحيل على القاضي إثبات مضمون القانون األجنيب الولكن قد حيدث و        

أي قانون سيطبق على ؟ و ، فكيف ميكن له حل التنازع التشريعي يف هذه احلالة على الزواج املختلط

  .النزاع ؟

جوب االمتناع عن الفصل بو  كلة، فمنها من نادىل هذه املشاحللول املقرتحة حل تلقد تعدد        

إال أن احلل  .ل بوجوب تطبيق القانون األقرب إىل القانون الذي تعذر إثباتهآخر قاو  22يف النزاع

ينادي بتطبيق قانون القاضي باعتباره  4ع اجلزائريتشريمبا فيها ال 3اجح الذي تبنته غالبية التشريعاتالر 

استحالة إثبات املرتتبة على رد دعواهم حبجة النتائج ه جينب اخلصوم ألنو   صاحب الوالية العامة

ة هلم بالنسب ا أن تطبيقه حيقق توقعات األفراد، فلجوؤهم إىل القضاء الوطين يعينكم .القانون األجنيب

  .5وجود احتمال لتطبيق القانون الوطين

                                                           
. ¹ �2011-2010سان، أنظر، شبورو نورية، املرياث والتصرفات النافذة بعد الوفاة يف إطار القانون الدويل اخلاص، مذكرة ماجيستري، جامعة تلم 1

129.  
  .258. ؛ زرويت الطيب، املرجع السابق، ص391عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص،  2
إذا تعذر إثبات مضمون القانون األجنيب '' :من قانون أصول احملاكمات املدنية على أنه  142/02ومن بينها التشريع اللبناين حيث نصت املادة  3

كما أخذ به أيضا القانون الدويل اخلاص . 341- 240. حممد وليد املصري، املرجع السابق،  ص. ''كم وفقا للقانون اللبناينفعلى القاضي أن حي
أما املشرع املصري فلم يورد . ''وإن تعذر إثبات حمتوى القانون األجنيب فإنه يقع العمل بالقانون التونسي"  :منه حيث جاء فيه 32التونسي يف الفصل 

أنظر، أمحد عبد الكرمي سالمة، . ة قانونية تبني احلل الواجب اإلتباع عند استحالة التعرف على القانون األجنيب الذي حددته قاعدة التنازعأي قاعد
�53 العدد. 1997مخسون عاما خلت من عمر قواعد التنازع املصرية، ا5لة املصرية للقانون الدويل، لعام  � .16 .  

  .''يطبق القانون اجلزائري إذا تعذر إثبات القانون األجنيب الواجب التطبيق '' : رر من القانون املدين على أنهمك 23حيث نصت املادة  4
والقانون، جويلية أنظر، حممد وليد  هشام املصري، مدى تالزم النظرة اإللزامية إىل قاعدة اإلسناد والقانون األجنيب أمام القضاء الوطين، جملة الشريعة  5

  .258. '  35 لعددا  2008
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طبيق القانون الفرنسي يف حالة ألجلها استقر القضاء الفرنسي على ضرورة توهلذه األسباب و        

  .1استحالة إثبات القانون األجنيب

 بضرورة تطبيق 2011نوفمرب  23الصادر بتاريخ  قرارهاهذا وقد أكدت حمكمة النقض الفرنسية يف 

يعرتف أي قانون أجنيب باختصاصه حبكم أي مسألة من مسائل القانون الفرنسي يف حالة ما مل 

  .  3من القانون املدين الفرنسي 309ما نصت عليه صراحة املادة  لعل هذاو 3 2األحوال الشخصية

نزاعات الدولية اخلاصة إشكالية حتديد طبيعة القانون األجنيب املختص حبكم ال وباإلضافة إىل       

رقابة احملكمة مدى ريه و ن تطبيق هذا القانون أمام القضاء الوطين يثري أيضا إشكالية تفسبالزواج، فإ

  .ى تطبيقهالعليا عل

  
  الفرع الثاني 

  الرقابة عليهو بمسائل الزواج المختلط تفسير القانون األجنبي المختص 
أن ، كان عليه لتطبيق على مسائل الزواج املختلطإذا ثبت مضمون القانون األجنيب الواجب ا        

األوىل يف تفسري هذا ل لكن هذه املرحلة تعرتضها مشكلتان تتمثو . بقه على املنازعة املطروحة أمامهيط

  ).ثانيا( هأما الثانية فتتعلق حبدود رقابة احملكمة العليا على تطبيق ))أوال(القانون 

  

  

  

  

                                                           
1 Cass. civ. 8 Janvier 1991, R.C D.I.P, 1991, n°3, pp. 569-570. 
2 Cass. 1 ere, civ. 23 nov 2011, n°10-25206, cité par, BERLAUD Catherine, Cour de cassation, Panorama de 
jurisprudence, Gaz. Pal, novembre-décembre 2011, pp. 3663,3664.  
3 Cf. GAUDMET- TALLON Hélène, op.cit., p.1228. 
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 تفسير القانون األجنبي المختص بمسائل الزواج المختلط -أوال 

الواجب التطبيق على الرابطة الزوجية ذات العنصر األجنيب فسري القانون األجنيب هل يقوم القاضي بت

  ؟يف النظام القانوين األجنيب ، أم يفسره طبقا ملا هو سائدسر به قانونه الوطينفوفقا ملا ي

ني اجتاهات خمتلفة بشأن دور يمتبن بينااختلف الفقهاء يف اإلجابة عن هذا اإلشكال اختالفا       

األجنيب وفقا فذهب االجتاه األول إىل أن القاضي يفسر القانون  .القاضي يف تفسري القانون األجنيب

أي أنه يتبع يف تفسريه هلذا القانون ذات املنهج الذي يتبعه  Íلنفس األسلوب املتبع يف دولة القاضي

من  هفما يستهداحلالتني بالبحث عن نية املشرع و يف تفسري القانون الوطين، حبجة أنه ملزم يف كلىت 

  .1وراء القواعد اليت صدرت عنه

 القانون األجنيب وفقا ملا استقر عليه قضاء الدولة األجنبية مع تقرير قال الثاين بضرورة تفسريو       

هو الراجح أما الثالث و  .2ر القضاء األجنيب على تفسري حمددحرية نسبية له يف تفسريه إن مل يستق

نظام القانون األجنيب وفقا ملا استقر عليه بادئ القانونية املعمول ا يف فريى أن يتم التفسري حسب امل

 –مبوجب قاعدة اإلسناد الوطنية  –االجتهاد القضائي األجنيب حبجة أن القانون األجنيب قد حل 

  .3بأسره حمل النظام القانوين الوطين بالنسبة للعالقة حمل النزاع املطروح 

ذي يقرره القانون األجنيب خمالفا لذلك الحال إعطاء النزاع  والقول بعكس ذلك قد يؤدي إىل      

  . األمر الذي ينتج عنه خمالفة قاعدة اإلسناد ذاOا“ املختص

اتباع ذات بالقاضي الوطين وهو يفسر القانون األجنيب  الذي يلزمهذا االجتاه األخري  وتأييد      

 املنهج املتبع يف قانون تلك الدولة األجنبية مع األخذ بعني االعتبار ما استقر عليه قضاء هذه الدولة

يضمن التطبيق الفعلي والصحيح لقاعدة االسناد الوطنية يف كل احلاالت اليت ؛ ألن ذلك هو األرجح
                                                           

  .152. ؛ فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص100. هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص 1
  .264. 8 20080 2.، املرجع السابق، ط...؛ زيرويت الطيب، القانون الدويل 99. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 2
  .100. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 3
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تشري فيها هذه األخرية إىل قانون أجنيب، فاملشرع عندما ينص يف قواعد االسناد الوطنية على تطبيق 

قانون أجنيب يريد بذلك حقيقة اتباع نفس احللول القانونية السائدة يف دولة هذا القانون، ألن 

 مبادئ واجتاهات وتفسريات خاصة بهة القانونية ال تعين النص القانوين وحده، وإمنا تتضمن القاعد

إذ ال . والبد من الرجوع إليها ككل، لذلك من الضروري التقيد بذلك يف تفسري القانون األجنيب

 قدف. ميكن للقاضي الوطين أن يعطي للقانون األجنيب معىن غري الذي أعطاه له مشرعه وقضاؤه

 أن الوطين القاضي على احلالة هذه ويف بلده يف تفسري ألي حمل يكن مل األجنيب القانون أن دثحي

وهذا ما أكدت عليه  .بلده يف السائدة التفسري وأصول مبادئ من األجنيب القاضي به يتقيد مبا يتقيد

لوطين واألجنيب معىن ال ميكن إعطاء القانون ا'' : احملكمة العليا الدائمة للعدل الدولية إذ نصت بأنه

  .1''غري املعىن الذي أعطاه له قضاؤه 

من جملة القانون  34قد أخذ القانون التونسي ذا االجتاه األخري صراحة من خالل الفصل و       

يطبق القاضي القانون األجنيب كما وقع تأويله يف النظام القانوين '' :يليعلى ما  هالدويل اخلاصة بنص

  .''املنتمي إليه

 

رقابة المحكمة العليا على تطبيق القانون األجنبي المختص بحكم مسائل الزواج  -ثانيا      

 المختلط

يف مسألة من مسائل الزواج املختلط يف  هو بصدد حل التنازع القانوينقد خيطئ القاضي و      

  ؟اخلطأ لرقابة حمكمة النقضتطبيقه للقانون األجنيب أو يف تفسريه فهل خيضع هذا 

                                                           
  2010-2009، مذكرة ماجستري، جامعة أحممد بوقرة بومرداس، اجلزائر، -دراسة مقارنة –أنظر، عكوش سهام، القانون األجنيب إثباتا وتفسريا  1

  .59.ص
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خطئه يف و ) أ(ضي يف إعمال قاعدة اإلسناد  خطأ القاوال بنيجابة عن هذا التساؤل جيب التفرقة ألإل

  ).ب(تفسري القانون األجنيب 

  
  الرقابة على تطبيق قاعدة اإلسناد -أ

، لذا أمجع الفقه يف القانون املقارن على شقا من القانون الداخلي لكل دولةتعد قواعد اإلسناد       

القواعد املادية يف ذلك بني فال متييز يف هذا الشأن بينها و  ة احملكمة العليا على تطبيقهامبدأ رقاب

ضع لرقابة حمكمة وعليه، فإن خمالفة قاعدة اإلسناد أو اخلطأ يف تطبيقها أو تفسريها خي .القانون

عد خطأ يف اخلطأ يف تطبيقها يشرع الوطين و ، ألن قاعدة التنازع هي قاعدة وطنية من وضع املالنقض

  .1وخيضع بالتايل لرقابة حمكمة النقضتطبيق القانون الوطين 

كون حمكمة املوضوع قد أخطأت فطبقت القانون الوطين على ويستوي يف فرض الرقابة أن ت      

كون قد طبقت قانون أجنيب حيث يث جيب تطبيق قانون أجنيب أو أن تمسائل الزواج املختلط ح

أو أن تكون قد طبقت قانونا أجنيب  .لواجب التطبيق على هذه املسائلا يكون القانون الوطين هو

كما لو طبق القاضي اجلزائري قانون املوطن على . حيث بثبت االختصاص لقانون أجنيب آخر معني

  .انعقاد الزواج أو آثاره بدال من قانون اجلنسية الذي تأخذ به قاعدة التنازع الوطنية

  
  ون األجنبيالرقابة على تفسير القان -ب

تفسريه حمل خلطأ يف إعمال القانون األجنيب و لقد شكلت مسألة رقابة احملكمة العليا على ا      

إسبانيا، بلجيكا، : ضاء يف معظم الدول األوروبية مثلفنجد أن الق «خالف يف القانون املقارن

ن األجنيب ال خيضع لرقابة طرد على أن اخلطأ يف تطبيق القانو االيونان قد و  §هولندا، سويسرا، رومانيا

                                                           
  . 242. املصري، املرجع السابق، ص؛ حممد وليد 104.، املرجع السابق، ص ...عبده مجيل غصوب، حماضرات  1
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أن مهمة احملكمة العليا هي توحيد االجتهاد أساس أن القانون األجنيب واقعة و حمكمة النقض على 

وحدة تفسريه ال السهر على توحيد قانون الوطين و ال ئي الوطين واحلرص على حسن تطبيقالقضا

                . 1ل األجنبيةاجتهادها مع اجتهاد احملاكم العليا يف الدو 

 فسري القانون األجنيب قد يؤدي إىلكما أن التسليم بتويل حمكمة النقض الرقابة على اخلطأ يف ت

تفسري وهذا يشكل خرقا ملبدأ تطبيق و   مع اجتهاد حمكمة النقض األجنبية اختالف كلي أو جزئي

  .2هو مطبق يف الدولة اليت صدر فيهاالقانون األجنيب كما 

من جهة ختفيف  إن حاولنه و 0 20ه يؤدي إىل نتائج ال حتمد عقباهاوقف ألنانتقد هذا امل       

تفسريه ة أخرى بتطبيق القانون األجنيب و ه يسمح لقضاة املوضوع من جهإال أنالعبء على القاضي 

  .3ضائهم من رقابة حمكمة القانونهم نتيجة إدراكهم املسبق بإفالت قحسب أهوائ

ت حمكمة النقض يف قرار هلا صادر بتاريخ هذا االجتاه، حيث قض ضاء اللبناينلقد أيد الق       

وال   تطبيقهاقب إال تفسري القوانني الوطنية و احملكمة العليا يف الدولة ال  ترا '': بأن 20/05/1957

ابتها على كما رفضت حمكمة النقض الفرنسية فرض رق.4''ةتفسري القوانني األجنبيشأن هلا مبراقبة و 

  :م احلجج اليت سيقت لتربير موفقهامن أه7 9 5األجنيب تفسري القانون

وهي أن القانون األجنيب يأخذ حكم الواقع من '' باتيفول''حلجة التقليدية اليت تزعمها ا -        

حيث املعاملة اليت يلقاها، وعلى هذا ال جيوز حملكمة النقض أن تراقب قاضي املوضوع يف تفسريه 

                                                           
  .265. ؛ زيرويت الطيب ، املرجع السابق، ص175. هشام علي صادق، دروس يف تنازع القوانني، املرجع السابق، ص 1
  .244-243.حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 2
  .100. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 3
  .113-112. 7 9املرجع السابق، مقتبس عن ، عبده مجيل غصوب، 20/05/1957حمكمة النقض اللبنانية،  4

5 Cass. civ. 27 Juin 1950 ; civ. 11 décembre 1951. 
  .155. مقتبس عن، أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص
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ن دور حمكمة النقض يكمن يف مراقبة القانون الفرنسي وليس القانون ، على اعتبار أ1هلذا القانون

 .2األجنيب

تبين هذا الوقف  ةعلى حمكمة النقض الفرنسي ك بعض االعتبارات الواقعية اليت فرضتأن هنا -      

فإذا  :فإMا ستجد نفسها أمام اإلشكال التايل  فلو أMا قبلت التدخل يف تفسري القانون األجنيب

ارض هذا التفسري مع ، فقد يتعتفسري الذي تراه هو األصوب عندهاللقانون األجنيب ال أعطت

. ا مصداقيتها مم يؤثر على مسعتهاهذا من شأنه أن يفقد أحكامهو  Lله يف اخلارج التفسري املعطى

بذلك ستؤدي أما إذا أعطت للقانون األجنيب نفس التفسري املعمول به يف البلد الذي صدر فيه، و 

فة غري وظيفتها إذ أن وظيفتها تتمثل يف فحص ما إذا كان قضاة املوضوع قد طبقوا على املسائل وظي

، فليس من 3تطالب بإثبات مضمونهانون الذي جتهله و القانون الذي تعرفه ال الق عليهماملطروحة 

 .ى تنسيق أحكام القوانني األجنبيةعل صالحياOا اإلشراف

ئية حبتة تتعلق بتنظيم احلديث لتربير موقف حمكمته على أسباب إجرا كما مييل الفقه الفرنسي -     

دورها يف النظام القضائي الفرنسي الذي يتمثل يف السهر على وحدة تطبيق القانون احملكمة و 

ني همتها بتفسري القانون األجنيب تعلذلك إذا وسعت من م. فرنسي وإعطائه التفسري الصحيحال

القيام بتحريات  وهذا يدفعها إىل §فسري السائد يف دولتهن حسب التالبحث عن تفسري ذلك القانو 

ن حمكمة النقض الفرنسية قد فرضت رقابتها ومع ذلك فإ .4ية خترج عن وظيفتها كمحكمة قانونواقع

وهذا ما   .5ه مضمونه من طرف قضاة املوضوعون األجنيب يف حالة حتريفه وتشويعلى تفسري القان

                                                           
  .47. ، املرجع السابق، ص...مشس الدين الوكيل، دراسة يف إثبات القانون األجنيب  1

2 Cf. MONEGER Françoise, op.cit., p.51. 
  .156. أنظر، أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص 3

4 LOUSSOUARN  Yvon, BOUREL  Pierre, op.cit., pp.258-259.  
اليت نقضت من خالله قرار حملكمة املوضوع لتجاهله ومسخه املعىن  21/11/1961:وهذا ما جسدته حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر يف 5

  ؛ 518. مقتبس عن، عليوش قربوع كمال ، املرجع السابق ، ص. احملدد ملستند تشريعي الواضح
MONEGER Françoise, op.cit., p. 51. 
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حيث قضت من خالله أن  01/06/2011رنسية يف قرار هلا صادر بتاريخ أكدته حمكمة النقض الف

ذا مل وأيضا يف حالة إ. 1حمكمة النقض ال تراقب تفسري أو تأويل القانون األجنيب ولكن فقط مسخه

، حبيث قبلت هذه احملكمة الطعن بالنقض لقصور يف تسبيب تسبب األحكام تسبيبا كافيا

 .2كاماألح

هناك   احملكمة العليا على تفسري القانون األجنيباملوقف الذي يرفض رقابة  قابل هذايف مو       

طأ فيهما لرقابة احملكمة القانون األجنيب من حيث خضوع اخلقف آخر سوى بني القانون الوطين و مو 

كما   7ولبنان 66، اليونان5، املغرب4، تركيا3تبنت هذا املوقف الكثري من الدول كإيطالياو . العليا

: يب من خالل قرارها الصادر بتاريخكمة النقض املصرية رقابتها على تفسري القانون األجنأكدت حم

08/01/19538.  

: أنهمن جملة القانون الدويل اخلاص على  34 ص املشرع التونسي صراحة يف الفصلقد نو       

  .''خيضع تأويل القانون األجنيب لرقابة حمكمة التعقيب ''

نون ليت قيلت دفاعا عن هذا املوقف أن القانون األجنيب يصبح جزء من القامن أبرز احلجج او       

، فإن إساءة تفسري القانون األجنيب ال يعد عليهو . باختصاصه قاعدة اإلسناد الوطنيةا تشري الوطين مل

  .9هنون الوطين الذي حيكم القاضي بامسإمنا خرق للقاجمرد حكم خاطئ و 

                                                           
1 Cass. civ. 1ère , 01/06/2011, cité par, GAUDEMET-TALLON Hélène , Les conflits de lois, n°09-67.805, 
Recueil Dalloz, 10 mais 2012, n°19 , p.1228. 
2 Concernant cette position, cons. Particulièrement, BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, op. cit., pp. 557-558 ; 
Cass. 1 ère civ. 10 octobre 1978, R.C.D.I.P, p. 775, note P. COURBE. cité par, MONEGER Françoise, op.cit., p. 
51. 
3 Cass. 16 février 1966, journal droit international privé, p.368.   
4 Journal droit international privé, 1969, p.441. 
5 Journal droit international privé, 1976, p.178. 

  .1968من قانون االجراءات املدنية لسنة  557املادة  6
7 ETYAN .E, Précis de droit international privé, librairie Antoine, Beyrouth, 1966, n°313, p.341.  

  .491. ، املرجع السابق، ص...، مقتبس عن، هشام علي صادق، مركز القانون األجنيب 08/01/1953حمكمة النقض املصرية،  8
  .157.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص 9
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ليا على تطبيق القانون األجنيب خبصوص مدى رقابة احملكمة الع أما موقف املشرع اجلزائري      

اإلدارية حيث من قانون اإلجراءات املدنية و  360و  358فنستخلصه من نص املادتني   تفسريهو 

 – 6ال ينبين الطعن بالنقض إال على وجه واحد أو أكثر من األوجه التالية '' :نهأنصت األوىل على 

جيوز للمحكمة العليا أن تثري من '' :ونصت الثانية على أنه . ''املتعلق باألسرة خمالفة القانون األجنيب 

  .''تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض 

األجنيب املتعلق باألسرة   أن املشرع اجلزائري يعامل القانون سالفة الذكر 358يستفاد من املادة       

 بالتايل إذا ارتكب القاضي خطأ أو خمالفة يفو . تربه وجها من أوجه الطعن بالنقضألنه يع  كقانون

من ذات  360 ةكما أن املاد .وا الطعن بالنقض على هذا الوجهبنتطبيقه فيمكن للخصوم أن ي

القانون القانون جتيز للمحكمة العليا أن تنقض من تلقاء نفسها أي خمالفة أو خطأ يف تطبيق 

دامت تندرج يف إطار مسائل الزواج املختلط ما  يسري هذا احلكم علىو  .األجنيب املتعلق باألسرة

  . قانون األسرة

عليه خيضع القاضي لرقابة احملكمة العليا يف تطبيقه للقانون األجنيب املختص حبكم النزاعات و       

، فيمكن للخصوم الطعن بالنقض أمام احملكمة آثارهعقاد الزواج ذو العنصر األجنيب و ذات الصلة بان

نون اخلارج عن إطار أما القا .نخطأ أو خمالفة يف تطبيق هذا القانو أي كب القاضي العليا إذا ارت

بالتايل ال خيضع اخلطأ يف و  :ئري قرر معاملته كأي واقعة مادية، فنالحظ أن املشرع اجلزاقانون األسرة

  .1ول الطعن بالنقضال يكون سببا من أسباب قبتفسريه لرقابة احملكمة العليا و  تطبيقه أو

 2سريهايمها و تنظ -من القانون املتعلق بصالحيات احملكمة العليا  04قد نصت املادة هذا و       

من  06كذلك جاء يف املادة و   ''كل انتهاك له جتازي  رب احملكمة العليا حمكمة قانون و تعت''  :نهأعلى 
                                                           

  .157. أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص 1
الصادرة    53، املتعلق بصالحيات احملكمة العليا وتنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية عدد 1989يسمرب د 12، املؤرخ يف 22-89أنظر، قانون رقم  2

املتعلق بصالحيات احملكمة العليا وتنظيمها   1996-08-12املؤرخ يف  25-96، املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم 1989ديسمرب  19بتاريخ 
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حكام املنصوص احملاكم وفقا لألا5الس القضائية و بوصفها جهازا مقوما ألعمال '' : نفس القانون

رقابة رقابة على تسبيب أحكام القضاء و  ، متارس احملكمة العليايها يف القواعد العامة لإلجراءاتعل

  .1''معيارية تأخذ بعني االعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية 

 ددحي الذي 26/07/2011املؤرخ يف  11/12 رقم العضوي القانون من 03 املادة تنص كما     

 تكون أن وميكن قانون، حمكمة العليا احملكمة" : على أن2واختصاصاOا وعملها العليا احملكمة تنظيم

  .يف القانون احملددة احلاالت يف موضوع حمكمة

 السليم تطبيقها حيث من القضائية تراراوالق واألحكام األوامر على الرقابة العليا احملكمة متارس

  ".تراءااإلج قواعدو  ألشكال امهاواحرت  للقانون

مبا فيها القانون األجنيب (باألسرة  ةاملتعلق ة األجنبيما دام أن القواننيو هاته املواد يستنتج من       

حتتفظ ) وآثارهاملختلط كم الشروط املوضوعية والشكلية لعقد الزواج يؤول له االختصاص حب الذي

لرقابة احملكمة خيضع  اأو تفسريه اخلطأ يف تطبيقهن ا، فإية احملضة أمام القضاء اجلزائريالقانون بصفتها

 أحكام القضاء اخلاصة ذهيب ب، كما هلذه األخرية أن متد رقابتها على أي قصور يف تسالعليا

  . اتكييف الوقائع املتعلقة وأيضا على اخلطأ يف  واننيالق

األجنيب أمام القضاء الوطين القانون األجنيب املختص حبكم مسائل الزواج ذو العنصر  إن تطبيق      

الختصاص التشريعي يف هذا من شأنه معاجلة إشكالية تنازع ا جيحه من بني القوانني املتزامحةبعد تر 

يب إال أن إشكالية تنازع القوانني ليست اإلشكالية الوحيدة اليت يطرحها اقتحام العنصر األجن .ا5ال

 . مسألة االختصاص القضائي الدويلذلك يثري إىلجمال انعقاد الزواج وآثاره، بل إنه باإلضافة 

                                                                                                                                                                        
  العليا حملكمةا تنظيم حيددم والذي 26/07/2011 يف ؤرخامل 11-12 رقم عضويال قانونمبوجب ال، املعدل 48وسريها، اجلريدة الرمسية عدد 

  .31/07/2011الصادرة بتاريخ  42، اجلريدة الرمسية عدد واختصاصاOا  وعملها
  .149. عليوش قربوع كمال، املرجع السابق، ص 1
  .07/2011/ 31 بتاريخ الصادرة 42اجلريدة الرمسية عدد   2
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  الفصل الثاني

 الزواج المختلط في ظل قواعد االختصاص القضائي

يثري الزواج املختلط باإلضافة إىل إشكالية تنازع عدة قوانني حكم النزاع املتعلق به إشكالية         

سبب و . نازعات اخلاصة ذا الزواجأخرى تتمثل يف حتديد احملكمة املختصة دوليا بالفصل يف مجيع امل

منحها الصفة هذه الرابطة القانونية و  هو العنصر األجنيب الذي تسلل إىل بروز هذه اإلشكالية

ن القضاء الوطين هو جبميع عناصرها فإت وطنية داخلية إذ أن العالقة الزوجية إذا كان .الدولية

آثاره يف الدعاوى املتعلقة بانعقاد الزواج و ت يف مثل هذه احلاالفيها، فيفصل القاضي  نظرالاملختص ب

دود ع احلالهلا املشر اإلدارية باعتباره أداة يرسم من خدة يف قانون اإلجراءات املدنية و وفقا لضوابط حمد

أما إذا عرضت أمام القاضي منازعة طابع دويل يف مسألة من مسائل  .اإلقليمية للمحاكم الوطنية

يف  يفصل، فيجب على القاضي عندئذ أن نصر األجنيب يف دعاوى الزواجالع الزواج أي يف حالة بروز

  ؟ر يف النزاع املعروض أمامه أم الهل هو خمتص من الوجهة الدولية بالنظ :مسألة أولية هامة وهي

، اليت 1الدويلهذه املسألة تتوىل اإلجابة عنها قواعد تسمى بقواعد االختصاص القضائي و        

ت اليت ينعقد فيها اختصاص قضاء دولة القاضي إزاء غريها من حماكم الدول تتوىل حتديد احلاال

بيان احلدود اليت ظيفة هذه القواعد يف تعليه تتمثل و و . 2باملنازعات املتضمنة عنصر أجنبيااألخرى 

 . 3أخرى هذه السلطة، يف مقابل احلدود اليت تباشر فيها دول باشر فيها الدول سلطتها القضائيةت

Mالنظر يف النزاع املطروح أمامه ا تبني للقاضي الوطين ما إذا كانت احملاكم الوطنية ختتص بأي أ
                                                           

  .ô .33 «2009، منشورات احلليب احلقوقية، 1.أنظر، سعيد يوسف البستاين، اجلامع يف القانون الدويل اخلاص، ط 1
أنظر، خلويف رشيد، القضاء اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، . وميكن تعريف االختصاص بأنه األهلية القانونية جلهة قضائية معينة للنظر يف النزاع 2

. عوبعبارة أخرى هو االختصاص الذي خيول مبقتضاه املشرع هليئة من اهليئات القضائية سلطة الفصل يف النزا . 232-230.ص   2002اجلزائر، 
  .276. 2 2علي الداوودي، املرجع السابق

  .250. 6 20022أنظر، سهيل حسني الفتاوي، القانون الدويل اخلاص، املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، القاهرة،  3
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 وطنية حبثة، قواعد االختصاص القضائي الدولية قواعد إذن .املتضمن عنصر أجنبيا من عدمهو 

 عترب هذهتو . 1يف العالئق القانونية األجنبيةفيقتصر دورها على حتديد اختصاص احملاكم الوطنية 

، ذلك أن حتديد لقانون الدويل اخلاص على اإلطالقية من أهم قواعد المالقواعد من الناحية الع

، ألن حتديد نزاعمنذ البداية عن احلل النهائي للويل حملاكم دولة ما يكشف غالبا و االختصاص الد

التكييف  على ما تقضي به قواعد آثاره يتوقفلتطبيق على شروط انعقاد الزواج و القانون الواجب ا

ن تعيني ومن جهة أخرى، إ. ولة القاضي املطروح عليه النزاع، هذا من جهةقواعد اإلسناد يف دو 

باع أمام هذه احملكمة املختصة بنظر منازعة معينة يرتتب عليه حتما معرفة اإلجراءات الواجبة اإلت

  .2نزاعنون القاضي املنظور أمامه المبدأ خضوع اإلجراءات لقا احملكمة استنادا إىل

يف مسألة من مسائل الزواج املشتمل على عنصر  من مث إذا اطرح على القاضي الوطين نزاعو       

 –االختصاص القضائي الدويل املباشر  –النظر فيه أم ال ب أجنيب، فإنه ينظر أوال إذا كان خمتصا

اص لى أساسها اختصع واليت يبىن  بط واملعايري املقررة يف قانونهذلك على الضوايف حتديد يعتمد و 

   .قضائه الوطين يف هذه النزاعات

على قضاء دولة أجنبية، فأصدر هذا  أما إذا كان النزاع الدويل حول الرابطة الزوجية مطروحا      

هي مدى اد أحد اخلصوم تنفيذه يف اجلزائر، فإن ذلك يثري إشكالية أخرى و أر األخري حكما بشأنه و 

هو تساؤل تتوىل القواعد املتعلقة بتنفيذ األحكام ؟ و يف اجلزائر بآثار هذا احلكم جواز االعرتاف

   .األجنبية اإلجابة عنه

                                                           
ليت ذا الوضع خمالف ملا هو متبع يف اجنلرتا، إذ استقر الفقه والقضاء هناك على منح قواعد االختصاص القضائي الدويل مهمة تبيان احلاالت اوه 1

. هة أخرىج ختتص فيها احملاكم االجنليزية بنظر القضايا ذات العنصر األجنيب من جهة وبيان األحوال اليت يعرتف فيها باختصاص احملاكم األجنبية من
ألحوال اليت ختتص أي أن القانون االجنليزي حيدد االختصاص من وجهته االجيابية والسلبية خبالف احلال يف البالد الالتينية فإن املشرع يعىن فقط ببيان ا

  .380. “ “1936أنظر، حامد زكي، القانون الدويل اخلاص املصري، مطبعة نوري، القاهرة، . فيها حماكمه
  .31. 0 20063عبد العليم الرفاعي، االختصاص القضائي الدويل، دار الكتب القانونية، مصر،  أنظر، أشرف 2
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 أن أساس على املباشر غري الدويل القضائي االختصاص بقواعد القواعد هذه مسيت وقد        

 أم خمتص أصدره الذي األجنيب القضاء كان إذا فيما ينظر أجنيب حكم أي تبين قبل الوطين القاضي

  .1تنفيذه املراد األجنيب احلكم فيها صدر اليت الدعوى بنظر خمتص غري

حتديد حاالت  حثني، نتطرق يف املبحث األول إىلمب ا الفصل إىلسنقسم هذ عليه،و        

تنفيذ األحكام مسألة  وخنصص املبحث الثاين إىل Íم الوطنية بدعاوى الزواج املختلطاختصاص احملاك

  .سائل الزواج املختلطالفاصلة يف ماألجنبية 

  

  المبحث األول 

  منازعات الزواج المختلطفي اختصاص المحاكم الوطنية 

عندما يثار أمامه نزاع يتعلق بزواج ذو عنصر أجنيب هو حبث ما ي إن أول ما يعرض له القاض      

ئذ إىل فإذا وجدها خمتصة انتقل عند¾ وليا بالفصل يف هذا النزاع أم الإذا كانت حمكمته خمتصة د

ة عندئذ إلثار ا إذا وجدها غري خمتصة فال داعي أم .إسناد النزاع إىل القانون الواجب التطبيق عليه

أي أن الفصل يف دعاوى الزواج املختلط يتطلب أوال رفع النزاع ¾ 2مسألة االختصاص التشريعي أمامه

 عدمه؟ من صاصهباخت يقضي أن للقاضي ميكن كيف ولكن. 3فيه أمام جهة قضائية خمتصة للفصل

  ؟نية باملنازعات الدولية اخلاصةبتحديد والية احملاكم الوط خاصة قواعد هناك وهل

                                                           
   .402. ص  1996 مصر، للنشر، اجلديدة اجلامعية دار اخلاص، الدويل القانون العال، عبد حممد عكاشة أنظر،  1
  .12. 2 20084ة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ، دار هومة للطباع2.5 24. أنظر، أعراب بلقاسم، القانون الدويل اخلاص، ج 2
  .295. 2 20034، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 1.أنظر، هشام خالد، املدخل للقانون الدويل اخلاص العريب، ط 3
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هذا التساؤل ختتلف من تشريع آلخر، فنجد أن من التشريعات وهي متثل إن اإلجابة عن      

ا أم. قضائي الدويل حملاكمها الوطنيةالاعد خاصة تتكفل بتحديد االختصاص جاءت بقو  1األغلبية

ختصاص القضائي الدويل ختصص لالالتشريع اجلزائري والفرنسي فلم بعض التشريعات األخرى ك

ليت يكون أحد أطرافها ا اختصاص احملاكم الوطنية بنظر الدعاوى امبين على أساسه 2سوى مادتني

  .من الوطنني، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه

بذلك مل توفر و  .ية ليست إال نصوصا استثنائيةجلنسلكن هذه النصوص املرتكزة على امتياز او      

لسد هذا و . 3ضائي الدويلهذه التشريعات أي نص تشريعي يتضمن القواعد العادية لالختصاص الق

واعد االختصاص القضائي الداخلي ق يف الدولتني على ضرورة الرجوع إىلالقضاء و  4الفراغ أمجع الفقه

، فإMا ترشد القاضي لتحديد مىت ختتص القواعد املعتمدة وأيا كان نوع. 5ا5ال الدويل مدها إىلو 

نعقاد الرابطة من بينها تلك النزاعات اخلاصة مبسائل او  Aلية اخلاصةحماكمه الوطنية بالنزاعات الدو 

اختصاص احملاكم الوطنية بالفصل يف هذه النزاعات األخرية قد يتحدد بناء على و . الزوجية وآثارها

كما قد يتقرر اختصاصها ذه   .)املطلب األول(ويلتصاص القضائي الدالضوابط األصلية لالخ

                                                           
  .ومن بني هذه التشريعات، قانون املرافعات املصري، قانون أصول احملاكمات السوري، القانون الدويل اخلاص التونسي 1
  .من القانون املدين الفرنسي 15-14من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري، واملادتني  42-41املادتني  2
؛ أعراب بلقاسم، املرجع 1989ô ¹ .14، ترمجة فائز أجنق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2.أنظر، موحند إسعاد، القانون الدويل اخلاص، ج 3

  .2ô ¹ .19.السابق،ج
4 Cf. LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit., pp. 556-557 ; DERRUPPE Jean, op.cit., p.111 ; ISSAD 
Mohand, Droit international privé, Tome 2, O.P.U, p. 19 ; 

  .19. 7 25.أعراب بلقاسم، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ج
على اختصاص احملاكم الفرنسية استنادا إىل قواعد  19/10/1959بتاریخ   Pelassa et Rauft منذ قرارحيث استقرت حمكمة النقض الفرنسية  5

  : االختصاص احمللي حيث قضت بأنه
« Le principe qui étend à l’ordre international les règles françaises internes de compétence ». Cass. 19/10/1959, 
cité par, DERRUPE Jean, op.cit. , p.111 ; MAYER Pierre, HEUZE Vincent, Droit international Privé, 8 éme 
édition, Montchrestien Delta, 2005, p.202.  

، وقرارها الصادر بتاريخ 30/10/1962الصادر بتاريخ  « Scheffel »وهذا ما أكدته حمكمة النقض الفرنسية يف قرارات الحقة كقرار 
  ؛19. 7 25.، مقتبس عن، أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج13/01/1981

LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit. , pp. 556-557. 
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االستناد و  الدعاوى يف حاالت أخرى تستدعي اخلروج عن االختصاص املقرر وفقا لتلك الضوابط 

  ).املطلب الثاين(تثنائية طارئة اسأو ضوابط على معايري 

  

  المطلب األول 

  لزواج المختلطاالختصاص األصلي للمحاكم الوطنية في مسائل ا

ره يعتمد آثادولية املتعلقة بانعقاد الزواج و وليا بنظر النزاعات الإن حتديد القضاء املختص د       

على أساسها اختصاص  صة، إقليمية وشخصية، واليت يبىنخاعلى مجلة من املعايري والضوابط عامة و 

اع أو بأطراف و بأخرى بالنز ذلك الرتباطها بكيفية أهذه النزاعات، و  نظرول قضائيا بإحدى الد

جند أن أغلبية التشريعات سواء اليت خصت االختصاص القضائي الدويل بقواعد و . النزاع أوما معا

، قد تدخلت لوضع الدويل خاصة أو تلك اليت قررت إسقاط أحكام االختصاص احمللي على ا5ال

عليه سوف و . دوليا مبسائل الزواجقضاء املختص تبني من خالهلا ال –دولية كانت أو حملية  -قواعد

على أساسها االختصاص األصلي إلحدى  هذا املطلب على الضوابط اليت يبىنتعرف من خالل ن

الفرع (يف ضابط املوطن  تتمثل هذه الضوابطو . لفصل يف النزاعات اخلاصة بالزواجالدول قضائيا با

  ).لفرع الثالثا(وضابط موقع املال  ))الفرع الثاين(، ضابط اجلنسية )األول
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   الفرع األول

   االختصاص المبني على ضابط الموطن

يف مسائل الزواج املختلط على أساس أن  دولة معينةقد يتقرر ثبوت االختصاص الدويل حملاكم       

قيام رابطة  تند ضابط املوطن يف هذا الصدد إىليسو . يف املنازعة موطن يف هذه الدولةألحد اخلصوم 

ا نظر املنازعة اليت يكون هو طرفالدولة مبا يفسر اختصاص حماكمها بإقليم اخلصم و  إقليمية بني

  .1فيها

واقعية تربط ن املوطن رابطة فإ _املكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وعليهاملوطن هو و       

، أوهلما ذو شخص يف دولة ما جيب توافر عنصرانحىت يتحقق توطن الو . 2الشخص بإقليم الدولة

يتمثل يف إقامة الشخص على وجه االستمرار يف الدولة املعنية، وثانيهما ذو طابع معنوي مادي  طابع

مسكنا أن تكون هلذا الشخص نية البقاء واالستقرار يف الدولة املعينة وأن يتخذ فيها مستقرا و قوامه و 

ا يقصد ا إمنقرار اتصال اإلقامة دون انقطاع و نه ال يقصد باالستأغري  .3على وجه الدميومة

    .4العتياد ولو ختللتها فرتات غيبةاستمرارها مبا يتحقق معه شرط ا

يكفي توافر العنصر املادي لكي نقول أن للشخص حمل إقامة معينة فتكون العربة عندئذ هذا و       

قد حدد املشرع اجلزائري من خالل . 5 5اقرتنت بنية االستقرار فيها أوالبإقامة الشخص املادية سواء 

                                                           
  . 79. “ ©1972أنظر، أمحد قسمت اجلداوي، مبادئ االختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية، دار النهضة العربية، مصر،  1
اجتاهات القضاء يف تطبيق قواعد اإلسناد وقواعد االختصاص القضائي يف سواء األحوال الشخصية، جملة القانون أنظر، عز الدين عبد اهللا،  2

  .  379. “ ©والرابع الثالث العددان“ 1957واالقتصاد، مطبعة جامعة القاهرة ، 
  .146. .  2006أنظر، حممد الصغري بعلي، املدخل للعلوم القانونية، دار العلوم القانونية،  3
  .52. .  2008أنظر ، هشام علي صادق، عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، ديوان املطبوعات اجلامعية، مصر،  4
  .1048. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 5
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الذي يوجد فيه موطن كل جزائري هو احملل '' :وطن بقولهمفهوم املمن القانون املدين  36 املادة

  .''حمل اإلقامة العادي مقام املوطن عدم وجود سكن يقوم دعنسكناه الرئيسي، و 

أسسه على ا مزدوجا لتحديد املوطن و معيار  لنص يتضح أن املشرع اجلزائري تبىنمن هذا او       

من  36يتحدد املوطن وفقا للمادة  1عليهو . 1اقعي شأنه يف ذلك شأن التشريعات احلديثةالتصور الو 

ا املعيار يطبق إن تعذر تطبيق هذي و على أساس حمل وجود السكن الرئيس الذكر سالفلقانون ا

  .2املوطن يف هذه احلالة هو مكان اإلقامة العادي الذي حيل حملاملعيار الثاين و 

يربر ال مسيا بعد   ل اإلقامة كمعيار لعقد االختصاص للمحاكم اجلزائرية له ماتبين املشرع حملو      

ملة األجنبية، األمر الذي استقطاب اليد العافتح احلدود وتطور وسائل النقل وتبين مفهوم العوملة و 

دون أن اجلزائر وإن كان أغلبهم يهدف إىل العمل بصفة مؤقتة و ارتفاع عدد األجانب يف  أدى إىل

اعترب أن كون هو األمر الذي أيده أيضا املشرع املصري الذي و  .3ون له نية االستقرار يف الدولةتك

املصرية بالدعاوى اليت ترفع مصر حمال إلقامة املدعى عليه األجنيب أساسا كافيا الختصاص احملاكم 

  .4عليه

  :التساؤل يف حالتنيقامة قد يثري إال أن االختصاص املبين على معيار املوطن أو حمل اإل      

  

                                                           
  .  38.� 2010¹ارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، أنظر، فرحية حسني، املبادئ األساسية يف قانون االجراءات املدنية واإلد 1
 .108. .  2005 -¹2004 املدخل لدراسة القانون، اجلزائرأنظر، عبد ا5يد زعالين،  2

موطن كل جزائري هو احملل الذي يوجد فيه سكناه :" حيث قضت بأن 27/10/1992وهو ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 
، عمر بن سعيد، مقتبس عن 86305ƒ، ملف رقم 27/10/1992عليا، حمكمة ". لرئيسي وعند عدم وجود سكىن حيل حمله مكان االقامة العاديا

  .14."  2001، مطبوعات الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر، 1.االجتهاد القضائي وفقا ألحكام القانون املدين، ط
  .209. "  2002اص القضائي الدويل للمحاكم العربية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، أنظر، هشام خالد، االختص 3
  .48. 9 19912، دار النهضة العربية، القاهرة، 1.أنظر، عادل حممد خري، حدود وحاالت االختصاص الدويل للمحاكم املصرية، ط 4
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  تعدد المواطن: الحالة األولى -

اكم املختصة عندئذ احملتتعدد ، حيث ة عندما يكون للفرد أكثر من موطنتتحقق هذه احلال      

أن كل من ضابط املوطن أو حمل اإلقامة يصنفان ، وهو أمر ميكن تصوره خاصة و 1بتعدد مواطن الفرد

عليه  أو املدعى املدعى –فيمكن أن يكون اخلصم . 2االنتقال و يريضمن قائمة الضوابط القابلة للتغ

أخرى وقت قيام  دولة ويقوم بنقل موطنه إىل  العالقةوطنا أو مقيما يف دولة معينة وقت نشوء تم –

ففي مثل هذا الفرض يثور التساؤل عن الوقت الذي يعتد فيه بتوافر ضابط  .3اخلصومة أو بعدها

يذهب . عينةاالختصاص حملاكم دولة محىت ينعقد  -عليه أو إقامتهتوطن املدعى  -االختصاص 

اكم الدولة هو بوقت أن العربة يف توافر الضابط الذي ينعقد مبقتضاه االختصاص حمل الرأي الراجح إىل

بالتايل جيب أن يكون املدعى عليه متوطنا أو مقيما بالدولة صاحبة الشأن وقت و . 4رفع الدعوى

أي تغري الحق يف هذا الضابط ليس من و . 5ختتص حماكمها دوليا بنظر النزاع افتتاح الدعوى حىت

  .6عند رفع الدعوىشأنه أن يؤثر على االختصاص الذي انعقد حملاكم الدولة 

   انعدام الموطن: الحالة الثانية -

ربز تو   للموطن يسمح بتعدد املواطن فإنه باملقابل يسمح بانعدامهاإذا كان التصور الواقعي       

موطن جديد مل حتقق شروط  لكنه فقده حبثا عنأيضا بالنسبة ملن كان له موطن و  هذه احلالة

  .حتديده
                                                           

  .217. وك الاليف، املرجع السابق، ص؛ حممد مرب 275- 272. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 1
  .519. أنظر، عكاشة حممد عبد العال، أصول القانون الدويل اخلاص اللبناين املقارن، الدار اجلامعية، دون سنة نشر، ص 2
  .653. حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص 3
  .653. همي، املرجع السابق، ص؛ حممد كمال ف250. املرجع السابق، ص  ... عكاشة حممد عبد العال، أصول  4
. ، دار النهضة العربية، مصر، دون سنة نشر، ص1.أنظر، أشرف وفاء حممد، آثار التوازن بني الدول على إعمال قواعد القانون الدويل اخلاص، ط 5

124.  
  .751. عز الدين عبد هللا، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص  6
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دارية اإلمن قانون اإلجراءات املدنية و  37أورد املشرع اجلزائري حال هلذه اإلشكالية يف املادة       

ئرة اختصاصها قع يف داكمبدأ عام يؤول للجهة القضائية اليت يإن كان  اليت أكدت أن االختصاص و 

ئية عود االختصاص للجهة القضامل يكن للمدعى عليه موطن معروف ي نه إنموطن املدعى عليه، فإ

يف حالة اختيار موطن يؤول االختصاص للجهة القضائية اليت يقع يف اليت يقع فيها آخر موطن له و 

   .1القانون خبالف ذلك ، ما مل يقضاصها املوطن املختاردائرة اختص

مل يكن للمدعى عليه موطن معروف فيتحدد االختصاص  أنه إذامن هذه املادة نستنتج و        

بناء على معيار املوطن املختار، على أن تطبيق  القضائي بناء على معيار آخر موطن للمدعى عليه أو

يطة هذه القاعدة مرتبط بعدم وجود نص قانوين يعقد االختصاص جلهة قضائية معينة بالذات أي شر 

ره الفرد لتنفيذ عمل يقصد باملوطن املختار املكان الذي خيتاو . 2عدم وجود نص قانوين خيالف ذلك

اكم دولة املوطن هذا املوطن من عالقات ختتص ا حماملنازعات املتعلقة مبا اختذ يف و  )قانوين معني

د وإما باإلدارة املنفردة عقاالتفاق احملدد يف ال تضى، على أن اختيار هذا املوطن يكون إما مبقاملختار

  .3للشخص

وى اخلاصة بالزواج موطنا فقد يتخذ األجنيب من مكتب احملامي الذي يوكله باجلزائر لرفع الدع     

، وال اخلاصة بالدعوىت القانونية املتعلقة بانعقاد الرابطة الزوجية وآثارها و الختاذ مجيع اإلجراءاخمتارا 

غم اختيار دولة احملكمة كوطن خمتار إال إذا كان مثة صلة تربط يقبل االختصاص يف هذه احلالة ر 

     .4وذلك حىت يكون للحكم الصادر يف شأنه قيمة فعليةالنزاع بإقليم الدولة بأي وجه من الوجوه، 

                                                           
  .402. ، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، ص1.ال الشخصية، طأنظر، أنور اخلطيب، األحو  1
  .  2.99 20114، اجلزائر، دار اهلدى، 1.أنظر، سائح شنقوقة، شرح قانون االجراءات املدنية واإلدارية، ج 2
  .95. ص  2002أنظر، حممدي فريدة زواوي، املدخل للعلوم القانونية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،  3
  .440. عكاشة حممد عبد العال،  القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 4
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هاما يف حتديد االختصاص القضائي حملاكم الدولة إذا كان  ادور وطن ضابط امليلعب قد          

إن كان ثبوت و . توطنا أو مقيم يف دولة احملكمةم -عليهى دعاملأو املدعي  -أحد أطراف الدعوى 

ية قاعدة عامة يف أغلب ختصاص للمحاكم الوطنية مىت كان للمدعى عليه موطن يف الدولة مبثابةاال

ن هناك بعض التشريعات األخرى اليت جعلت لضابط موطن املدعى فإ ))أوال( التشريعات املقارنة 

  ) .ثانيا(1الختصاص الدويل أثره كذلك يف ا

  

  ضابط موطن المدعى عليه -أوال 

اليت يوجد ا موطن املدعى عليه عدة االختصاص اليت على أساسها ختتص حماكم الدولة قا تعد    

كما تعترب من أكثر القواعد   .2يف جمال العالقات اخلاصة الدوليةن أقدم قواعد االختصاص القضائي م

د االختصاص ، هذه األخرية اليت جعلت منها أصال عاما لتحديوضعية احلديثةات الشيوعا يف التشريع

  .3الدويل على حد سواءالقضائي احمللي و 

                                                           
  .81. أمحد قسمت اجلداوي، املرجع السابق، ص 1
  .124. ، املرجع السابق، ص.... أشرف وفا حممد، آثار التوارث 2
؛ حممد مربوك الاليف،  16. 4 20021لي احلقوقية، لبنان، أنظر، حفيظة السيد احلداد، القانون الدويل اخلاص، الكتاب الثاين، منشورات احل 3

  .214. املرجع السابق، ص
 املصري املرافعات قانون جند الدويل القضائي االختصاص جمال يف عليه املدعى موطن قاعدة اعتماد على صراحة نصت اليت العربية التشريعات ومن

. '' ... اجلمهورية يف إقامة حمل أو موطن له الذي األجنيب على ترفع اليت الدعاوى بنظر ريةاجلمهو  حماكم ختتص'': أنه على منه 29 املادة نصت حيث
  2003 مصر، اجلامعي، الفكر دار 11.ط بنظرها، دوليا املختصة واحملكمة األجنيب العنصر ذي الزواج عقد ونفاذ صحة دعوى خالد، هشام أنظر،

 املادة( األجنيب العنصر ذات القانونية العالقات لتنظيم الكوييت القانون ))املرافعات قانون من 03 ةاملاد( السوري القانون أيضا ا وأخذ .100. ص
 القانون -212-286-275. ص السابق، املرجع الاليف، مربوك حممد. )والتجارية املدنية املرافعات قانون من3/1 املادة( اللييب القانون ))منه 07

يف دولة االمارات العربية املتحدة،  الدولية والتجارية املدنية اإلجراءات العال، عبد حممد عكاشة .)املدنية اإلجراءات قانون من20 املادة( اإلمارايت
 حممود حممود ).يالتونس اخلاص الدويل القانون جملة من 3 الفصل( التونسي  والقانون 481. ص0 2000، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 1.ط

  . 104. ص السابق، املرجع املغريب،
 حمل أو عليه املدعى موطن كان إذا خمتصة تعترب احملكمة أن'' : بقوهلا القاعدة هذه على 28 مادOا يف القضائي للتعاون العربية االتفاقية ونصت وهذا
  .218. ص السابق، املرجع دويدار، حممد طلعت.  '' حكملل  املصدرة الدولة إقليم يف الدعوى يف النظر وقت إقامته
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ه موطن أو ء على هذا الضابط ينعقد االختصاص حملاكم الدولة اليت يوجد ا للمدعى عليوبنا      

املدعى عليه متوطن أو مقيم  نه يشرتط إلعمال هذه القاعدة أن يكونأمن مث نستنتج و . حمل إقامة

دعوى املعنية شريطة أيا ما كان نوع الو  11ينعقد االختصاص حملاكمها الوطنيةيف الدولة املعينة حىت 

  .2ة بعقار موجود خارج دولة احملكمةبدعوى عقارية متعلق عدم تعلق األمر

إذا  املختلط  الزواج عاوىد يفعلى هذا األساس جيوز خماصمة األجنيب أمام احملاكم اجلزائرية و       

وكذا ، أو إذا كانت اجلزائر متثل آخر موطنا له ئر أو إذا كان له حمل إقامة فيهاكان له موطن يف اجلزا

  .الدولة احلال إذا اختار اخلصوم موطنا هلما يف هذه

فع يل املثال، فمن حق أي من الزوجني ر يف فرنسا على سب فإذا قام مواطنان أجنبيان بالزواج      

نفاد عقد صحة و يف دعوى دعوى ضد الزوج اآلخر أمام احملاكم اجلزائرية وذلك بطلب احلكم ضده 

إذا سبق  ، إذا كان الزوج األجنيب املعين متوطنا يف اجلزائر أو مقيما على تراا أوالزواج سالف الذكر

ا اختار هذا األخري غادرها قبل رفع الدعوى ضده من قبل زوجه اآلخر أو إذله التوطن يف اجلزائر و 

                                                                                                                                                                        
 تقع اليت القضائية للجهة اإلقليمي االختصاص يؤول'' : أنه على واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من 37 املادة صتقد نف  اجلزائري املشرع عن أما
 حالة ويف له، طنمو  آخر فيها تقع اليت القضائية للجهة االختصاص فيعود   معروف موطن له يكن مل وإن   عليه املدعى موطن اختصاصها دائرة يف

 بالرغم املادة وهذه. '' ذلك خالف على القانون ينص مل ما   املختار املوطن فيها يقع اليت القضائية للجهة اإلقليمي االختصاص يؤول موطن اختيار
 التابعة املدنية الغرفة أكدته ما وهذا .الدولية اخلاصة العالقات جمال إىل ميتد حكمها أن إال الداخلي اإلقليمي االختصاص لتنظيم خصت أMا من

 جتاه خمتصة تعترب... اجلزائرية القضائية اهليئات...  أن حيث'' قضت حيث 20/04/1972 والصادر 94/71 رقم حكمها يف قسنطينة حملكمة
 أو اإلقامة بسبب باجلزائر، اتربطه صلة على الدعوى، يف احلال هي كما أمامها، املرفوعة املنازعات تنطوي حني أمامها، للمثول املدعوين األجانب

 إىل وباإلضافة .21. ص 22.ج السابق، املرجع أجنق، فائز ترمجة إسعاد، موحند عن، مقتبس /20/04/1972 قسنطينة، حمكمة ...".املوطن
 على إقامته أو الشخص نتوط أساس على الوطنية حملاكمها القضائي االختصاص منحت اليت الغربية التشريعات من العديد هناك العربية، التشريعات

 اخلاص الدويل القانون ))640/20002 املادة( األملاين املرافعات قانون ))منه 28 املادة( الرتكي اخلاص الدويل القانون بينها ومن الوطين إقليمها
 باحملاكم اخلاصة التنازع قواعد من 52 القاعدة( االجنليزي القانون ))42/1 املادة( 1975 لعام الفرنسي املرافعات قانون ))3/1 املادة( اإليطايل
 معاهدة أيضا القاعدة  هذه على نصت وقد .1048-1047. ص السابق، املرجع اخلاص، الدويل القانون سالمة، الكرمي عبد أمحد. )االجنليزية
  .124. ص السابق، املرجع حممد، وفا أشرف . 27/09/1968 بتاريخ املربمة بروكسل

  .57. 4 19991حفيظة السيد احلداد، القانون القضائي اخلاص الدويل والتحكيم الدويل، دار الفكر اجلامعي، مصر،  أنظر، هشام علي صادق، 1
، مؤسسة سعيد 1.أنظر، مفوض عبد التواب، الوسيط يف شرح قوانني اجلنسية واألجانب واالختصاص القضائي وتنفيذ األحكام األجنبية، ط 2

  .166. 4 19831للطباعة، مصر، 



157 
 

، هنا حيق هلذا اجلزائري من أجنبية خارج الديار اجلزائريةمواطن جزائري إذا تزوج و . موطنا له يف اجلزائر

، إذا كانت الزوجة األجنبية أمام احملاكم اجلزائريةضد زوجته تتعلق ذا الزواج أن يقوم برفع دعوى 

انت ، أو مقيمة على تراا يف هذا الوقت أو إذا كليها اجلزائر حلظة رفع الدعوى عاألجنبية متوطنة يف

ففي هذه احلالة  .الدعوى رفع قبل اجلزائر يف التوطن هلا سبقإذا  أو قد اختارت اجلزائر كموطن هلا

حىت بعد الدويل للمحاكم اجلزائرية منعقدا بنظر الدعوى املاثلة األخرية يظل االختصاص القضائي 

  .1اجلزائر على أساس سبق توطنه هناكدعى عليه يف انتهاء املوطن الدويل للم

 :2وتقرير قاعدة املدعى يسعى إىل املدعى عليه يف حمكمته تعود إىل عدة اعتبارات منها       

مصاريف أن األصل براءة ذمة املدعى عليه حلني إثبات العكس وليس من العدالة حتميله مشقة و  -

وذلك . 4املدعى عليه يف موطنه ى أن يثبت دعواه ويالحق، بل على املدع3االنتقال حملكمة املدعى

  .5''الدين مطلوب وليس حممول'' عروف جتسيدا للمبدأ امل

ترك املدعى  تفادي إىل إن األخذ بضابط موطن املدعى عليه يقوم أيضا على أساس عملي يهدف -

بعد عن موطن املدعى األعمد  رفع دعواه أمام احملكمة الذي قد يت عليه حتت رمحة املدعي سيء النية

  .6ض تكليفه مصاريف إضافيةعليه بغر 

نفاذ األحكام الصادرة ليه من شأنه أيضا تكريس فعالية و إن اختصاص حمكمة موطن املدعى ع -

 .7الدولةأن يولد رابطا جديا بني الشخص و  ، فتوطن الشخص أو إقامته يف دولة معينة من شأنهعنه
                                                           

  .128. ، املرجع السابق، ص...ونفاذ عقد الزواج هشام خالد، دعوى صحة 1
  .70. ، دار النهضة العربية، مصر، دون سنة نشر، ص1.أنظر، أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص النوعي، ط 2
  .257. 8 2؛ أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق278. طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص  3
  .98. 7 20022أنظر، هشام علي صادق، تنازع االختصاص القضائي الدويل، دار املطبوعات اجلامعية، مصر،  4
  . 7.88 20092أنظر، نبيل صقر، الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، شركة دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  5
  .98. ع االختصاص القضائي الدويل، املرجع السابق، صهشام علي صادق، تناز  6
  .25. حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، الكتاب الثاين، ص 7
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نظرا ملا هلا من حماكمها  ام املدعى عليه باحلكم الصادر منة من إلز هذا الرباط هو الذي ميكن الدولو 

واجهة املدعى يسهل على حمكمة موطن املدعى عليه إجراءات التنفيذ يف مهذا و  .1سلطة فعلية عليه

ة يف املكان الذي يتخذه على أمواله أيضا حبسبان أن الشخص عادة ما ميارس نشاطاته التجاريعليه و 

  .2موطنا له

ى زوجه األجنيب نه حيق لكل فرد رفع دعوى الزواج أمام القضاء اجلزائري علطالقا من ذلك، فإوان

أن يرفع عام املتمثل يف موطن املدعى عليه، ولكن قد حيدث و ، تطبيقا للمعيار الاملتوطن باجلزائر

كفي ، فهل يحدهم فقط موطن يف الدولة املعينةيكون ألى دعواه على أكثر من مدعى عليه و املدع

  ذلك لعقد االختصاص حملاكمها الوطنية؟

لقد تصدت أغلبية التشريعات هلذه الفرضية مبنح االختصاص حملاكمها الوطنية إذا كان ألحد        

يف  كمة من اعتماد هذا احلل تكمن، واحل3أو حمل إقامة على تراا الوطين املدعى عليهم موطن

ملنازعة الواحدة أحكام حىت ال تصدر يف اصومة و دالة باحلفاظ على وحدة اخلضمان حسن سري الع

  .4ي يتعذر معه تنفيذها يف آن و احد، األمر الذحماكم متعارضة من عدةمتضاربة و 

  
                                                           

  .320. موسى عبود ، املرجع السابق، ص 1
  .43. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية والتجارية الدولية  2
ختتص حماكم اجلمهورية بنظر الدعاوى '' : من قانون املرافعات حيث جاء فيها 30/09هذا احلل صراحة من خالل املادة  قد اعتمد املشرع املصري 3

هشام . ''إذا كان ألحد املدعى عليهم موطن أو حمل إقامة يف اجلمهورية / و : اليت ترفع على األجنيب الذي ليس له موطن أو حمل إقامة يف اجلمهورية 
  .57. ، املرجع السابق، ص...يظة السيد احلداد، القانون القضائي علي صادق، حف

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على ما  38وهذا احلل اعتمده أيضا املشرع اجلزائري يف إطار االختصاص القضائي احمللي حيث نصت املادة 
وينصرف حكم هذه املادة . ''القضائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها أحدهم  يف حالة تعدد املدعى عليهم، يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة'' : يلي

طن إىل االختصاص القضائي الدويل لألسباب املذكورة سابقا، فتختص عندئذ احملاكم اجلزائرية يف حالة تعدد املدعى عليهم إذا كان ألحدهم مو 
  .باجلزائر

؛ عكاشة حممد عبد 1059. الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص ؛ أمحد عبد627. حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص 4
  .51. ، املرجع السابق، ص...العال، اإلجراءات املدينة والتجارية الدولية 
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  ضابط موطن المدعى -ثانيا 

لعقد االختصاص حملاكمها الوطنية إذا  من موطن املدعي ضابط  1لقد جعلت بعض التشريعات    

  من بينها مسائل الزواج املختلطو  مسائل األحوال الشخصية، مبسألة منكانت الدعوى متعلقة 

ذلك إذا مل يكن للمدعى عليه موطن معروف يف جنبيا له موطن يف دولة احملكمة و أ كان املدعيو 

اخلارج أو إذا كان القانون الوطين هو الواجب التطبيق على النزاع املتعلق بانعقاد الرابطة الزوجية أو 

 .2آثارها

األردن، العراق، من ، ليبيا، ض الدول العربية األخرى كاجلزائرخالف ذلك مل جتعل بع وعلى    

اكمها يف مسائل األحوال بأقاليمها ضابط النعقاد االختصاص القضائي الدويل حمل توطن املدعي

  .3الشخصية

اكم ئي الدويل حملاملوطن أو حمل اإلقامة كمعيار لتحديد االختصاص القضاوعموما يؤخذ بضابط     

حبيث ختتص احملاكم على أساس هذا الضابط بالنظر يف املنازعات الدولية املرتبطة  4الدولة الوطنية

                                                           
، املشرع اللبناين 1961 لعام 05من قانون رقم  08من قانون املرافعات، املشرع الكوييت يف املادة  30/7وعلى رأسها املشرع املصري يف املادة  1

من قانون اإلجراءات املدنية، املشرع السوري من خالل املادة  10من قانون أصول احملاكمات اللبناين، املشرع السوداين مبوجب املادة  79مبوجب املادة 
  .من قانون املرافعات 15من قانون أصول احملاكمات املدنية، واملشرع البحريين مبوجب املادة  07

ختتص حماكم اجلمهورية بنظر الدعاوى اليت ترفع على األجنيب الذي '' :من قانون املرافعات املصري على أنه  30تنص الفقرة السابعة من املادة  حيث 2
املدعى إذا كانت الدعوى متعلقة مبسألة من مسائل األحوال الشخصية وكان  –ليس له موطن أو حمل إقامة يف اجلمهورية وذلك يف األحوال التالية 

. ''الدعوى وطنيا أو أجنبيا له موطن يف اجلمهورية، وذلك إذا مل يكن للمدعى عليه موطن معروف  يف اخلارج أو كان القانون الوطين واجب التطبيق يف
- 1997عبد اهللا وهبة ،  ، الناشر سيدي - االختصاص القضائي الدويل واآلثار الدولية لألحكام –أنظر، إبراهيم أمحد إبراهيم، القانون الدويل اخلاص 

  . 169. ص
   .126-125. رحاوي آمنة، املرجع السابق، ص 3

4 Cf. WOLFF Martin, Private international law, Ox Ford University Press, 1945, p. 69.  
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قد ، دعوى إثبات ع)أ( عوى املعارضة يف عقد الزواج دك0  1رهاآثاالرابطة الزوجية و انعقاد مبسائل 

  ).د(دعوى النسبو  ))ج(دعوى النفقة  ))ب(الزواج 

  

  الزواج دعوى المعارضة في عقد -أ

0  الشروط املوضوعية النعقاد الزواجاالعرتاض املقصود هنا هو ذلك املبين على ختلف شرط من و       

مينع الزواج كرابطة القرابة إىل  كما لو كان أحد طريف العقد أو كالمها عدمي األهلية أو كان هناك مانع

  . 2حدمهاأن أو درجة معينة أو عدم رضا من يوجب القانون رضاه بالزواج  كالوالدي

رضا  :املطلوبة املتمثلة يف وط صحتهشر زواج الصحيح هو كل عقد استوىف ركنه و فعقد ال      

، اخللو من املوانع هلية، استكمال الزوجني العاقدين لشروط األ، الصداق، الشاهدينالزوجني، الويل

ختلف أي شرط من الشروط  إنو . 3أمام موثق أو موظف مؤهل قانونالإلثبات وإمتام الزواج  _الشرعية

                                                           
  :تكون احملكمة خمتصة إقليميا: " نهمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري على أ 426حيث تنص املادة اخلطبة  عن العدول كدعوى 1
 ".يف موضوع العدول عن اخلطبة مبكان وجود موطن املدعى عليه  -1
؛ صاحل جاد 61. 6 20134، دار النهضة العربية، مصر ، 1.أنظر، حممود لطفي حممود عبد العزيز، التنازع الدويل لالختصاص القضائي، ط 2

. “ »2008اخلاصة الدولية واالعرتاف والتنفيذ الدويل لألحكام األجنبية، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، املنزالوي، االختصاص القضائي باملنازعات 
107 .  

من املستقر عليه قانونا وقضاء، أن عقد الزواج يعترب :" حيث قضت بأنه 23/02/1993وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ  3
، قرار 23/02/1993حمكمة عليا، ...".وحضور ويل الزوجة وشاهدين وأبرم الزواج أمام موثق أو موظف مؤهل قانونا صحيحا مىت مت برضا الزوجني

  .62.:  2، العدد1996، ا5لة القضائية 88856رقم 
ان غري مسجل باحلالة يعترب كل زواج صحيح إذا توافرت أركانه ولو ك: " ...بأنه 22/11/1982يف قرار آخر صادر بتاريخ  ا5لس األعلى وقضى

2 32."  2، العدد 1986، نشرة القضاة 28784، قرار رقم 122/11/1982 جملس أعلى". املدنية وترتتب عليه آثاره وتنتج عنه كافة احلقوق
ونفس . 174."  2013، منشورات كليك، اجلزائر، 1."  1.مقتبس عن، سايس مجال، االجتهاد القضائي يف مادة األحوال الشخصية، ط

حيث قضت بأن عدم قيام املوثق بتسجيل عقد الزواج  املربم أمامه بدفرت احلالة  13/06/2007احلكم أكدته  احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 
  .4.253 11، العدد2008، جملة احملكمة العليا، 396339، قرار رقم 13/06/2007حمكمة عليا، . املدنية بالبلدية ال يؤثر على صحة الزواج
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جزاؤه فاسدا و ، يكون عقد الزواج للزواج كالويل، أو الشهود أو عدم تسمية الصداق 1األساسية

ضا الزوجني فيكون أما إذا ختلف ركن من أركان عقد الزواج األساسية كفقدان ر  .الفسخ قبل الدخول

  .2لو بعد الدخولالزواج باطال وجزاؤه البطالن و 

احلق قانونا يف  عندما يقوم املوثق بتوثيق الزواج أن يعرتض على إبرامه من له قد حيدثو       

  . 3لعقد لوجود مانع من موانع الزواجذلك لوقف توثيق ااالعرتاض عليه و 

الوطنية يف دعوى املعارضة يف عقد زواج يراد  د املشرع املصري االختصاص حملاكمهقد عقو       

: نهأمن قانون املرافعات املصري على  30/3حيث نصت املادة  .4صريةرامه أمام مكاتب التوثيق املإب

ختتص حماكم اجلمهورية بنظر الدعاوى اليت ترفع على األجنيب الذي ليس له موطن أو حمل إقامة يف ''

  .5''العقد يراد إبرامه لدى موثق مصريكان يف عقد زواج و اجلمهورية إذا كانت الدعوى معارضة 

ك إذا كان الزواج يراد إبرامه لدى موثق مصري وحدث أن عارض البعض هذا تطبيقا لذلو       

ن احملاكم املصرية ختتص بدعاوى املعارضة انع من موانع الزواج، فإالزواج دف وقف العقد لوجود م

هي متكني املوثق كمة من عقد االختصاص ذه الدعاوى للمحاكم املصرية واحل. يف هذه احلالة

عة الفصل يف دعوى املعارضة حبسبان أن احملكمة املختصة بنظر مهامه وحتقيق سر املصري من أداء 

                                                           
مىت كان من املقرر شرعا أن الزواج الصحيح ال يقوم إال بأركان :"  24/09/1984صادر بتاريخ  يف قرار له ا5لس األعلى ىويف هذا الشأن قض 1

ا وتأذن بالقول مبينة بوضوح، ويقول ابن زيد القريواين يف رسالته ال نكاح إال بويل وصداق وشاهدي عدل وأيضا ال يزوج البنت أب وال غريه إال برضاه
  . ومن مث فإن القضاء مبا خيالف أحكام هذا املبدأ يعد خرقا ألحكام الشريعة االسالمية

أن قضاة االستئناف ألغوا احلكم املستأنف، ومن جديد قضوا بصحة الزواج بني الطاعنني اعتمادا على تصرحيات  -يف فضية احلال –وملا كان ثابتا 
، ا5لة 34438، قرار رقم 24/09/1984  جملس أعلى". األركان، فإMم ذا القضاء خالفوا أحكام الشرع شهود، ال يتبني منها توافر هذه

  .64."  1، العدد1990القضائية، 
  . من قانون األسرة اجلزائري 34 -32املواد  2
  . 61. حممود عبد العزيز، املرجع السابق، ص ؛ حممود لطفي81.، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية والتجارية  3
  .52. عادل خري، املرجع السابق، ص 4
  .من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين 78وتقابل هذه املادة املادة . 106.صاحل جاد املنزالوي، املرجع السابق، ص 5
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ق لو جعلنا أداء تحقهي مسألة ما كانت لتو . ت الدولة اليت أبرم الزواج فيهاهذه الدعوى توجد يف ذا

 .1عارضة يف الزواج من حمكمة أجنبيةاملوثق املصري إلعمال وظيفته معلقا على ما يتقرر يف شأن امل

هي و   يف دعوى املعارضة من هذه احملكمةتعطيل إبرام العقد حىت يتم الفصل  يث يؤدي ذلك إىلحب

برام أين يتم أن العقد ذاته خيضع من الناحية الشكلية لقانون بلد اإلجة ال ميكن قبوهلا خاصة و نتي

ث يف االعرتاض يؤدي تلك الوظيفية وفقا لقانونه مم يدعو إىل الب كما أن املوثق  .توثيق عقد الزواج

  .2اختصاص السلطة املختصة يف دولته يكون ذلك منو 

فقد بني احملكمة املختصة بالنظر يف املنازعات املتعلقة ببعض الشروط  .أما املشرع اجلزائري      

اإلدارية حيث نصت من قانون اإلجراءات املدنية و  426املوضوعية لعقد الزواج من خالل املادة 

كما   ؛''خيص بالزواج مبكان طالب الرتخيصيف موضوع الرت ''  :نهأهذه املادة على السابعة من الفقرة 

موطن يف موضوع املنازعة حول الصداق مبكان '': نهأاملادة على  نفسنصت الفقرة الثامنة من 

الوالية مبكان يف موضوع '' : نه أنصت الفقرة التاسعة من املادة سالفة الذكر على و  ؛''املدعى عليه 

  . ''الوالية سةممار 

ن مل يبلغ السن ا تعلقت الدعوى بالرتخيص بالزواج ملأنه إذيستخلص من الفقرات السابقة       

أما إذا . دائرة اختصاصها موطن طالب الرتخيصفرتفع أمام  احملكمة  اليت يقع ب ؛القانوين للزواج

ت إذا تعلقو . املدعى عليهلصداق فرتفع مبكان موطن النزاع املتعلق بات دعوى املعارضة على بنصا

                                                           
  .61. ؛ حممود لطفي حممود عبد العزيز، املرجع السابق، ص94. ابق، ص، املرجع الس...عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية التجارية  1
، منشورات - االختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية وأحكام التحكيم -أنظر، حفيظة السيد احلداد، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص 2

  .76. احللي احلقوقية، دون سنة النشر، ص
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 يقع بدائرة اختصاصها مكان ممارسةفرتفع الدعوى أمام احملكمة اليت الدعوى بنزاع حول الوالية، 

  .1الوالية

اإلدارية اجلزائرية ال يثري من قانون اإلجراءات املدنية و  426من املادة  9و  8 تانالفقر إن تطبيق      

ن احملاكم اجلزائرية هي ، ألكان ممارسة الوالية باجلزائرو مأي إشكال إذا وجد موطن املدعى عليه أ

ختلط إذا مت إبرامه يف اجلزائر وختلف شرط لكن اإلشكال يثور يف الزواج امل .املختصة ال حمالة

مكان ممارسة مل يوجد باجلزائر، أو ختلف شرط الوالية و للمدعى عليه موطن مل يوجد و   الصداق

  ؟ كمة املختصة يف هذه احلالةاحمل فما هي الوالية يف اجلزائر،

اكم اجلزائرية تكون ، فاحملحد أطراف الدعوى جزائرياإذا كان ألإلجابة على هذا التساؤل نقول      
هو ضابط ط املنصوص عليها يف هذه املادة و لكن بناء على ضابط آخر غري الضوابهي املختصة و 

 دمتحت ولكن. 2ات املدنية واإلداريةاإلجراء من قانون 42- 41اجلنسية املنصوص عليها يف املادتني 
فال تمتع أحدمها باجلنسية اجلزائرية، مل يخمتلفي اجلنسية و  الزوجني كان إذا املختصة احملكمة إشكالية

خمتصة نظرا لتخلف الضوابط املنصوص عليها يف تكون ميكن يف هذه احلالة للمحاكم اجلزائرية أن 
من  42و  41يضا ختلف ضابط اجلنسية املنصوص عليه يف املواد أو  426من املادة  9 و 8الفقرتني 

تفاديا و . الزواج قد مت إبرامه يف اجلزائرذلك بالرغم من أن عقد اإلجراءات املدنية واإلدارية، و  قانون
اإلدارية نصا صرحيا يف قانون اإلجراءات املدنية و هلذه اإلشكالية كان على املشرع اجلزائري أن يورد 

أمام صاص احملاكم اجلزائرية بدعاوى املعارضة يف عقد الزواج مىت مت إبرام عقد الزواج يقضي باخت
  .4املربرات املقدمة سابقا استنادا إىل 3زائريموثق ج

  
                                                           

  .584.السابق، صسائح سنقوقة، املرجع  1
  .166.سنتطرق لدراسة هذا الضابط بالتفصيل يف الفرع الثاين من هذا املطلب، ص 2
  .113. ص السابق، املرجع نة،آم رحاوي 3
  .من هذه الرسالة 155. 154. أنظر، ص 4
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   دعوى إثبات عقد الزواج -ب

ني من هلم ة الزواج بني الزوجني أو بقد الزواج إذا وقع نزاع حول واقعتظهر أمهية دعوى إثبات ع      

نفي هذا الطرف اآلخر يأحد الطرفني يدعي قيام الزواج قانونا وشرعا و كان و   حة شرعية وقانونيةمصل

هي إقامة دعوى  الطريقة الوحيدة إلثبات ما يدعيه املدعي §يف هذه احلالة. الزواج ويطعن يف قيامه

عدم إبرام يف و  حالة االكتفاء بالشكل العر إثبات الزواج خاصة يف احلاجة إىلتظهر إثبات الزواج، و 

  . ام موثق أو ضابط احلالة املدنيةعقد الزواج أم

املطالبة باحلقوق املالية الناجتة عن خاصة يف حالة النزاع و   إشكاليات عدة 1ويثري الزواج العريف      

وغري ذلك فقد يلجأ الزوج إىل إنكار واقعة الزواج إذا كان مسكن  ، نفقة،هذا الزواج من صداق

يزداد و ة أخرى، دون علم الزوجة املطلقة ن متزوجا بامرأق أو بنفقة متجمدة أو كاا بالصدامدين

أو الطالق حيث ال جتد  2نع الزوج عن تسجيل الزواج العريف يف حالة الوفاةتاملشكل حدة عند ما مي

ة باملطلقة أو املتوىف عنها زوجها أو ورثتها يف حالة وفاOا السند القانوين الذي ميكنهم من املطال

  .3باحلقوق الناجتة عن هذا الزواج

                                                           
انه الشرعية والقانونية دون أن يكون مقيد يف الزواج العريف هو ذلك الزواج الذي يتم إبرامه أمام مجاعة من املسلمني حبضور الطالب مستوفيا ألرك 1

  .سجالت احلالة املدنية
يف إذا كان من املبادئ الشرعية السائدة فقها وقضاء أن إثبات عقد زواج " :بأنه 23/09/1985الصادر بتاريخ  يف قراره ا5لس األعلى ىوقض 2

عقاده وفقا لتعاليم الشريعة االسالمية، وأن االكتفاء بشهادة ثالثة أشخاص  حالة وفاة أحد الزوجني، يكون مؤسسا على شهادة شهود يؤكدون صحة ان
عف كان أفضل من شهد منهم أنه حضر الفاحتة، فهي شهادة يف غاية من االمجال وليست مما يثبت ا عقد الزواج إذا ما كانت شهادة اآلخرين أض

  .مع ميني املدعيةمنها فإن اال إثبات بالبينة على هذا النحو ال يكفي وحده إال 
لذلك يستوجب نقض القرار القاضي بإثبات عقد زواج املدعية بشخص متويف تأسيسا على شهادة ثالثة أشخاص ليست كافية هلذا اإلثبات ودون 

س ، مقتبس عن، ساي1q _.95، العدد 1989، ا5لة القضائية، 37501، قرار رقم 23/09/1985  جملس أعلى...". حتليف املدعية اليمني
  . 1q _.225.مجال، املرجع السابق، ج

أنه جيوز إثبات الزواج  13/02/2008وقد قضت احملكمة العليا يف قرار هلا صادر بتاريخ . 100-99. أنظر، اليت حممد، املرجع السابق، ص 3
2 2، العدد 2008ليا، ، جملة احملكمة الع424799، قرار رقم 13/02/2008حمكمة عليا، . العريف بشهادة الشهود واليمني املتممة

  .7.307 23، العدد 2008، جملة احملكمة العليا، 424799، قرار رقم 02/2008./307.ص
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رة يف القانون الذي ميكن أن يتم إثبات الزواج حسب القواعد العامة بوسائل اإلثبات املقر و       

  .1ة التامة بني إنشاء العقد وكيفية إثباتهذلك بناء على الصلحيكم الشكل و 

ائل وسإىل ت عقد الزواج حد الزوجني أو من له مصلحة يف إثباأ، ميكن أن يستند وعليه      

، وشهادة 3املتمثلة يف الكتابة، اليمني أو اعرتافات الزوجني املدعمة باألدلة واحلجج الشرعية 2اإلثبات

القرار الصادر بتاريخ : ومن بينها قراراتهالعديد من يف  ا5لس األعلىوهذا ما أكده  �الشهود

                                                           
يثبت الزواج العريف بشهادة األقارب أو بشهادة امرأتني ورجل، وال :" أنه 14/02/2002حيث قضت احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ   1

2 2، العدد 2007، جملة احملكمة العليا، 381880، قرار رقم 14/02/2002حمكمة عليا، ...". ألب فقط يشرتط أن يكون الويل حمصورا يف ا
  .483.ص
  
من القواعد املقررة شرعا أن التنازع يف الزوجية إذا ادعاها :" حيث قضت بأنه 15/12/1986الصادر بتاريخ  يف قرارهه ا5لس األعلى وهو ما أكد  2

فإن إثباOا يكون بالبينة القاطعة تشهد مبعاينة العقد أو السماع الفاشي، والشهادة املعتربة يف الزواج هي شهادة عدلني ذكرين، أحدمها وأنكرها اآلخر، 
  .ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خمالفا ألحكام الشريعة االسالمية

ء خاليا من أية حجة أو بينة تدل على وجود الزواج سوى أقوال امرأتني ال يعتد أن القرار املطعون فيه جا -يف قضية احلال –وملا كان من الثابت 
ô جملس أعلى...". بشهادOما يف إثبات الزواج شرعا، فإن تقريره بوجود الزواج يعد خمالفا ألحكام الشريعة وخمطئ يف فهم الشهادات يف الفقه

، مقتبس عن، سايس مجال، االجتهاد اجلزائري يف مادة 37.د الثاين، ص، العد1993، ا5لة القضائية 43889، قرار رقم 13/12/1986
  .659.:  2013، إصدار منشورات كليك، اجلزائر، 1.:  2.األحوال الشخصية،ج

  
 -2012-2011 تلمسان، جامعة ماجيستري، مذكرة --حتليلية نقدية مقارنة دراسة – للزوجني املالية احلقوق إثبات خلضر، عائشة بن أنظر، 3

  .  26-19.ص
 على1988 أفريل شهر أوائل يف بالكويت املنعقد العرب العدل وزراء جملس عن الصادر الشخصية لألحوال املوحد العريب القانون من 07 املادة نصت

   ".بالتصادق أو بالبينة الزواج إثبات معني لواقع اعتبارا جيوز وأنه   رمسية حبجة الزواج يثبت'' : أنه
 دعوى أثبتت قد الطاعنة أن بدعوى:" ... حيث قضت بأنه 21/11/2000كمة العليا أيضا من خالل قرارها الصادر بتاريخ وهذا ما أكدته احمل

 دعوى أثبتت قد الطاعنة فإنحيث أنه بالفعل  .دعواها برفض جديد من وقضى املستأنف احلكم ألغي قد املنتقد والقرار ضده باملطعون العريف زواجها
 رئيس به قام الذي 21/10/1997: يف املؤرخ التحقيق حمضر وكذلك األول القاضي به قام الذي التحقيق حسب ضده املطعونب العريف زواجها
 القرار نقض معه يتعني الذي األمر مؤسس فالوجه وعليه ولدين أجنب قد الزواج وأن خصوصا 15/04/1989 يف صدر سابق القرار تنفيذ....الغرفة

  .21/11/2000حمكمة عليا،  ...." ةإحال وبدون فيه املطعون
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 الصادر بتاريخ    هقرار كذلك يف و 2 29/02/19882، ويف قرار آخر صادر يف 05/11/19841

  .21/01/20014 يف قرارها الصادر يفاحملكمة العليا  أيضا ما جسدته هذا 6 27/03/198931

البا ما يكون موطن الزوجية، غو  55ت الزواج مبكان تواجد موطن املدعى عليهترفع دعوى إثباو        

اإلدارية يف فقرOا ن اإلجراءات املدنية و من قانو  426خذ املشرع اجلزائري بذلك يف نص املادة وقد أ

  .''واج مبكان وجود موطن املدعى عليهيف موضوع إثبات الز '' :نهأالثانية حيث نصت على 

                                                           
من املقرر شرعا أنه جيوز إثبات عقد الزواج بشهادة شهود تنفيذ شرعي ومن مث فإن القضاء بإثبات عقد الزواج اعتمادا :" من خالله أنه حيث قضى 1

تئناف اكتفوا يف قرارهم بالقول أن الزوج تارة ينكر وملا كان قضاة االس. على شهود ال تفيد انعقاده شرعا يعد خرقا ملبادئ وأحكام الشريعة االسالمية
��ú»¦ الزواج وتارة يطلب التصريح بعدم االختصاص وأن  شهود املطعون ضدها صرحوا أمام القاضي األول بأن الطرفني كانا متزوجني وعاشا عيشة األ

جملس  ".هذه التصرحيات ال تكون كافية إلثبات عقد الزواج الشرعي فإMم بقضائهم بإثبات عقد الزواج بني الطرفني خالفوا أحكام الشريعة باعتبار أن
  .82.:  2، العدد 1990، ا5لة القضائية 34030، قرار رقم 05/11/1984أعل، 

نه أو شهادة من املقرر قانونا وشرعا أن الزواج يثبت بالشهود الذين حضروا العقد أو على األقل الفاحتة إذا كانت مشتملة على أركا:" حيث جاء فيه 2
أن  -يف قضية احلال –ملا كان . السماع ومن مث فإن النعي على القرار املطعون فيه خبرق القانون وخمالفة القواعد الشرعية غري مؤسس يستوجب الرفض

لزواج، فإن قضاة املوضوع الطاعنة أقرت على نفسها بأن عالقتها مع املطعون ضده مل تكن شرعية ومل تقم على عقد مبين على األركان املعروفة يف ا
، قرار رقم 29/02/1988© جملس أعلى...". برفضهم لطلب الطاعنة الرامي إىل إثبات زواجها مل خيالفوا الشريعة االسالمية وانتهكوا القانون

  .1ô ô.451.مقتبس عن، سايس مجال، املرجع السابق، ج. 49.:  1، العدد 1991، ا5لة القضائية، 48184
اليت يشهد أصحاا أMم حضروا قراءة الفاحتة أو حضروا زفاف  لزواج ال يثبت إال بشهادة العيانمن املقرر شرعا أن ا:" أنهبخالله من  إذ قضى 3

 ملطعون فيهالطرفني، أو بشهادة السماع اليت يشهد أصحاا أMم مسعوا من الشهود وغريهم أن الطرفني كانا متزوجني ومن مث فإن النعي على القرار ا
  .بانعدام األسس القانونية وخمالفة قواعد اإلجراءات يف غري حمله، يستوجب الرفض

أن الطاعن مل يأت بأي شهادة معاين أو شهادة السماع إلثبات زواجه فإن قضاة املوضوع برفضهم دعوى إثبات  -يف قضية احلال - ملا كان من الثابت
، ا5لة 53272، ملف رقم 27/03/1989. جملس أعلى". كان كذلك استوجب رفض الطعن ومىت. الزواج العريف أعطوا لقرارهم األساس القانوين

     .82.، العدد الثالث، ص1990القضائية لسنة 
 الزوجة ويل توفر عدم على الدعوى رفض يف املوضوع قضاة واعتماد الزواج انعقاد أثبتوا شهودا قدمت كانت الطاعنة أن بدعوى:" .. بأنه قضت إذ 4

 إىل الرامي الطاعنة طلب على يرد مل األوىل الدرجة قاضي أن كما الزواج هلا وسبق ثيبا دامت ما نفسها زواج للمرأة حيق أنه إذ وشرعيا قانونيا خطأ يعد
 جيعل مما ةاألسر  قانون من 40 للمادة طبقا فاسد الزواج عتبارا حالة يف حىت يثبت النسب أن مع) أ -ب -م( املرحوم بأبيها) ح( البنت نسب إحلاق
 .واإلبطال النقض إىل يعرضه مما القانوين األساس منعدم فيه املطعون القرار
 بني مت العريف الزواج أن شهاداOم يف أثبتوا شهود إىل استمعوا املوضوع قضاة أن يتبني فيه املطعون والقرار املستأنف احلكم إىل بالرجوع فعال أنه حيث

 فقضاة هذا وأمام عليها ويل حضور دون بنفسها الزواج عقد بنود ناقشت الزوجة أن و املسجد إمام أمام دارهمق حدد صداق وعلى برضامها الطرفني
 وذلك) ح( تسمى بنتا الزواج عن ونتج مت قد الدخول دام ما قانوين أساس غري من يعترب العريف الزواج إلثبات الرامية املدعية دعوى برفض املوضوع
 فإن املختل وحده هو الويل ركن دام وما واحد ركن اختل إذ املثل بصداق الدخول بعد الزواج يثبت نصها يف األسرة قانون من 33 املادة على تأسيسا
 عليا، كمةحم..". فيه املطعون القرار وإبطال نقض يتعني الذي األمر مؤسس الوجه جيعل مما املذكورة للمادة طبقا الدخول بعد يثبت الزواج
21/01/2001.  

  .278.   2009عبد السالم ذيب، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، موفم للنشر، اجلزائر،  أنظر، 5
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بني الزوجني أو بني من هلم مصلحة شرعية  املختلط حول واقعة الزواج نزاع وقع إذا وعليه،      

يزعم نفيه ويطعن يف قيامه أو انونا وشرعا واآلخر قيام الزواج قوكان أحدمها يدعي . وقانونية يف ذلك

يف صحته فإن الطريق الوحيد إلثبات ما يدعيه املدعي هو إقامة دعوى إثبات الزواج أمام  احملكمة 

 الطرفني بني الزواج أن إثبات من املدعي متكن فإذا. اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن املدعى عليه

 الزواج هذا مثل بقيام احلكم من احملكمة ومتكنت  االسالمية الشريعة دولقواع للقانون وفقا حصل قد

جيب على ممثل النيابة العامة إرسال  فإنه  املقضية القضية لقوة حائزا Mائيا حكمها وأصبح 11وصحته

نسخة من احلكم إىل ضابط احلالة املدنية بالبلدية املعنية وتكليفه بتسجيل منطوق احلكم يف 

 فقط ذلك وبعد. 2املدنية وفقا لألوضاع واألشكال اليت يتطلبها قانون احلالة املدنية سجالت احلالة

وحيتج  بالبلدية املدنية احلالة سجالت من الزواج عقد عن نسخة يستخرج أن املعين الشخص يستطيع

  .3به لدى كل من يهمه أمر إثبات عقد زواجه

  

  دعوى النفقة - ج

ه حلياة الزوجية حيصل فيها أن يتخلى الزوج عن التزاماته جتاه زوجتهناك حاالت كثرية يف واقع ا     

قانونا أن تطالب الزوج هذه احلالة من حق الزوجة شرعا و  ففي _ينفق عليهموأوالده فيهملهم وال 

                                                           
  .368. ص  1989 اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة البعث دار اجلزائري، األسرة قانون يف والطالق الزواج سعد، العزيز عبد أنظر، 1
يثبت الزواج مبستخرج من سجل احلالة املدنية، ويف حالة عدم تسجيله يثبت حبكم : " سرة اجلزائري بقوهلامن قانون األ 22هو ما نصت عليه املادة و  2

  .قضائي
  ". جيب تسجيل حكم تثبيت الزواج يف احلالة املدنية بسعي من النيابة العامة 

  .73."  2007لنشر والتوزيع، اجلزائر، أنظر، عبد العزيز سعد، قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، دار هومة للطباعة وا 3
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  1الزوج مادامت الزوجة يف طاعته فالنفقة الزوجية واجبة على .نفاق عليها وعلى أوالده معهاباإل

 .2غري مسلمة العقد الصحيح سواء كانت مسلمة أو قصر نفسها عليه حبكمسه هلا و نظري احتبا هذاو 

ومن بينها  على زوجته يف العديد من قراراته على واجب الزوج يف النفقةوقد أكد ا5لس األعلى 

    .18/05/20054 يفاحملكمة العليا الصادر عن قرار أيضا الو 0 02/10/19893القرار الصادر بتاريخ 

ها يرفع الطلب بأداء أداؤ امتناع من هو واجب عليه  تبني أن استحقاق النفقة تعرض إىل إذاو        

  .5ل املنصوص عليها يف قانون القاضيالنفقة قضاء بعريضة افتتاحية طبقا لألشكا

ة ألنه حمتاج وليس من املنطق حمكمة موطن الدائن بالنفق طلب ضد املدين بالنفقة إىليقدم الو       

يف  426واملادة   02فقرة  40ذلك تطبيقا ملا ورد يف املادتني مصاريف إضافية بسبب دعواه و تكبده 

... '':أنهحيث نصت األوىل على   اإلدارية اجلزائريفقرOا اخلامسة من قانون اإلجراءات املدنية و 

ية ونصت الثان ""اختصاصها موطن الدائن بالنفقة أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة ...النفقة الغذائية 

  .''يف موضوع النفقة الغذائية مبوطن الدائن ا'' :نهأعلى 

                                                           
حيث قضت من خالله بأن الزوج يبقى ملتزما باإلنفاق على زوجته  12/11/2008وهذا ما أكدت عليه احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ  1

6 2008، جملة احملكمة العليا، 466390، قرار رقم 12/11/2008حمكمة عليا، . املقيمة عند أهلها قائما مادام مل يثبت نشوزها حبكم قضائي
  . 317.. .2العدد 

  .147. � �2008، اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1.أنظر، بن شويخ الرشيد، شرح قانون األسرة اجلزائري املعدل، ط 2
ق بابه عليها وهو الذي ما يعرب عنه شرعا ب من املقرر شرعا أن انتقال الزوجة إىل بيت الزوجية واختالء الزوج ا يف بيته وغل: " حيث جاء فيه 3
ومن املقرر أيضا أن دخول املسلم به . يعترب دخوال فعليا يرتب عليه اآلثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها" خلوة االهتداء"  أو " ارخاء الستور"

غياب املسقط عليها ومن مث فإن النعي على القرار املطعون فيه  يوجب العدة حىت ولو اتفق الطرفان على عدم الوطأ ويوجب النفقة ونفقة ما قبلها يف
، العدد األول، 1991، ا5لة القضائية لسنة 55116، ملف رقم 02/10/1989. جملس أعلى...".مبخالفة القانون يف غري حمله يستوجب رفضه

  .34.ص

اإلنفاق على زوجته وأوالده ال يشرتط فيه وجود حكم قضائي مدان فيه من من املقرر قانونا أن اعتبار الزوج ممتنعا عن :" حيث قضت من خالله بأنه 4
، نشرة القضاة، 335844، قرار رقم 18/05/2005حمكمة عليا، ". أجل ذلك، بل يثبت بكل وسائل اإلثبات بعد صدور احلكم بوجوا

  .315."  65، العدد 2010

  .192. “ �2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 5.1 13.ضاء، جأنظر، غويت بن ملحة، قانون األسرة على ضوء الفقه والق 5
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من خالل استقراء هاتني املادتني جند أن املشرع اجلزائري عند حتديده للمحكمة املختصة       

خرج عن القاعدة العامة اليت متنح االختصاص راعى اجلانب الضعيف يف الدعوى و  بدعاوى النفقة

يوجد بدائرة منح االختصاص يف هذه الدعاوى للمحكمة اليت و  .1دعى عليهكمة موطن املحمل

  .2املطالب أو الدائن بالنفقة اختصاصها موطن املدعي

صلح من باب أوىل يستوى احمللي، فإذا كانت هذه القاعدة االستثنائية صاحلة للتطبيق على املو       

إذا كان  3وطنية بالفصل يف دعاوى النفقةال بذلك ختتص احملاكمو . تطبيقها على املستوى الدويل

يه موطن أو حمل دعى علال يهم يف هذه احلالة أن يكون للمو   اجلزائري مالدائن بالنفقة متوطنا باإلقلي

حالته املزرية املادة هو وضع املطالب بالنفقة و  ن األساس الذي بين ألجله حكم هذهإقامة باجلزائر أل

  .4عوى أمام حمكمة موطن املدعى عليهالداليت ال متكنه من التنقل لرفع 

 .عليه احملاكم الفرنسية إذ منحت االختصاص حملكمة موطن الدائن بالنفقةوهذا ما استقرت      

ساس بالنظام العام وتعكري الل ا املقوق الطبيعية اليت يرتتب على اإلخذلك أن النفقات من احل

  .5األمن املدينصفو 

يف  30حيث نصت املادة   مقدمتها املشرع املصري لبية التشريعات ويفوقف تبنته أغنفس املو     

ختتص حماكم اجلمهورية بنظر الدعاوى اليت ترفع على '' :نه أفقرOا اخلامسة من قانون املرافعات على 

ألم ا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة لاألجنيب الذي ليس له موطن أو حمل إقامة يف اجلمهورية إذ

                                                           
  .302. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 1
  .108. 2 20073، دار هومة ، اجلزائر، 2.أنظر، عبد العزيز سعد، قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، ط 2
نفقة العادية وليس النفقة الوقتية اليت هلا حكم خاص إذ ينظر فيها القاضي الذي عرض عليه النزاع األصلي وجتدر اإلشارة أن املقصود بالنفقة هنا ال 3

  . ويطبق عليها القانون الوطين الرتباطها باعتبارات األمن املدين
  .479. عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 4

5 Pour plus de détails, cons. COURBE Patrick, Divorce et séparation de corps, Rep, International,  Dalloz, 1998,  
p. 6. 
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خذ بذات احلل املشرع كما أ. ''مهورية أو للصغري املقيم فيها مىت كان هلا موطن يف اجلو للزوجة أ

نية اكم اليمختتص احمل'' :أنهعلى املرافعات والتنفيذ املدين من قانون  58حيث نصت املادة  �يناليم

أيضا و  .'' نللصغري إذا كانوا مقيمني يف اليملزوجة أو بطلب نفقة لألم أو ل …ليت تتعلق بالدعاوى ا

ن جملة القانون الدويل اخلاص ص يف الفصل السادس مملشرع التونسي على هذا احلل حيث نأعتمد ا

 دعاوى النفقة إذا كان الدائن مقيما بالبالد يف - 2 : كما تنظر احملاكم التونسية" : نهأعلى 

  .''التونسية

  

  دعوى النسب - د

إثبات النسب ذاته دون أي نزاع  أساسا إىل ن تكون دعوى أصلية Oدفدعوى النسب إما أ      

جل إثبات النسب من أ إما أن تكون دعوى تبعية Oدف إىل7 0 1أو خصام صريح حول موضوع حمدد

دعوى إثبات النسب تبعا ل مثل إقامة دعوى إثبات ذلكإثبات حق من احلقوق الشرعية والقانونية و 

                                                           
 وبالبينة وباإلقرار الصحيح بالزواج يثبت أنه قانونا املقرر من:" بأنه 21/05/1991 بتاريخ صادرها القرار  يف العليا كمةيف هذا الشأن قضت احملو  1

  .للقانون سليما تطبيقا يعد املبدأ ذا القضاء فإن مث ومن الشبهة، وبنكاح
أن الطاعنة مل تثبت أية حالة من احلاالت اليت نص عليها قانون األسرة، فإن قضاة املوضوع برفضهم لطلبها  -يف قضية احلال -وملا كان من الثابت

، ا5لة القضائية 47712، قرار رقم 21/05/1991  حمكمة عليا...". الرامي إىل تسجيل الزواج وإثبات نسب البنت قد طبقوا صحيح القانون
  . 741.:  02.، مقتبس عن، سايس مجال، املرجع السابق، ج56.، العدد الثاين، ص1994

من املقرر شرعا أنه ميكن إثبات النسب بالزواج الصحيح واالقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح :" أنه 28/10/1997وقضت يف قرار آخر بتاريخ 
، قرار 28/10/1997حمكمة عليا، ...".ة واألنكحة الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة إحياء الولد ألن ثبوت النسب يعد إحياء له ونفيه قتال لهالشبه
  .42.:  1، العدد1997، ا5لة القضائية 172333رقم 

ومن املقرر قانونا أيضا أنه ... لد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا من املقرر قانونا أنه يثبت الو :" بأنه 15/06/1999كما قضت يف قرارها الصادر بتاريخ 
من قانون األسرة، ومن  32“33§34يثبت النسب بالزواج الصحيح وباإلقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح مت فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

6 1، العدد 1999، ا5لة القضائية 222674، قرار رقم 15/06/1999حمكمة عليا، ...". مث فإن القضاء خبالف ذلك يعد خمالفة للقانون
  .126.ص
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قوق السياسية لى حق اإلرث أو بعض احلأو كإثبات النسب للحصول ع 11الزواج املقامة قبلها

  . املتعلقة باجلنسية

قد منح املشرع اجلزائري للمحكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن املدعى عليه و        

 -2بنوة كانت أم أبوة أم أمومة -إثبات النسب أو االعرتاف به : فصل يف دعاوىاالختصاص لل

من قانون  490حيث نصت املادة  .3كار األبوةلشخص جمهول النسب؛ وأيضا يف دعاوى إن

أو باألبوة أو باألمومة ع دعوى االعرتاف بالنسب بالبنوة ترف'' :نهأاإلدارية على اإلجراءات املدنية و 

  .4''بوة أمام حمكمة موطن املدعى عليهلشخص جمهول النسب أو إنكار األ

ابط موطن املدعى عليه لتوزيع ومن خالل هذا النص يتضح أن املشرع اجلزائري أخذ بض      

األصل براءة ذمة املدعى عليه حلني " االختصاص يف دعاوى النسب، وبذلك يكون قد راعى قاعدة 

وإذا كان ضابط موطن املدعى عليه يف ". الدين مطلوب وليس حممول"، ومبدأ "إثبات العكس

نه مادام االختصاص دعاوى النسب هو الذي مينح على أساسه االختصاص للمحاكم الوطنية؛ فإ

الدويل يف اجلزائر هو امتداد لالختصاص احمللي فإنه ختتص حماكم الدولة اليت يوجد ا موطن املدعى 
                                                           

  .157.الغويت بن ملحة، املرجع السابق، ص  1
من املقرر قانونا أن النسب يثبت باإلقرار باألمومة مىت كان هذا اإلقرار :" بأنه 19/12/1988الصادر يف  هيف قرار  ا5لس األعلى ىفقد قض 2

أن أم املطعون  - يف قضية احلال -ملا كان من الثابت. على القرار املطعون فيه مبخالفة القانون غري سديد يستوجب الرفض صحيحا، ومن مث فإن النعي
سيس ضده اعرتفت بأنه ابنها وأن اعرتافها كان صحيحا، ومن مث فإن قضاة ا5لس مبوافقتهم على احلكم املستأنف لديهم برفض الدعوى لعدم التأ

  .52.:  3، العدد1991، ا5لة القضائية، 51414، قرار رقم 19/12/1988- جملس أعلى...". ونطبقوا صحيح القان
  .663.سائح شنقوقة، املرجع السابق، ص 3

من املقرر قانونا أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح وينسب :" بأنه 20/10/1998ويف هذا اخلصوص قضت احملكمة العليا يف قرار هلا صادر بتاريخ 
ومن املقرر أيضا أن نفي النسب جيب أن يكون عن طريق رفع دعوى اللعان اليت حددت مدOا يف . ألبيه مىت كان الزواج شرعيا وامكن االتصالالولد 

، اجتهاد قضائي، 202430، قرار رقم 20/10/1998حمكمة عليا، ...". الشريعة واالجتهاد بثمانية أيام من يوم العلم باحلمل أو برؤية الزنا
  .82.، عدد خاص، ص2001

أعاله حبضور ممثل النيابة  490ينظر يف الدعاوى املتعلقة باملنازعات املنصوص عليها يف املادة :" من نفس القانون على أنه 491كما نصت املادة  4
القضايا اليت تتعلق حبالة األشخاص نستنتج من نص هذه املادة أن القضايا املتعلقة بالنسب ونظرا للطبيعة اخلاصة ملثل هذه ". العامة ويف جلسة سرية

أنظر، بربارة عبد الرمحن، شرح قانون . وحفاظا على مسعتهم وشرفهم يتم النظر فيها حبضور ممثل النيابة العامة، وجيب أن تتم اجللسة بصفة سرية
   .¹.355 ©2009، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 2.اإلجراءات املدنية واإلدارية، ط
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فإذا كان  .يف حالة الزواج املختلط ثباته أو إنكارهإعليه بالنظر والفصل يف دعاوى االعرتاف بالنسب، 

لة األجنبية اليت يوجد ا للدو  ختصاصاال نعقدي احملكمة، دولة يف نموط له ليس أجنبيا، عليه املدعى

 فيها رفعت اليت احملكمة دولة يفموطن  وله أجنبيا عليه املدعى كان إذا ماأ .ملدعى عليهموطن ا

  .1عليه املدعى موطن إىل بالنظر الدولة هذه حملاكم يف هذه احلالة ختصاصاالتقرر في الدعوى،

الوطنية بالدعاوى املتعلقة بنسب الصغري مىت   اص حماكمهفقد عقد اختص  أما املشرع املصري      

صغري مقيما يف اجلمهورية كان الامة يف مصر و كان املدعى عليه أجنيب ليس له موطن أو حمل إق

بات النسب أو اإلقرار به أو تعلقت بإنكاره وعدم االعرتاف سواء تعلقت الدعوى بإثو  22املصرية

  .3به

يف تقرير اختصاص احملاكم  دور الذي قد يلعبه هذا األخريالاملوطن و  وبعد أن تطرقنا ملعيار      

تبيان احلاالت اليت قد ينعقد فيها  نعقاد الرابطة الزوجية وآثارها، ننتقل إىلالوطنية بنظر دعاوى ا

ضابط شخصي آخر وهو ضابط اختصاص القضاء الوطين بالفصل يف هذه الدعاوى بناء على 

  .اجلنسية

  

  

  

  

                                                           
  .360.عبد العزيز سعد، املرجع السابق، املرجع السابق، ص 1
  .70. حممد لطفي حممود عبد العزيز، املرجع السابق، ص 2
  .98-97. عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية والتجارية، املرجع السابق، ص 3
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  ني الفرع الثا

  االختصاص المبني على معيار الجنسية

على أساسه االختصاص  ا يبىن، قد تكون معيار إن اجلنسية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة        

يعترب االختصاص املبين على و . ة اليت ينتمي إليها الشخص جبنسيتهالقضائي الدويل حملاكم الدول

ال يقتصر على طائفة معينة من املنازعات دون أساس معيار اجلنسية اختصاصا عاما جوازيا حبيث 

مبا فيها  –باستثناء الدعاوى العقارية املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج  –غريها بل خيص كافة الدعاوى 

اص للمحاكم الوطنية إذا كان بذلك يثبت االختصو  ôآثارهو املختلط انعقاد الزواج املتعلقة بدعاوى ال

  .فة الوطنية بناء على ضابط اجلنسيةج أو الزوجة متمتعا بالصالزو 

لالختصاص الدويل للمحاكم هناك من التشريعات من أعملت ضابط اجلنسية كمعيار عام و         

والتشريع  1شريع الفرنسي، سواء كان الوطين اخلصم يف املنازعة مدعيا أو مدعى عليه كالتالوطنية

مىت كان  االختصاص حملاكمها الوطنية هناك من التشريعات من اقتصرت على تقريرو . 2اجلزائري

هو مها و ملنح االختصاص حملاك اضابطوبذلك مل جتعل من جنسية املدعي   املدعى عليه من وطنييها

  .لبية الدول العربيةغاو  3موقف التشريع املصري

 املدعى عليه علىعات اليت جعلت من جنسية املدعى و من التشرييعترب التشريع الفرنسي   يهعلو       

قانون من ال 15و  14، إذ جسد ذلك يف املادتني اء كضابط ملنح االختصاص حملاكمه الوطنيةالسو 

                                                           
  .من القانون املدين 15و  14املادة  1
  .ات املدنية واإلداريةمن قانون االجراء 42و  41املادة  2
  .من قانون املرافعات 28املادة  3
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  .1للمحاكم الوطنية مىت كان أحد اخلصوم فرنسياا منح االختصاص املدين الفرنسي اللتني قررت

الزوجة  الزوج أو - حد املتقاضنيأ، يكفي توافر اجلنسية الفرنسية لدى وإلعمال حكم هاتني املادتني

بغض  2 -15املادة  –أو مدعيا عليه   -14املادة  –سواء كان مدعيا - - يف دعاوى الزواج املختلط

  . 3ن داخل اإلقليم الفرنسي أم خارجهالنظر عن موطن الفرنسي أو حمل إقامته سواء كا

ملدعى ينعقد اختصاص القاضي الفرنسي يف هذه احلالة حىت ولو كانت جنسية املدعي أو ا 3إذن     

ملتقاضي الفرنسية وقت تكون العربة جبنسية او . 4عليه هي الصلة الوحيدة اليت تربطه باإلقليم الفرنسي

فرة لو كانت هذه اجلنسية غري متو حىت و  ، فينعقد االختصاص عندئذ للمحاكم الفرنسية5رفع الدعوى

تغيري اجلنسية الذي يكون  ، كما ال يؤثر على اختصاص احملاكم الفرنسيةعند نشوء العالقة حمل النزاع

  .6وىالحقا على رفع الدع

                                                           
1 Cf. GOUSSARD Céline, La contribution aux charges du mariage en droit international privé, mémoire D.E.A, 
Université de bourgogne, France, 1993/1994, p.69 ; DERRUPE Jean, op.cit., p. 112 ; BATIFFOL Henri, 
LAGARDE Paul, Droit …, op.cit., p.448. 

األجنيب حىت ولو مل يكن مقيما بفرنسا، جيوز أن يكلف باحلضور أمام احملاكم كما ميكن  '': همن القانون املدين الفرنسي على أن 14حيث تنص املادة 
ميكن تقدمي '' :من ذات القانون على أنه 15وتنص املادة . ''أن يقدم أمام حماكم فرنسا من أجل التزامات تعاقد عليها يف بلد أجنيب مع فرنسيني 

 .386. ص زكي، املرجع السابق، أنظر، حامد. ''فرنسي أمام حمكمة فرنسية من أجل التزامات تعاقد عليها يف بلد أجنيب حىت ولو مت ذلك مع أجنيب 
L’article 14 du code civil français dispose que « L’étranger, même non résident en France pourra être cité devant 
les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra  
être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des  
français ». Cf. NIBOYET Marie- Laure, DE GEOUFFRE DE LA  PRADELLE Géraud, Droit international 
privé, 4 édition, L.G.D.J, lextenso édition, 2013, p.344.  
L’Article 15 du code civil français dispose qu’ « un Français pourra être traduit devant un tribunal de France 
pour des obligations par lui contractées en pays étranger même avec un étranger». Cf. MELIN François, Droit 
international privé, 5 édition, Gualino lextenso édition, France, 2012, pp.45-46 ; LOUSSOUARN Ivon, 
BOUREL Pierre, op. cit.,  pp. 570-571.  

2 MAYER Pierre, HEUZE Vincent, op.cit., p. 207 ; LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op. cit., p.573.    
. 6 19783أنظر، ماهر إبراهيم السداوي، جنسية اخلصوم الوطنية كضابط لالختصاص القضائي الدويل، رسالة دكتوراه، جامعة املنصورة، مصر،  3

 ؛ 26
GOUSSARD Céline, op.cit., p.70,71. 
4 Cf. COURBE Patrick, Droit international privé, Recueil Dalloz- 1er  juillet 2010- n°25, p. 1591. 
5 Cf. BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, Droit …, op. cit ., p.480. 

 التصادم عن التقصريية املسؤولية مجال، عصمان بن؛ بن عصمان مجال،  272. بيار ماير، فانسان هوزية، ترمجة علي مقلد، املرجع السابق، ص 6
  .2009G U .349-2008 تلمسان، جامعة دكتوراه، رسالة اخلاص، الدويل القانون يف البحري
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من قانون  42و  41من القانون املدين الفرنسي املادتان  15و  14تقابل نص املادتني و        

، حبيث اعتمد من خالهلا املشرع صراحة زائري اللتني جاءتا بنفس املعىناإلدارية اجلاإلجراءات املدنية و 

  .1الدويل العام للمحاكم اجلزائرية اس لتحديد االختصاصعلى اجلنسية اجلزائرية كأس

يف فقا لنص املادتني املذكورتني يكفي لكي ينعقد االختصاص للمحاكم اجلزائرية عليه، وو و       

عيا كان أم مدعيا عليه، وبذلك ال يشرتط حد اخلصوم جزائريا مدأأن يكون دعاوى الزواج املختلط 

ري موطن باجلزائر جلزائا للزوج زائرية كأن يشرتط مثال أن يكونجانب الصفة اجل أي شرط آخر إىل

دعوى حىت ختتص احملاكم اجلزائرية، حىت يكفي توافر اجلنسية اجلزائرية وقت رفع ال9 0 2أوله أموال ا

كما ال يؤثر على اختصاص النظام القضائي   .تنازع فيهنبيا وقت نشوء احلق امللو كان اخلصم أجو 

  .3اجلنسية الالحق على رفع الدعوى اجلزائري تغيري

من  424و  41املادتني من القانون املدين الفرنسي و  15 و 14تفسري احلريف للمادتني الإن      

 هو األمرو . 5تطبيقها على االلتزامات التعاقدية اإلدارية اجلزائري حيصر جمالقانون اإلجراءات املدنية و 

ن هي وجدت أساسا من أجل محاية املواطن فال شك د، فإفائدة املرجوة من هذه املواالذي يعطل ال

                                                           
قيما يف اجلزائر، أمام اجلهات جيوز أن يكلف باحلضور كل أجنيب حىت ولو مل يكن م'' :من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عل أنه  41تنص املادة  1

ئية اجلزائرية بشأن القضائية اجلزائرية ، لتنفيذ االلتزامات اليت تعاقد عليها يف اجلزائر مع  جزائري، كما جيوز أيضا تكليفه باحلضور أمام اجلهات القضا
جيوز أن يكلف باحلضور كل جزائري أمام اجلهات '' :على أنه من ذات القانون فتنص  42أما املادة . ''التزامات تعاقد عليها يف بلد أجنيب مع جزائريني

  .''القضائية اجلزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها يف بلد أجنيب، حىت ولو كان مع أجنيب
ذا النص شأنه ومن مث أصبح األجنيب معين . وقد فعل املشرع حسنا حينما أورد هذين النصني، وذلك لسد ثغرة كانت سببا يف ضياع كثري من احلقوق

  .وبالتايل أضحى األمر ميسرا يف هذا اخلصوص على األقل يف اجلانب القانوين منه. شأن املواطن اجلزائري
  .39- 20. '  2 .أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج 2

3 Cf., ISSAD  Mohand, op.cit., tome2, p. 33. 
. 938370حمكمة عليا، ملف رقم . 2011-02-03ن خالل قرارها الصادر بتاريخ وقد جسدت ما جاء يف هذه املادة احملكمة العليا صراحة م 4

  .à.259 �2011، جملة احملكمة العليا، العدد الثاين، 2011-02- 03قرار بتاريخ 
5 NIBOYET Marie- laure, DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE Géraud, op.cit., p. 346 ; GOUSSARD Céline, 
op.cit., p.69. 
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. 1الية العقدية دون املسائل األخرىأن هذه احلماية ستكون ناقصة إذا اقتصرت على االلتزامات امل

فقصره بالتايل   اجلنسية وليس على طبيعة النزاع أن االختصاص املقرر يف هذه املواد مبين علىكما و 

فرنسي يوسع جعل القضاء الاألمر الذي هو و . 2ن غريها ليس له ما يربرهعقدية دو على االلتزامات ال

ملدين، حبيث مد من القانون ا 15و  14ة باالختصاص املقرر يف املادتني ينمن جمال الدعاوى املع

ة  يستثن سوى الدعاوى العينية العقاريومل. 3لدعاوى مالية كانت أو غري ماليةكل ا  جمال تطبيقها إىل

رق أيضا الطلبات املتعلقة بطوى اخلاصة بتقسيم هذه العقارات و الدعاعقار واقع باخلارج و املتعلقة ب

  .4التنفيذ اليت جتري خارج فرنسا

، مما جيعل  تصل بسيادة الدولة األجنبيةكوMا ت  تثناء هذه الدعاوى يرجع أساسا إىلوسبب اس      

ة أو ، فيبقى هذا األخري بدون حجهاضاء أجنيب غري قابل لتطبيقه فيكل قرار صادر بشأMا من ق

لفرنسية يف قرارها الصادر هذا املوقف تبنته صراحة حمكمة النقض او  .5تذكرفعالية 

من القانون املدين جمال عام يشمل كل  14مادة لل'': حيث قضت مبوجبه أن 27/05/1970:بتاريخ

كذا عقارات متواجدة باخلارج و خبصوص  لقسمةوطلبات ا4 ستثناء الدعاوى العينية العقاريةاملسائل با

  .6''فرنسا  خارجالطلبات اخلاصة بطرق التنفيذ  املمارسة 

                                                           
1 Cf. DERRUPE Jean, LABORDE Jean Pierre, Droit international privé, 17 édition, Dalloz, Paris, 2011, pp.118-
119. 

  .Í .36 �2.؛ موحند إسعاد ، املرجع السابق، ج Í.41 �2.ج  أعراب بلقاسم، املرجع السابق 2
3 AUDIT Bernard, J’AVOUT Louis, op.cit., p. 378 ; GOUSSARD Céline, op.cit., p.69. 
4 MAYER Pierre, HEUZE Vincent, op. cit., p. 208 ; LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit. , p .575 ; 
DERRUPE Jean, op.cit. , p .112. 

  .351. ؛ بن عصمان مجال، املرجع السابق، صÍ .41 �2.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج 5
6 « L’article 14 du code civil a une portée générale s’étendant à toute matière à l’exclusion des actions réelles 
immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger ainsi que des demandes 
relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France ». Cass, 27/05/1970, cité par, MAYER Pierre, 
HEUZE Vincent, op.cit. , p.208. 
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توسيع جمال إعمال معيار اجلنسية كضابط  جتهاد القضائي اجلزائري بدوره إىليتجه االهذا و        

 وهو ما قضى ة خاصة يف مسائل األحوال الشخصية،اجلزائريلتحديد االختصاص القضائي للمحاكم 

  .07/06/19761الصادر يف  يف قراره ا5لس األعلىبه 

اآلثار اليت دعاوى انعقاد الرابطة الزوجية و  بناء على ما تقدم قوله يسري حكم تلك املواد علىو       

بالتايل ختتص احملاكم الفرنسية أو اجلزائرية بالفصل فيها مىت كان املدعى أو املدعى و  _ترتتب عليها

ذلك باستثناء الدعاوى املتعلقة بعقار واقع يف ى من الفرنسيني أو اجلزائريني، و عاو عليه يف هذه الد

رات ، حيث ال ختتص احملاكم اجلزائرية أو الفرنسية بالدعاوى العقارية إال إذا كانت العقا2بلد أجنيب

  .3متواجدة يف اجلزائر أو فرنسا

من  42و 14املادتني و 5 نسيمدين فر  15و  14إن االختصاص املنصوص عليه يف املادتني      
اإلدارية اجلزائرية هو اختصاص جوازي اختياري، حبيث يتبني من صياغة قانون اإلجراءات املدنية و 

سبب وراء تقرير املشرع لعل الو . 4ملواطنيها اهذه املواد أMا غري متعلقة بالنظام العام بل أMا تقرر امتياز 
عدم يف توفري احلماية للوطين من جهة، و  المتياز هو الرغبةمن بعده املشرع اجلزائري هلذا االفرنسي و 

  . 5 قضاء الدول األخرى من جهة أخرىثقة قضائه الوطين يف

املقررة  ، فليس للقاضي أن يتمسك بتطبيق املواديتعلق هنا باختصاص جوازي اختياريما دام األمر و 
مبا و . 7حد اخلصومأة ما إذا متسك ا ، كما عليه أن يلتزم بتطبيقها يف حال6لالمتياز من تلقاء نفسه

                                                           
  :، غري منشور، مشار إليه يف مؤلف¹¹07/06/1976 . أ.جملس أعلى، غ  1

ISSAD Mohand,  op.cit., Tome02, p.34. 

 
  .75. بيار ماير، فانسان هوزيه، ترمجة علي مقلد، املرجع السابق، ص 2

BATIFFOL Henri, LAGARDE Paul, Droit …, op. cit., p. 491. 
3 DERRUPPE Jean, op.cit. , p.111 ; ISSAD Mohand, op.cit. , Tome 02, p.33. 
4 DERRUPPE Jean, op.cit. , p.11 3 ; GOUSSARD Céline, op.cit., p. 71.  

  .343.بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص 5
6 ISSAD Mohand, op.cit., Tome.02, p.36. 
7 LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit. , p. 576 ; MAYER Pierre, HEUZE Vincent, op.cit. , p. 211. 
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نه ميكن للطرف الذي تقرر اطين كل دولة، فإأن االختصاص املقرر يف هذه املواد يعد مبثابة امتياز ملو 
  .احله هذا االمتياز أن يتنازل عنهلص

، فالتنازل الصريح يتقرر مبوجب اتفاق صريح بني 1التنازل قد يكون صرحيا أو ضمنيا هذاو        

يقضي باستبعاد االختصاص املقرر يف تلك ú ¼ الطرف األجنيبرف الذي تقرر االمتياز لصاحله و طال

حد أ، فنستخلصه إذا اختار أما التنازل الضمين .2االختصاص بالتايل حملكمة أجنبية عقدو  املواد،

بناء على نه كان بإمكانه املثول أمام احملاكم الوطنية أاألطراف رفع دعواه أمام حمكمة أجنبية رغم 

كما ميكن أن نستنتج تنازل الطرف الوطين عن   .3االمتياز املقرر لصاحله يف املواد السالفة الذكر

مل يدفع بعدم اختصاصها مرفوعة ضده أمام حمكمة أجنبية و لصاحله إذا كانت الدعوى  راالمتياز املقر 

  .االمتياز املقرر لصاحله يف قانونه ا إىلاستناد

الذي اعتد فقط جبنسية  4، سار التشريع املصريالتشريعني الفرنسي واجلزائري اهعلى عكس اجتو       

القضائي الدويل للمحاكم االختصاص  على أساسها املصرية وجعل منها معيارا يبىن املدعى عليه

ختتص حماكم اجلمهورية '' :أنهمن قانون املرافعات املصري على  28يف هذا نصت املادة و . املصرية

ذلك فيما وطن أو حمل إقامة يف اجلمهورية و يكن له ممل لو ى اليت ترفع على املصري و الدعاو  بنظر

  .5"عدا الدعاوى العقارية املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج

                                                           
1 GOUSSARD Céline, op.cit., p. 71. 

 .278. '  2.ج موحند إسعاد، ترمجة فائز أجنق، املرجع السابق، 2
3 DERRUPPE Jean, op.cit., p.113. 

 اليت يف الدعاوى تنظر كما: "... أنه على التونسي والتجارية املدنية قانون املرافعات من 02 املادة نصت التشريع التونسي حيث وسايره يف ذلك 4
 ومواطنةتونسي  مواطن بني زواج عقد إبرام مت  مىت التونسية للمحاكم اإلختصاص ينعقد ذلك على وبناء. "اخلارج املقيم يف التونسي ضد إليها ترفع
  .التونسية احملاكم أمام زوجها ضد دعوى األجنبية، الزوجة ورفعت داخلها، أو تونس خارج الزواج هذا مت  سواء بية،أجن

  .116-115. ؛ ماهر ابراهيم السداوي، املرجع السابق، ص76. ، املرجع السابق، ص...حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة  5
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مربرا كافيا  يعترب أن جمرد انتماء املدعى إىل مصر جبنسيته أن املشرع املصري مل نستنتجمن ذلك و 

من القانون املدين  14ذلك خبالف ما جاءت به املادة و  Íاالختصاص للمحاكم املصريةالنعقاد 

املصري األخذ  رفض املشرعو . اإلدارية اجلزائريات املدنية و من قانون اإلجراء 41املادة الفرنسي و 

كمعيار لثبوت االختصاص الدويل للمحاكم املصرية يعد مبثابة قاعدة عامة ال   بضابط وطنية املدعي

ت من  قانون املرافعا 30/7، أوردها املشرع املصري يف املادة الة استثنائيةروج عنها إال يف حيكمن اخل

ختتص حماكم اجلمهورية بنظر الدعاوى اليت ترفع على األجنيب ''  :املصري واليت جاء فيها ما يلي

، إذا كانت الدعوى متعلقة مبسألة من مسائل موطن أو حمل إقامة يف اجلمهورية الذي ليس له

ن كان املدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن يف اجلمهورية أو إذا كان القانو ية و األحوال الشخص

  .1''الوطين واجب التطبيق يف الدعوى

أن املشرع املصري قرر عقد االختصاص للمحاكم املصرية يف   من خالل هذه املادة يالحظو       

س فوعة على األجنيب الذي لياملر  -ومن أبرزها دعاوى الزواج املختلط –دعاوى األحوال الشخصية 

  .2اجلنسية ن املدعي فيها مصريكاله موطن أو حمل إقامة يف مصر و 

املصري كمعيار عام لتحديد االختصاص القضائي  السبب وراء استبعاد جنسية املدعي لعلو      

لدويل إميان املشرع مبا ذهب إليه قسم كبري من فقهاء القانون ا ، يرجع إىللدويل للمحاكم املصريةا

يكون أساسا لعقد االختصاص ن وحده أل ال يصلح ين اعتربوا أن معيار جنسية املدعياخلاص الذ

  ن قواعد االختصاص القضائي الدويليتعارض مع قاعدة عامة م أن التسليم به، خاصة و 3الدويل

                                                           
  .80. ابق، صأشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع الس 1
  .44.عكاشة حممد عبد العال ، هشام علي صادق، املرجع السابق، ص 2
  .306. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 3
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ملدعى ات العامل أال وهي أن على املدعى أن يسعى إىل حمكمة االيت استقرت عليها أغلبية تشريعو 

  .1ن األصل يف املدعى عليه براءة الذمةعليه ال العكس أل

ا كافيا الختصاص احملاكم اعتبار وطنية املدعى عليه سبب ألمر الذي أدى باملشرع املصري إىلا        

عات املصري يف مصلحة املدعى ، االختصاص الذي اعتربته املذكرة اإليضاحية لقانون املرافاملصرية

، الذي 2"عز الدين عبد اهللا"من بينهم األستاذ و   مل يرق جانب من الفقه املصري هذالكن و . عليه

لة اليت ارأى أن االختصاص على هذا النحو قد يتعارض مع مصلحة املدعى عليه املصري يف احل

وطن أرض الج، إذ سيتحمل مشقة االنتقال إىل يكون فيها هذا األخري متوطنا أو مقيما يف اخلار 

ن على املدعى أن يسعى إيل مشقة تتعارض مع املبدأ القاضي بأ هيو  33احملاكم املصريةللمثول أمام 

يتوطن فيها املدعى عليه ن حماكم الدولة اليت هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإ. 4عليه املدعى

وأقدر من غريها على  اليت يرتكز فيها عادة نشاطه االقتصادي تكون هي أقرب احملاكم إليهاملصري و 

  . 5الدعوىنظر 

حيث ذهبا إىل أن  "سامية راشد"واألساتذة  "نعم رياضفؤاد عبد امل"هذا الرأي أيده أيضا األستاذ و 

األخذ ذا الضابط ال يستجيب لألساس احلقيقي الذي يقوم عليه توزيع االختصاص القضائي بني ''

سيري األمور بالنسبة تو أو محاية املدعى عليه  ه ليس من شأنه حتقيق مصلحة املدعينأالدول كما 

  .6"إليه

                                                           
  .79. ؛ أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 622. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص 1
  .675. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص 2
  .44. ، املرجع السابق، ص...ام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، القانون القضائي هش 3
. ؛ عكاشة حممد عبد العال، هشام علي صادق، املرجع السابق، ص39. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية  4

  .246. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص ؛48
  .675.عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص ؛37. ام خالد، املرجع السابق، صهش 5
  .311. فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص 6
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انعقد  نه مىت كان املدعى عليه مصري اجلنسيةأمرافعات مصري  28املادة  يتضح من       

نسية املدعى يتم االعتداد جبو   يا اخلاصة مبسائل الزواج املختلطاالختصاص للمحاكم املصرية بالقضا

من عدمه، فإن غري اخلصم  يتحدد توافر االختصاص ، ففي هذا الوقتعليه وقت رفع الدعوى

وى خمتصة رغم بعد رفع الدعوى فتظل احملكمة اليت رفعت إليها الدعوى خمتصة بنظر الدع جنسيته

 ƒإذا كان املدعى عليه مصريا قبل رفع الدعوى مث غري جنسيته عند رفع الدعوىو . هذا التغيري الطارئ

 ى عليه وطنيا وقت نشوء العالقة حمللو كان املدعاكم املصرية بنظر النزاع حىت و فال ختتص احمل

ت ، فبمجرد ثبو جانب اجلنسية املصرية أي شرط آخر املادة املذكورة إىلبذلك مل تشرتط و . 1النزاع

بنظر منازعات الزواج املختلط عقد االختصاص للمحاكم املصرية اجلنسية املصرية للمدعى عليه ين

و له صري متوطنا يف مصر أو مقيما فيها أ، كأن يكون املدعى عليه املدون اقتضاء أي أمر آخر

  .2اخلارج مصريا أو أجنبيا متوطنا أو مقيما أو موجودا يف مصر أو يف أموال ا وسواء كان املدعي

                                                           
 .؛ حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص255.؛ أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 653. حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص 1

219.  
؛ هشام علي صادق، حفيظ السيد احلداد، القانون 46-39.  ؛ هشام خالد، املرجع السابق، ص676. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص 2

  .431. املرجع السابق، ص ؛ عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص،48. ، املرجع السابق، ص...القضائي 
ذا النحو تبنته أيضا العديد من الدول العربية ، منها ما نصت صراحة على اختصاص حماكمها الوطنية مىت كان املدعى وموقف املشرع املصري على ه

  : عليه من وطنييها، ومن بني هذه الدول جند
تعلقة بعقار يف اخلارج ختتص فيما عدا الدعاوى العينية امل: " من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت على ما يلي 20حيث نصت املادة : اإلمارات -

عكاشة حممد عبد العال، ". احملاكم بنظر الدعاوى اليت ترفع على املواطن، والدعاوى اليت ترفع على األجنيب الذي له موطن أو حمل إقامة يف الدولة
  .36. املرجع السابق، ص القانون الدويل اخلاص،

ختتص احملاكم اللبنانية بالنظر يف أية قضية تتعلق بأحد اللبنانيني أو : " اين على ما يليمن أصول احملاكمات اللبن 76حيث نصت املادة : لبنان -
  .393. ، املرجع السابق، ص...عبده مجيل غصوب، دروس ". مبصاحل كائنة يف لبنان، إذا مل تكن هناك حماكم أخرى خمتصة 

  :اخلاص بتنظيم العالقات القانونية ذات العنصر األجنيب على ما يلي 1961لعام  05من القانون الكوييت رقم  03حيث نصت املادة : الكويت -
. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص". إذا كان املدعى عليه كويتيا، كانت احملاكم الكويتية خمتصة ما مل تكن الدعوى متعلقة بعقار واقع يف اخلارج"

285.  
كما تنظر يف الدعاوى اليت ترفع إليها ضد التونسي "... :  ملدنية والتجارية التونسية على أنهمن قانون املرافعات ا 02حيث نصت املادة : تونس -

  ". املقيم يف اخلارج 
جيوز مبوافقة احملكمة إقامة الدعوى على السوداين أمام : " من قانون اإلجراءات املدنية اإلسالمية السوداين على أنه 07حيث نصت املادة : السودان -

. هشام خالد، املرجع السابق، ص". لسودانية ولو مل يكن له موطن أو حمل إقامة يف السودان ما عدا الدعاوى املتعلقة بعقار يقع يف اخلارج احملاكم ا
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تقييد اختصاص احملاكم ضرورة  ، حيث ذهب إىل1مر الذي عارضه بعض الفقه املصرياأل      

 إقامتهأو  املدعى عليه املصري يف مصرتوطن  طبإضافة شر . صرية على أساس جنسية املدعى عليهامل

ه يؤدي ال حمالة إىل لين بناء االختصاص على جمرد وطنية املدعى ع، ألله أموال اأن يكون فيها  أو 

ة الدولة سوف ينفي يف الغالب كل قيمة عملينعدام الرابطة بني املدعى عليه و ن ا، ألمساوئ عملية

هذا ما يتعارض مع ن تستطيع كفالة آثار هذا احلكم و ألMا ل ¹للحكم الذي قد يصدر عن حماكمها

  .2الفاعلية الدولية لألحكاموة النفاذ و مبدأ ق

، فقيدت اختصاص حماكمها الوطنية على ول العربية اليت آمنت ذا الرأيهناك بعض الدو       

 3دولة، كاليمنأو حمل إقامة يف الأساس جنسية املدعى عليه بشرط أن يكون هلذا األخري موطن 

املميز إن االتفاق بني املميزين و '' : تهذا ما أكدته حمكمة النقض األردنية حيث قضو . واألردن

ال ينزع اختصاص  .زاع ينشأ خبصوص تنفيذ االتفاقيةضدها على أن ختتص حمكمة الكويت بكل ن

نه ال أ، كما  األردنمقيمان يفن و احملاكم األردنية يف نظر النزاع ما دام أن املدعى عليهما أردنيا

هو الذي سيفصل يف  -ألردينا –مصلحة هلما يف الدفع بعدم االختصاص ما دام أن قضاءمها 

  .4''الدعوى

                                                                                                                                                                        
2 هذا وهناك الكثري من الدول العربية مل تضع نصوص تقضي صراحة بإعطاء االختصاص حملاكمها الوطنية على أساس جنسية املدعى عليه كليبيا.  62

قاعدة األردن، سوريا، غري أن الشراح متفقون يف هذه الدول على منح االختصاص للمحاكم الوطنية مىت كان املدعى عليه من حاملي جنسيتها كون ال
ال، املرجع ؛ عصمان مج218. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص. من القواعد العامة املسلم ا  واملألوفة يف حتديد االختصاص القضائي الدويل

  .361.السابق، ص
. ، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق، حفيظ السيد احلداد، القانون القضائي  ؛238-77. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 1

  .1043. ؛ أمحد عبد الكرمي سالمة، املرجع السابق، ص75-77
. ، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق، حفيظ السيد احلداد، القانون القضائي  ؛238-77. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 2

  .1043. ؛ أمحد عبد الكرمي سالمة ، املرجع السابق، ص75-77
ليه ميينيا أو بالدعاوى إذا كان املدعى ع ةختتص احملاكم اليميني: " من قانون املرافعات والتنفيذ املدين اليميين على ما يلي 58حيث نصت املادة  3

  .264- 263. سهيل حسن الفتالوي، املرجع السابق، ص". أجنبيا له موطن أو حمل إقامة يف اليمن 
  .306- 305. ، مقتبس عن، حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص1997صادر عام  643/95أنظر، حمكمة النقض األردنية، قرار رقم  4
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حملاكم املصرية صري جاءت حبكم عام مؤداه اختصاص امن قانون املرافعات امل 28إن املادة        

هذا االختصاص  28لك مل ختص املادة بذو . ن فيها املدعى عليه من الوطنينيبكل الدعاوى اليت يكو 

بنوع معني من الدعاوى بل عممته ليشمل كل الدعاوى املرفوعة على املدعى عليه املصري سواء ما 

لن تستثين و    - مبا فيها دعاوى الزواج املختلط - وال العينية أو باألحوال الشخصية تعلق منها باألح

   .1اخلارج سوى الدعاوى العقارية املتعلقة بعقار واقع يف

أن اعتماد اجلنسية كضابط لإلسناد يف إطار تنازع االختصاص التشريعي يثري  2سبق أن رأينا       

الذي عدة صعوبات من الناحية العملية، ولعل من بني أكثر هذه الصعوبات تعقيدا تنازع اجلنسيات 

اإلشكاليات املطروحة يف هذا ا قد بينو  .، سلبيا أو متحركاازعا اجيابيايأخذ ثالثة أشكال فيكون إما تن

يبقى لنا يف هذا املقام أن نتساءل عن مدى انعكاس و  •قرتحة بشأMاالصدد كما وضعنا احللول امل

  ؟الدويل املبين على معيار اجلنسيةهذه اإلشكاليات على جمال االختصاص القضائي 

  

  )تعدد الجنسيات(التنازع اإليجابي  -والأ

ح يف هذه احلالة هو هل ميكن يف حالة ما إذا تعددت جنسيات الشخص إن التساؤل املطرو         
، أن نتصور أننا أمام حالة يف دعاوى الزواج املختلط ى أساسها اختصاص احملاكم الوطنيةاليت يبىن عل

  ؟ن حاالت تنازع اجلنسيات االجيايبم

  لة تنازع اجلنسياتور أن تثور مسأإن اإلجابة ستكون حتما بالنفي ألنه من غري املتص        

ي ينعقد حملاكمه ديد أي جنسية يعتد ا القاضي الوطين لتقرير ما إذا كان االختصاص القضائوحت
                                                           

؛ 638. ؛ حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص676. ؛ عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص48. حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص 1
  .51. ، املرجع السابق، ص...حفيظة السيد احلداد، القانون القضائي  ؛ هشام علي صادق،47. هشام خالد، املرجع السابق، ص

  .من هذه الرسالة  54-34 .أنظر، ص 2
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قواعد على عكس صل يف قواعد االختصاص القضائي و أن األ ويرجع ذلك أساسا إىل. الوطنية أم ال

يكون فيها القضاء الوطين اليت ، أي أن املشرع الوطين حيدد فقط احلاالت اإلسناد أMا قواعد منفردة

  . 1 الضوابط املعتمدة يف هذا الصدديبنيخمتصا و 

ن حماكمها ديد االختصاص القضائي الدويل، فإاعتمد تشريع الدولة على اجلنسية كمعيار لتح ذافإ

حيمل جنسية  - كان أو مدعى عليهمدعيا   - اختصاصها إذا كان الشخص املعين الوطنية ستعلن

أما إذا مل ينتم هذا  .األخرى اليت حيملها هذا األخري دون البحث عن اجلنسيات الدولة املعنية

، فتعلن عندئذ ط آخر يربط النزاع بإقليم الدولة يتوافر أي ضابسيته إىل الدولة املعنية، وملالشخص جبن

  .     عء املختص دوليا بالفصل يف النزا احملاكم الوطنية عن عدم اختصاصها دون أن تعىن بتعيني القضا

انعقد االختصاص مثال للمحاكم إذا نه يف حالة ما أ، هناك اجتاه حديث يرى مع ذلكو       

كان هذا األخري ى أساس انتماء الشخص إليها جبنسيته مبعزل عن أية ضوابط أخرى، و الوطنية عل

ون حماكم فعندئذ تك .له أموال على إقليمهافيها أو  حيمل جنسية دولة أخرى يكون متوطنا أو مقيما

، نظرا لتوافر ضوابط أخرى جبواز ل يف املنازعة حبكم مكفول النفاذهذه الدولة هي األقدر على الفص

جيعلها األقدر على إصدار األمر الذي يرجح اختصاصها و . نسية تسمح بربط النزاع بإقليمهااجل

ريق قبول الدفع ، لذلك على حماكم الدولة األوىل أن تتخلى عن اختصاصها مباشرة أو عن طاحلكم

، أو عن طريق االتفاق بني الطرفني على عة أمام حمكمة أخرى أجنبية خمتصةباإلحالة لقيام املناز 

  .2أخرى أقدر على الفصل يف املنازعةأجنبية سلب االختصاص للمحاكم الوطنية ملصلحة حمكمة 

  

                                                           
  .147. ، املرجع السابق، ص...جتاهات احلديثة عكاشة حممد عبد العال، اال 1
  .108- 107. ، املرجع السابق، ص...؛ عكاشة حممد عبد العال، االجتاهات احلديثة 282-2182. سامي بديع منصور، املرجع السابق، ص 2
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  )انعدام الجنسية(لبي للجنسيات التنازع الس -ثانيا

ويف حالة انعدام جنسية يف قضايا الزواج املختلط يل اص القضائي الدو يف جمال االختص      

دة نفسها ن ضابط القاعاجلنسية أل ، ال نكون بصدد تطبيق قاعدة االختصاص املبنية علىالشخص

يف و  Íصدد شخص ال جنسية له على اإلطالقالدليل على ذلك أننا هنا بو . وهو اجلنسية غري متوفر

   لتحديد االختصاص للمحاكم الوطنيةاالستعانة بالضوابط العامة األخرى سوى  هذه احلالة ال مفر

تنازع عليها و أن تكون األموال املأ  يف الدولة املعنيةطنا أو مقيما كأن يكون عدمي اجلنسية متو 

  .1موجودة على إقليمها

  

  )تغيير الجنسية(تنازع المتحرك ال -ثالثا

هذا الصدد تدور حول مدى تأثري تغيري اجلنسية على حتديد إن اإلشكالية اليت تطرح نفسها يف       

لقد عوجلت إشكالية تغيري اجلنسية يف و . اخلاصة بالزواج ختص دوليا بنظر النزاعات الدوليةالقضاء امل

الختصاص القضائي جمال االختصاص القضائي الدويل بضبط وقت معني يعتد فيه باجلنسية لتحديد ا

أن االختصاص املين على  2رأيناو  فقد سبق الزواج املختلطص دعاوى فيما خيو . للمحاكم الوطنية

أي املدعى (، ويقوم على أساس جنسية اخلصوم اختصاص جوازي اختياري هواجلنسية يف هذا ا5ال 

تحدد توافر فيه تكون العربة جبنسية اخلصم وقت رفع الدعوى، ففي هذا الوقت يو . )أو املدعى عليه

غيري ن غري اخلصم جنسيته بعد رفع الدعوى فتظل احملكمة خمتصة رغم التإ، فاالختصاص من عدمه

كمة اجلنسية تغيري اجلنسية قبل رفع الدعوى، فإن االختصاص يكون حمل، أما إذا حدث الطارئ

                                                           
  .187. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، االجتاهات احلديثة  ؛254. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 1
  .من هذه الرسالة 171-170. أنظر، ص 2
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صوم وقت ال عربة جبنسية اخلشرط أن تكون هذه اجلنسية ثابتة وغري متنازع عليها، و لكن باجلديدة و 

  .                                    1النزاعنشوء العالقة حمل 

يف منح االختصاص للقضاء الوطين للفصل يف النزاعات ضابط اجلنسية بينا دور وبعد أن        

من الضوابط املعتمدة أيضا معيار موقع املال باعتباره  ننتقل فيما يلي إىلالدولية اخلاصة بالزواج، 

  .الزواج املختلط وىدعاتصاص احملاكم الوطنية باخلعقد 

  

  الفرع الثالث 

  االختصاص المبني على ضابط موقع المال

قد تصاحبه آثار ذو صبغة مالية أي  –كما سنرى يف الباب الثاين   –املختلط إن عقد الزواج        

هنا تظهر أمهية دراسة هذا و  حمل نزاع ةتكون هذه األخري واء كان عقار أو منقول، وقد تتعلق باملال س

  وسببا لتنازع االختصاص القضائي الدويل  يكون حمال لعالقة قانونية دولية فاملال ميكن أن .ابطالض

لة يف املنازعات بني طريف عقد الزواج ذو العنصر األجنيب فيما يتعلق باألموال املنقو  هوهو ما نالحظ

رب يعارتباط النزاع ا و ولة يكشف عن إقليم الدوال شك أن وجود املال ب. أو العقارية املشرتكة بينهما

  . عن سيطرOا على موضوع النزاع

خيتص قضاء دولة ما بالفصل يف النزاعات املتعلقة بالزواج املختلط مىت كانت هذه  «عليهو        

عموما يعترب اختصاص حماكم الدولة و . األموال حمل النزاع بني الزوجني الدولة هي دولة موقع

د رسوخا يف خمتلف بالد العامل، وترجع ود على إقليمها من أكثر القواعباملنازعات املتعلقة مبال موج

                                                           
  .255.أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 1
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جسدOا معظم التشريعات احلديثة حيث اعتربت ضابط موقع      1أصوهلا إىل أحكام القانون الروماين

  . بدأ عام لالختصاص القضائي الدويلاملال كم

ن قانون اإلجراءات املدنية م 39قد نص املشرع اجلزائري على هذا الضابط يف املادة و         

، أمام اجلهة القضائية اليت يقع يف دائرة يف مواد الدعاوى املختلطة''  :نهأاإلدارية حيث نصت على و 

عاوى ترفع الد... '':من القانون أعاله على أنه 40كما نصت املادة   .2''اختصاصها مقر األموال

يف أمام احملكمة اليت يقع ...املواد العقارية  يف -1...ها اسو أمام اجلهات القضائية املبينة أدناه دون 

  . 3"دائرة اختصاصها العقار

                                                           
  .219. ؛ حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص254.ممدوح عبد الكرمي حافظ عرموش، املرجع السابق، ص 1
أي أنه إذا تعلق األمر بنزاع يتضمن عقارا أو منقوال يف آن واحد فإن اجلهة املختصة وفقا هلذا Î )العقارات واملنقوالت(واملقصود باألموال املختلطة  2

  . 102.سائح سنقوقة، املرجع السابق، ص. النص هي احملكمة الواقعة يف دائرة اختصاصها مقر األموال
  :جند املال موقع أساس على الوطنية حملاكمها االختصاص منح على صراحة نصت اليت العربية التشريعات منو  3
 على ترفع اليت الدعاوى بنظر اجلمهورية حماكم ختتص'' : أنه على والتجارية املدنية املرافعات قانون من 30/2 املادة نصت حيث :املصري القانون -

 سالمة، الكرمي عبد أمحد أنظر،. '' اجلمهورية يف موجود مبال متعلقة الدعوى كانت إذا اجلمهورية، يف إقامة حمل أو موطن له ليس الذي األجنيب
  .162. ص ¹املرجع السابق النوعي، اخلاص الدويل القانون

  .285. غالب على الداوودي، املرجع السابق، ص. من قانون أصول احملاكمات املدنية 28/2من خالل املادة  :القانون األردين -
ختتص احملاكم اللبنانية بالنظر يف الدعاوى املقامة ضد '' : كمات املدنية اللبناين على أنهمن قانون أصول احملا  78حيث نصت املادة  :القانون اللبناين -

عبده . ''... أي شخص لبناين أو أجنيب ليس له حمل إقامة حقيقي أو خمتار أو سكين يف لبنان إذا تعلقت الدعوى مبال واقع يف لبنان عند تبليغ االدعاء
   .164-145. ع السابق، ص، املرج...مجيل غصوب، حماضرات يف 

ختتص احملاكم السورية بالدعاوى اليت ترفع على األجنيب الذي '': من قانون أصول احملاكمات السوري على أنه 4حيث نصت املادة  :قانون السوريال -
حممد مربوك الاليف، . ''...يف سورية إذا كانت الدعوى متعلقة مبنقول أو بعقار موجود / ب:  ليس له موطن أو مسكن يف سورية يف األحوال التالية 

   .275. املرجع السابق، ص
يف  -03: اتنظر احملاكم التونسية أيض'' : يحيث جاء يف نص الفصل اخلامس من جملة القانون الدويل اخلاص التونسي ما يل :القانون التونسي -

 : ختتص احملاكم التونسية دون سواها'' : وجاء أيضا يف الفصل الثامن ما يلي  .''...النزاعات اليت يكون موضوعها حقا منقوال موجودا بالبالد التونسية 
  .105. حممود حممود املغريب، املرجع السابق، ص. ''إذا تعلقت الدعوى بعقار كائن بالبالد التونسية  -02

القانون الدويل اخلاص الرتكي لعام  :ضائي الدويلومن التشريعات الغربية اليت اعتمدت أيضا على موقع املال كضابط لتوزيع االختصاص الق       
أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص النوعي، املرجع . 17يف مادته 1983، والقانون الدويل اخلاص اليوغساليف لعام 27يف مادته  1982

تتمتع احملكمة باختصاص النظر يف الدعاوى ''  :على أنه ةنازع اخلاصة باحملاكم االجنليزيمن قواعد الت 24القاعدة كما نصت    .162. السابق، ص
إذا كانت الدعوى ختص أراضي يف اجنلرتا أو احلصول على شهادة  -أ: حىت ولو كان املدعى عليه مقيما يف خارج اجنلرتا أو وقت إمتام التبليغ القضائي

   . لصاحل تلك الدعاوى املتعلقة باألراضي
  .عل أو وثيقة أو عقد أو التزام أو وصية أو مسؤولية متعلقة بأراضي يف اجنلرتاإذا كانت الدعوى متعلقة بف - ب
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، حبيث يشمل مجيع الدعاوى اليت تتصل مبنقول أو ص على هذا املبدأ أخذ طابعا عاماالنو       

مبسألة من مسائل سواء تعلقت الدعوى و  11لدولة بغض النظر عن طبيعة النزاععقار كائن بإقليم ا

مر مثال بنزاع خاص بزواج ، أو مبسألة من مسائل األحوال الشخصية كما إذا تعلق األالعينيةاألحوال 

  .2ق بأموال كائنة على إقليم الدولةيتعلخمتلط و 

تصاص دون النظر إىل االخ لتقريرهو ضابط موضوعي ألنه يكفي لوحده ضابط موقع املال و       

ومبقتضاه ينعقد  .3إقليم الدولة د بالنظر إىلبط إقليمي ألنه يتحدنه ضاأكما . أشخاص اخلصوم

االختصاص للمحاكم الوطنية بالنسبة للمنازعات املتعلقة بأموال موجودة يف الدولة سواء كان هذا 

فمن الناحية القانونية . وتقرير هذا املبدأ يرجع إىل عدة اعتبارات قانونية وعملية. املال عقارا أو منقوال

إقليمها تقتضي خضوع مجيع املنازعات املتعلقة بأموال كائنة ا لوالية  جند أن سيادة الدولة على

، ألن وجود املال على إقليم الدولة يقيم رباطا بني 4حماكمها بغض النظر عن جنسية أطراف العالقة

  .5اختصاص حماكم هذه األخرية ا يربرالنزاع املتعلق ذه األموال وإقليم الدولة، وهذا الرباط هو م

ل عليها اختاذ إجراءات التحقيق ، فنجد أن حمكمة موقع املال يسهأما من الناحية العملية      

، مما جيعلها دون أدىن 6ال موضوع النزاعاحلارس القضائي على املواملعاينة والكشف وتعيني اخلرباء و 

                                                                                                                                                                        
  . 285.ممدوح عبد الكرمي حافظ عرموش، املرجع السابق، ص. ''إذا كانت الدعوى متعلقة بأراضي أو أموال واقعة يف اجنلرتا  -ج
ن املدين الفرنسي باختصاص احملاكم الفرنسية خبصوص عقارات واقعة من القانو  03وأخذ ذا الضابط أيضا القانون الفرنسي حيث قضت املادة  -

  :يف فرنسا حيث نصت على ما يلي
''L’ordre Juridictionnel français est compétent lorsque l’immeuble est situé en France". 

  .169. مفوض عبد التواب، املرجع السابق، ص 1
؛ عكاشة حممد عبد العال، هشام صادق، اإلجراءات املدنية والتجارية الدولية وتنفيذ األحكام 713. لسابق، صأنظر، عز الدين عبد اهللا، املرجع ا 2

  .2008ô “ .24-2007األجنبية، دار املطبوعات اجلامعية، مصر ،
    .88. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 3
  .285. لي الداوودي، املرجع السابق، ص؛ غالب ع219. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 4
  .30. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية والتجارية الدولية  5
؛ حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، 280. ؛ طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص285. غالب علي الداوودي، املرجع السابق، ص 6

  .219.ص
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ع املتعلق حسم النزا و   علقة باملال املوضوع حتت سيطرOامن غريها على نظر الدعاوى املتشك أقدر 

  .1تكبد نفقات زائدةبه بدون إطالة الوقت و 

الصادر يف هذه ل من شأنه أن يضمن فعالية احلكم كما أن منح االختصاص حملكمة موقع املا

هذا املال  الدعاوى على أساس أن حماكم هذه الدولة ستكون قادرة على اختاذ إجراءات التنفيذ على

ذلك من أن على ليس أدل و . كفل أيضا آثار احلكم الصادريو  22باعتباره يف حوزOا وحتت سيطرOا

، األمر الذي يصبح معه ذلك بشأنه من حمكمة أجنبية حماكم دولة العقار لن تعرتف باحلكم الصادر

لعل هذه االعتبارات هي اليت دفعت املشرع الفرنسي إىل النص صراحة يف و . 3لقيمةاحلكم عدمي ا

دين على استثناء الدعاوى العينية العقارية من اختصاص احملاكم من القانون امل 15و  14املادتني 

  .4على جنسية املدعى أو املدعى عليهالفرنسية املبين 

اليت أقرت بعدم اختصاص احملاكم الفرنسية ذي جسدته حمكمة النقض الفرنسية هو األمر الو         

أن اختصاص احملاكم الفرنسية بالدعاوى وباملقابل اعتربت  .5اخلارج بالدعاوى املتعلقة بعقار واقع يف

  .6العقارية املتعلقة بعقار واقع على االقليم الفرنسي اختصاص حصري مطلق حملاكمها دون سواها

، يطرح لتوزيع االختصاص القضائي الدويل إن التسليم مبعيار ضابط موقع املال كضابط        

نعقد وضوع النزاع على إقليم الدولة حىت يإشكالية حتديد الوقت الذي يعتد فيه بتوافر املال م

العقارية نظرا  هذه اإلشكالية ال تطرح بطبيعة احلال بالنسبة لألموالو . االختصاص حملاكمها الوطنية

بذلك و  لكنها تثار خاصة بالنسبة للمال املنقول الذي ميكن نقله من مكان آلخر،و   لطبيعتها الثابتة

                                                           
  .285. غالب علي الداوودي، املرجع السابق، ص ؛94- 93. حممد عبد العال، هشام علي صادق، املرجع السابق، ص عكاشة 1
  .94-93.عكاشة حممود عبد العال، هشام علي صادق، املرجع السابق، ص  2
  .220. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 3

4 DERRUPPE Jean, op.cit., p.112. 
5 Concernant cette jurisprudence, BATIFFOL Henri, LAGARD Paul, Droit …, op.cit., p.56 ; 

  .730 .ص ، ترمجة علي ملقد، املرجع السابق،بيار ماير، فانسان هوزيه
6 Com. 9 décembre.2008, n°07-18.597, inédit.  Cité par, COURBE  Patrick, JAULT-SESEKE Fabienne, op.cit., 
p. 1563. 
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، مما يثري 1م به إىل وقت تنفيذ هذا االلتزاموقت نشوء االلتزاقد يتغري مكان وجوده عدة مرات من 

؟ إن الشائع املعمول به هنا هو أن العربة هو القضاء املختص يف هذه احلالة التساؤل حول معرفة ما

دد اختصاص احملكمة تكون بتحديد موقع املال املنقول وقت رفع الدعوى ألنه يف هذا الوقت يتح

  .2ثبوتا أو نفيا

إذا و   إىل دولة أخرى بعد رفع الدعوى فإن حمكمة موقعه تظل خمتصة بذلك إذا نقل املنقولو        

إن كان النزاع  و نقل إىل دولة أخرى قبل رفع الدعوى فينعقد االختصاص حملكمة املوقع اجلديد، حىت

     ية للزواجالبذلك إذا ثار نزاع بني زوجني حول اآلثار املو . 3قد نشأ بني اخلصوم قبلهبشأن املنقول 

ن رفع الدعوى، فإة زواج تشمل أموال منقولة موجودة يف اجلزائر مثال وقت تعلق األمر مبشارط

احملاكم وجود املال وقت رفع الدعوى هو الذي مينح ن الدويل ينعقد للمحاكم اجلزائرية ألاالختصاص 

  .4الوطنية حق النظر فيها 

ملال باعتباره ضابط يؤول مبقتضاه االختصاص للمحاكم بعد أن فرغنا من احلديث عن موقع او       

ذلك مىت و  §أو منقولةالوطنية للنظر يف دعوى الزواج املختلط ذات الصلة باألموال عقارية كانت 

فإننا سنتطرق يف الفرع املوايل لدراسة دور ضابط آخر يف توزيع . املال على إقليم الدولة املعنية تواجد

  .أال وهو ضابط القانون املختصيف قضايا الزواج املختلط  ئي الدويلاالختصاص القضا

  

                                                           
  .285.ب علي الداوودي، املرجع السابق، صغال 1
  .629. ؛ حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص253. ممدوح عبد الكرمي حافظ عرموش، املرجع السابق، ص 2
  .221. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 3

أصول احملاكمات املدنية بني التواجد الدائم للمال وبني من قانون  28/2مل تفرق املادة '' :وهذا الرأي أيدته حمكمة التمييز األردنية حبيث قضت
شار إليها التواجد املؤقت بسبب إطالق النص، وعليه فإن مرور السيارات اللبنانية موضوع الدعوى يف األردن، يفيد تواجدها وفقا ألحكام املادة امل

، مقتبس 1994، صادر عام 548/93حمكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم . ''خمتصة بنظر الدعوى يف األردن عند إقامة الدعوى  ةوتكون احملاكم األردني
  . 310. عن، حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص

  .309. ؛ حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص268. سهيل حسني الفتالوي، املرجع السابق، ص 4
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   الفرع الرابع

  االختصاص المبني على ضابط القانون المختص
ينعقد االختصاص بناء على هذا الضابط حملاكم الدولة اليت يتقرر تطبيق قانوMا يف النزاعات       

قد أقر مؤمتر الهاي لسنة و . انون القاضياإلسناد الواردة يف قاملشوبة بعنصر أجنيب بأمر من قواعد 

يفهم ، على أساس أن القاضي يستوعب و بالنسبة ملسائل األحوال الشخصية هذا الضابط 1875

  .1األجنيب يف املسائل املشار إليهافهمه للقانون قانونه أكثر من استيعابه و 

بالزواج  ات املرتبطة، يثبت االختصاص القضائي للمحاكم الوطنية للنظر يف النزاععليهو       

ناء على كم هذه النزاعات بنعقد فيها اختصاص قانون القاضي حبذلك يف احلاالت اليت ياملختلط، و 

التالزم بني االختصاص القضائي واالختصاص  هذا ما يؤدي إىل حتقيقو  _قاعدة اإلسناد الوطنية

  .2ليةالقهو عدم التالزم واالست إن كان األصلالتشريعي و 

للقانون املصري الذي جسده بوضوح يف  ا، خالفهذا الضابط صراحة شرع اجلزائري مل يتنبوامل      

اليت ختتص حماكم اجلمهورية بنظر الدعاوى '' :نه أمن قانون املرافعات حيث نصت على  30املادة 

  :ذلك يف األحوال التاليةوطن أو حمل إقامة يف اجلمهورية و الذي ليس له مترفع على األجنيب 

إذا كانت الدعوى متعلقة مبسألة من مسائل األحوال الشخصية، وكان املدعي وطنيا أو كان      

أجنبيا له موطن يف اجلمهورية، وذلك إذا مل يكن للمدعى عليه موطن معروف يف اخلارج أو إذا كان 

 .''القانون الوطين واجب التطبيق يف الدعوى

                                                           
  .137. جندويل فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص 1
  .14.مود عبد العال، هشام علي صادق، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، صعكاشة حم 2
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د االختصاص للمحاكم املصرية على أساس أن يستنتج من هذه املادة أن املشرع املصري قد عقو 

  :ذلك مىت توافرت أربعة شروط وهيالقانون املصري هو الواجب التطبيق و 

 .أن يكون املدعى مصريا أو أجنبيا متوطنا يف مصر - 1

مبا فيها مسائل  –أن تكون الدعوى املرفوعة متعلقة مبسألة من مسائل األحوال الشخصية  - 2

 .عدا الدعاوى املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج – آثارهانعقاد الزواج و 

 .أال يكون للمدعى عليه موطن أو حمل إقامة يف مصر - 3

 .1أن يكون القانون املصري هو الواجب التطبيق على النزاع موضوع الدعوى -4

وخالفا املادة أن املشرع املصري قد ألزم القاضي يف دولته هذه يالحظ من مقتضى نص و       

فصل يف ى الدعوى اليت رفعت إليه قبل أن يئ العامة بالبحث عن القانون الواجب التطبيق علللمباد

فإذا تبني للقاضي املصري أن . أم غري خمتصةإذا كانت احملاكم املصرية خمتصة أصال بالنزاع مسألة ما 

ك  ه عكس ذلالواجب التطبيق على النزاع قضى باختصاصه أما إذا تبني لالقانون املصري هو القانون 

  .2كان عليه أن حيكم بعدم اختصاصه

لب جيذلك جند أن املشرع املصري قد قرر من خالل املادة سالفة الذكر حكما استثنائيا مبقتضاه وب

ي إىل اعتناق هذا الظاهر أن الذي دفع املشرع املصر و . تصاص التشريعي االختصاص القضائياالخ

يف مسائل األحوال الشخصية على كفالة تطبيق قانوMا  دراحلل اعتقاده بأن احملاكم املصرية هي األق

يف مسائل عقد االختصاص للقانون املصري تقضي بمن القانون املدين املصري  14أن املادة خاصة و 

                                                           
  .80-79. عكاشة حممود عبد العال، اإلجراءات املدنية والتجارية الدولية وتنفيذ األحكام األجنبية، املرجع السابق، ص 1 
  .59. حممود لطفي حممد عبد العزيز، املرجع السابق، ص 2 
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ذلك فيما عدا قاد الزواج  و الزوجني مصريا وقت انعحد االنفصال إذا كان أالزواج والطالق والتطليق و 

  .1شرط أهلية للزواج

املصرية للنظر يف دعاوى قد منح االختصاص للمحاكم ، يتضح أن املشرع املصري وبناء عليه       

ذلك لكفالة تطبيق و . و أجنبيا متوطنا باإلقليم املصرياألحوال الشخصية إذا كان املدعى وطنيا أ

  .من القانون املدين املصري  14القانون الوطين مبقتضي نص املادة 

من  14الذي وسع من نطاق تطبيق املادة ما اجته إليه القضاء الفرنسي ىن هو بذلك يكون قد تبو 

القضاء اجلزائري الذي نسي لتشمل دعاوى األحوال الشخصية، وهو نفس موقف القانون املدين الفر 

ة لتأثره مبسلك القضاء اإلدارية نتيجمن قانون اإلجراءات املدنية و  41تبىن التفسري املوسع للمادة 

حد الزوجني جزائريا وقت انعقاد الزواج تطبيقا أالة تطبيق القانون اجلزائري مىت كان لكفو  ¹الفرنسي

  .2من القانون املدين اجلزائري 13ملادة لالستثناء الوارد يف ا

هذا رفعت دعوى طعن ببطالن عقد و   للزواجاع بشأن الشروط املوضوعية نز  وبذلك إذا ثار       

حد الزوجني جزائريا ففي هذه احلالة يقضى أكان ء اجلزائري و ل شروطه أمام القضاالزواج الختال

  من القانون املدين 13 املادة القاضي باختصاص قانونه الوطين إعماال لالستثناء املنصوص عليه يف

 عقديو   ني وطنيا وقت انعقاد الزواجحد الزوجأالذي يقضي بتطبيق القانون الوطين وحده إذا كان و 

  .     الوطنية بالفصل يف هذا النزاع صاص حماكمهاخت لذلك تبعاالقاضي 

حد أطراف الدعوى املتعلقة أ، تكون احملاكم اجلزائرية هي املختصة دون غريها مىت كان وعليه      

ائري حمل القانون األجنيب إما ختتص أيضا يف حالة حلول القانون اجلز و . اج جزائرياآثار الزو بشروط و 

                                                           
  .80. العال، اإلجراءات املدنية والتجارية الدولية وتنفيذ األحكام األجنبية، املرجع السابق، صعكاشة حممود عبد  1
  .138-137. جندويل فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص 2
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 24ة ذلك تطبيقا للمادتصاصه بناء على غش حنو القانون و ين أو نتيجة اخالوط العامالفته للنظام ملخ

  .1من القانون املدين اجلزائري

غريه من بناء على معيار القانون املختص و للمحاكم الوطنية  باإلضافة إىل االختصاص الثابت       

الفصل حاالت استثنائية ب ، قد ختتص احملاكم الوطنية يفها يف هذا املطلباصلية اليت رأينالضوابط األ

يري ذات طابع احتياطي ينعقد اختصاصها يف هذه احلاالت بناء على معايف مسائل الزواج املختلط و 

  .أو استثنائي

  
  المطلب الثاني 

  االختصاص االستثنائي الطارئ للمحاكم الوطنية في مسائل الزواج المختلط
 دعاوى احملكمة املختصة دوليا بالفصل يفيف حتديد املعايري سالفة الذكر  إن الدور الذي تلعبه       

ليا د بدورها القضاء املختص دو الزواج املختلط قد يتعطل وذلك ألن إرادة اخلصوم قد تدخلت لتحد

أحد املعايري قد ختتص احملاكم الوطنية بغض النظر عن توافر هذا و ). الفرع األول(بنظر هذه النزاعات 

  ). الفرع الثالث(و لتفادي إنكارها أ) الفرع الثاين(دالة ضمان سري العذلك لو  Îالسابقة

هو و  يعترب اختصاص استثنائي أو طارئ، اختصاص احملاكم الوطنية وفقا هلذه املعايريو      

رعية االختصاص الذي ينعقد مبقتضاه للمحاكم الوطنية سلطة النظر يف الدعوى استنادا ملسألة ف

ميكن تعريفه بأنه االختصاص الذي مينح  2ارة أخرىوبعب. 2ليست يف األصل من اختصاصها

للمحكمة سلطة البث يف الدعوى رغم عدم وجود ارتباط إقليمي أو شخصي يتأسس وفقا له 

  .اختصاصها
                                                           

  2009-2008تلمسان،  جامعة احلقوق، كلية¹  حقوق الرابعة السنةألقيت على طلبة  اخلاص، الدويل القانون يف حماضرات  فتيحة يوسفأنظر،  1
  .90.ص

  .291. غالب علي الداوودي، املرجع السابق، ص 2
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  الفرع األول

   االختصاص المبني على إرادة الخصوم
 ص اليت يبىنابط أو معايري االختصابعد أن تعرفنا يف اجلزء األول من هذا املبحث على ضو        

لق هذا ، يبقى لنا أن نتساءل عن مدى تعاالختصاص القضائي بدعاوى الزواج املختلطعلى أساسها 

  ؟كانية االتفاق على خمالفته أم الهل هناك إماالختصاص بالنظام العام و 

إن مسألة حتديد مدى إلزامية قواعد االختصاص القضائي كانت حمل جدل واسع أدى إىل       

هذه األخرية كان هلا األثر البالغ على و . واملواقف القضائية والتشريعيةوعة من اآلراء الفقهية بلورة جمم

ين من قانون اإلجراءات املدنية موقف املشرع اجلزائري الذي خصص القسم الثالث من الباب الثا

اص يف طبيعة االختص''ن أدرجه بعنواالقضائي اإلقليمي و اإلدارية لتحديد طبيعة االختصاص و 

ينطوي حتت هذا العنوان ثالث مواد حتمل يف جعبتها موقف املشرع اجلزائري املتناقض و . ''اإلقليمي

من مث الدويل مادام أن قواعد االختصاص القضائي الدويل و  _ن طبيعة االختصاص القضائي احملليم

  .امتداد لقواعد االختصاص الداخليإال  هيما يف اجلزائر 

عدمي األثر كل يعترب الغيا و '' :أنهاإلدارية على من قانون اإلجراءات املدنية و  45إذ تنص املادة       

إن نص هذه  .1''، إال إذا مت بني التجاراإلقليمي جلهة قضائية غري خمتصة شرط مينح االختصاص

تعديل أحكام االختصاص القضائي ومينح  إىل إبطال كل اتفاق قد يهدفإلغاء و املادة يقرر صراحة 

ومل يستثن النص من   تصة وفقا للقواعد املقررة قانوناجلهة قضائية أخرى غري املخ االختصاص

  .سوى االتفاق الذي يتم بني التجارهلذا احلكم  اخلضوع

                                                           
  . من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي 48يقابل هذه املادة املادة   1
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ص الدويل تعد من مت قواعد االختصاتنتج أن قواعد االختصاص احمللي و من هذا النص نسو        

عن ذلك باستثناء حالة واحدة ميكن اخلروج فيها و  11تهاال جيوز االتفاق على خمالفمن النظام العام، و 

هي حالة ما إذا كان االتفاق على منح االختصاص جلهة قضائية االختصاص املقرر هلذه القواعد، و 

إضفاء طابع اإللزامية على قواعد االختصاص و . ور بني أشخاص حيملون صفة التجارغري خمتصة يد

من  822هو ما جسدته أيضا صراحة املادة و  .2اء الفرنسي قدمياأيده أيضا القض القضائي الدويل أمر

  .3قد أخذت ذا االجتاه أيضا حمكمة االستئناف اللبنانية� ¦ 1938القانون املدين الفرنسي لعام 

، حيث ائرية فتشري إىل االجتاه املعاكساإلدارية اجلز من قانون اإلجراءات املدينة و  46أما املادة      

 .''مل يكن خمتصا إقليميالو وم احلضور باختيارهم أمام القاضي، حىت و جيوز للخص''  :نهأتنص على 

ضور باختيارهم أمام القاضي حىت يبدو جليا من هذا النص أن املشرع قد أجاز صراحة للخصوم احل

 45 وعليه، يتناقض نص هذه املادة مع ما جاءت به املادة. لو مل يكن خمتصا إقليميا بنظر الدعوىو 

ما منعت هذه األخرية خمالفة نص حيدد االختصاص جلهة قضائية معينة، باستثناء التجار ها هي ففي

حتديد الطرف الذي جيوز له ذلك  املادة احلالية تفتح أبواب خمالفة النصوص على مصرعيها، دون

  .وهذا ما يثري تساؤال حول املتقاضي املعين ذا النص؟). تاجرا كان أم متقاض عادي(

أن قواعد االختصاص القضائي احمللي ليست من ولعل أهم ما نستشفه من نص هذه املادة       

من ذات  47هو األمر الذي أكدته أيضا املادة ô ¹ 4النظام العام مادام االتفاق على خمالفتها جائز

                                                           
ن االختصاص االقليمي يف شأن مسائل احلالة املدنية م:" حيث قضت بأنه 12/01/2012وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ  1

  .à.243 �2012، جملة احملكمة العليا، العدد الثاين، 654531، ملف رقم 12/01/2012حمكمة عليا، ". النظام العام
2 Cass. civ. 20Juin 1989 ; 10Mars 1910 ; 4 novembre 1913 ;10 décembre 1919, cité par, 

  .528 .ص إلياس ناصيف، املرجع السابق،
  . 529- 530. ، مقتبس عن، إلياس ناصيف، املرجع السابق، ص08/02/1957حمكمة االستئناف اللبنانية،  3
مىت كان من املقرر قانونا أنه جيوز لطريف اخلصومة  : " حيث جاء فيه 02/03/1992وهذا ما قضت به احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ  4

حمكمة عليا، ". الدعوى فإن االختصاص احمللي ليس من النظام العاماحلضور باختيارمها أمام القاضي حىت ولو مل يكن خمتصا حمليا بنظر 
صادر بتاريخ نفس احلكم يف قراره البكما قضى ا5لس األعلى . 40.، العدد الثالث، ص1993، ا5لة القضائية، 02/03/1992
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القانون اليت أوجبت إثارة الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي قبل أي دفاع يف املوضوع أو دفع بعدم 

  .القبول

ا لقواعد االختصاص احمللي ، امتدادختصاص القضائي الدويل يف اجلزائرملا كانت قواعد االو        

كن بالتايل االتفاق على ميو . بقتني ال تعترب من النظام العام، فهي وفقا لنص املادتني الساالداخلي

جلب االختصاص أو Í من القضاء اجلزائري رغم اختصاصه ذلك إما بسلب االختصاصخمالفتها، و 

  .1له رغم عدم اختصاصه

ءات املدنية الفرنسي سنة هذا املوقف هو الذي كان سائدا يف فرنسا قبل تعديل قانون اإلجراو        

 46املطابقة للمادة و  48د هذا التعديل مبوجب املادة لكن تغري موقف القانون الفرنسي بع2 9 1972

قض الفرنسية بالرغم من ذلك استمرت حمكمة النو . جلزائريات املدنية واإلدارية ااإلجراءمن قانون 

لزامية لقواعد االختصاص القضائي الدويل حبيث قضت بصحة االتفاق اإلغري على تأييد الطبيعة 

وهو احلل الذي تبنته أيضا حمكمة   .2زاع دولياالقضائي ملا يكون الن على تعديل أحكام االختصاص

طابع الغري إلزامي لقاعدة االختصاص الدويل وهذا ما جسدته صراحة التمييز اللبنانية اليت أكدت ال

  .10/11/20003يف قرارها الصادر بتاريخ 

اليت حتدد اختصاص احملاكم لزامية قواعد االختصاص القضائي من النتائج املرتتبة على عدم إو       

وم االتفاق نه جيوز للخصأ .عاموعدم تعلقها بالنظام الالوطنية يف النزاعات الدولية املتعلقة بالزواج 

ا إىل قاعدة ذلك استنادمة املختصة وفقا هلذه القواعد، و منح االختصاص لغري احملكعلى خمالفتها و 

ما يسمى مببدأ اخلضوع ة اخلصوم أو ي قاعدة االختصاص املبين على إرادهمسلم ا فقها وقضاء؛ و 

                                                                                                                                                                        
صادر  وأيضا يف قرار آخر له. 7.99 041 ، عدد1990، ا5لة القضائية، 55818، قرار رقم 08/01/1989. جملس أعلى. 08/01/1989

  .7.81 021، عدد 1992، ا5لة القضائية، 45651، قرار رقم 27/03/1988 جملس أعلى،3 27/03/1988بتاريخ 
  .28. 7 21.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج 1

2 Concernant cette jurisprudence, cons. LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit. , pp. 564- 565. 
  .533-532 .ص السابق، املرجع ناصف، إلياس عن، مقتبس /10/11/2000 اللبنانية، التميز حمكمة 3
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ة للفصل يف النزاع االتفاق على اختيار حمكمة معيننه جيوز للطرفني أاملراد ذه القاعدة و . االختياري

إن كانت ستقبل بصدد عالقة قانونية حمددة، حىت و ، أو النزاع الذي سوف يثور يف املالقائم بينهما

ى قواعد االختصاص القضائي غري خمتصة أساسا بالدعاوى وفقا إلحداملختارة هذه احملكمة 

  .1الدويل

إقامة مبدأ اخلضوع االختياري يف ا5ال الدويل على أساس أن   2همع ذلك رفض بعض الفقو       

بتحديد  ان هذه القواعد تعىن أساس، ذلك ألويل تعد من النظام العامقواعد االختصاص القضائي الد

كما   .3اختصاص النظم القضائية األجنبية جمال اختصاص النظام القضائي لكل دولة بالنسبة 5ال

بوظيفة أساسية من وظائف الدولة بذلك ترتبط ن املرافق األساسية يف الدولة و ا مأMا تنظم مرفقا حيوي

تعود هذه القواعد متس سيادة الدولة و  ن، وهو ما يرتتب عليه التسليم بأ4يف إقليمهاهي أداء العدالة و 

   .5هلذه القواعد تكون حينئذ مستحيلةبالتايل أن كل خمالفة  ، وهذا يعينلبيتها للنظام العاميف غا

 6أن أغلبية التشريعات اليت أقرته على أساس ، فبيناخلضوع االختياريأما عن التسليم مببدأ و       

ملها إىل محاية املصاحل االختصاص القضائي الدويل اليت ترمي يف جمراعت بذلك هدف قواعد 

  .يف عمومه الدويل اخلاصالقانون  فحد أهداأأن هذا اهلدف األصيل يشكل بذاته اخلاصة، و 
                                                           

  .281. طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص 1
اخلاص،  ؛ أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل155. ، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، القانون القضائي  2

  .ô .24 _2.؛ موحند إسعاد، املرجع السابق، ج1057. ص املرجع السابق،
3 ISSAD Mohand, op.cit., pp. 24-25. 

. ، املرجع السابق، ص...؛ هشام علي صادق، تنازع االختصاص 1057. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 4
155 .  

  .24. 5 21.رجع السابق، جموحند إسعاد، امل 5
ومن التشريعات اليت نصت صراحة على قاعدة اخلضوع االختياري واعتربOا كضابط من ضوابط االختصاص القضائي الدويل اليت يبىن على أساسه  6

مهورية بالفصل يف الدعوى ختتص حماكم اجل'' :من قانون املرافعات على أنه  32اختصاص حماكمها الوطنية جند التشريع املصري حيث نصت املادة 
. 175. مفوض عبد التواب، املرجع السابق، ص. ''ولو مل تكن داخلة يف اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل اخلصم واليتها صراحة أو ضمنا

من قانون أصول  08، واملادة 312 .حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص. من قانون أصول احملاكمات املدنية األردين 27ويقابل هذه املادة املادة 
لتنظيم العالقات القانونية  1961لعام  05من القانون الكوييت رقم  19واملادة . 27. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص. احملاكمات السوري

سهيل حسن الفتالوي، . التنفيذ املدين اليمينمن قانون املرافعات و  59واملادة . 288. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص. ذات العنصر األجنيب



199 
 

ري تلك املختصة غللفصل يف دعاوى الزواج املختلط إن قبول اخلصوم اختصاص حمكمة معنية       

ا ، كماحلالتني قد يكون من جانب املدعي يفو   قد يكون ضمنياال بنظر النزاع، قد يكون صرحيا و أص

دعي ن كلمة اخلصم تنصرف يف هذه احلالة إىل كل من املقد يكون من جانب املدعى عليه أل

  . 1عليهاملدعى و 

القبول الصريح يكون بإدراج شرط يف العقد أو التصرف القائم بني األطراف يتفقون من و       

نة يف حالة وقوع نزاع مستقبلي بشأن تنفيذ التزاماOم خالله على منح االختصاص حملكمة معي

  .2ما يسمى بالشرط املانح لالختصاص هذاو . املتبادلة

فيستخلص من أي موقف يدل بصفة قاطعة على قبول اخلصوم اخلضوع  .أما القبول الضمين      

القبول الضمين يستخلص من جهة املدعى عليه إذا قرر هذا األخري و . 3بإراداOم لقضاء دولة معنية

                                                                                                                                                                        
من جملة القانون  4،  والفصل 266. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص. من قانون املرافعات اللييب 3/1واملادة . 281. املرجع السابق، ص

  .104. حممود حممود املغريب، املرجع السابق، ص. الدويل اخلاص التونسي
اتفاقية بشأن : "حتت عنوان  1964ة اخلضوع االختياري يف اتفاقية دولية أقرها مؤمتر الهاي العاشر للقانون الدويل اخلاص عام هذا ومت تقنني قاعد

. 281. ؛ طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص416. أشرف عبد العليم الرفاعي ، املرجع السابق، ص".  االتفاق على اختيار احملكمة املختصة 
واخلاصة باالختصاص القضائي وتنفيذ االحكام يف املواد املدنية والتجارية  27/09/1968بدأ اخلضوع اإلرادي أيضا االتفاقية املربمة يف كما أخذت مب

  .1057. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص. منها 18و  17بني دول السوق األوروبية املشرتكة من خالل املادتان 
ومع ذلك رفض جانب من الفقه وبعض التشريعات التسليم باإلرادة كضابط لتحديد االختصاص القضائي الدويل مستندين يف ذلك إىل أن القضاء 

، فيه تأثري دولةيعد أحد املظاهر اهلامة لسيادة الدولة ، ولذلك فإن منح أطراف النزاع سلطة تغيري أو تعديل قواعد االختصاص القضائي الدويل حملاكم ال
كما أن إقرار اإلرادة يف هذا ا5ال سيؤدي إىل تغيري القانون . على سيادOا الوطنية ألن تلك القواعد Oدف إىل تنظيم وإدارة خدمة ومصلحة عامة 

ضوع باختيارهم ومن جهة أخرى قد يتعمد اخلصوم اإلفالت من اختصاص حمكمة معينة وذلك عن طريق اخل. الواجب التطبيق على النزاع من جهة
اخلصوم يف حملكمة أخرى، وذلك دف تطبيق قانون آخر غري القانون املختص أصال بالنزاع مما يشكل غشا وحتايال حنو القانون ، كما أن إطالق إرادة 

فة األجنبية مع أن هذا االستقرار يعد حتديد احملكمة املختارة سيؤدي إىل املساس باالستقرار يف حتديد القانون املطبق على العالقات  القانونية ذات الص
  .أحد األهداف األساسية للقانون الدويل اخلاص 

خصوم أن ورغم هذه االعتبارات فإن الرأي الراجح يف الفقه والقضاء يسلم بتخويل اإلرادة دورا يف جمال االختصاص القضائي الدويل، حبيث جيوز  لل
.  تكن حماكمها خمتصة أصال بالنزاع وفقا ألي ضابط من ضوابط االختصاص الذي حيددها املشرعيتفقوا على قبول والية قضاء الدولة حىت ولو مل

؛ أشرف عبد العليم 60. ، املرجع السابق، ص...؛ عكاشة حممد  عبد العال، اإلجراءات املدنية 227. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص
  .467. ، املرجع السابق، ص...د  عبد العال، أصول ؛ عكاشة حمم415- 414. الرفاعي، املرجع السابق، ص

  .61.، املرجع السابق، ص...؛ عكاشة حممد  عبد العال، أصول 416. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 1
  .281 .؛ طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص643. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 2
  .280. طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص 3
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قبل التكلم يف موضوع فع بعدم االختصاص عند بدء النزاع، و السري يف إجراءات اخلصومة دون أن يد

يتعني يف هذه احلالة و فال ميكن اعتباره قبوال ضمنيا لالختصاص  ¹ملدعى عليهأما غياب ا .1الدعوى

فاد يستو . 2على احملكمة اليت رفعت إليها الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها

من خالل رفعه الدعوى أمام حمكمة معينة يف غري احلاالت اليت  القبول الضمين من جانب املدعي

  .3لقواعد االختصاص القضائي الدويل خرية خمتصة وفقاتكون فيها هذه األ

ادة اخلصوم يف الدعاوى اخلاصة بالزواج املختلط حتقق ر إ يشرتط لقبول االختصاص املبين علىو 

  :ةالتالي الشروط

بأحد مسائل الزواج املختلط  تعلقواملرابطة جدية بني النزاع املطروح أن تكون هناك : أوال       

حقق هذه الرابطة مثال تميكن أن تو . 4ألطراف على اخلضوع لوالية قضائهاتفق ااحملاكم الذي او 

ان حقق أيضا إذا كتكما ميكن أن ت  .نسيتهم إىل دولة القضاء املختاربسبب انتماء األطراف جب

أما إذا ثبت عدم ارتباط النزاع بأي  .5، أو أن يكون هلم أموال فيها للخصوم موطن أو حمل إقامة ا

ضي لة القضاء املختار فعلى احملكمة املنظور أمامها النزاع بناء على اخلضوع االختياري أن تقوجه بدو 

  :يهدف هذا الشرط إىل حتقيق غايتني_ “ 6بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها

                                                           
  .281. طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص ؛643. حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص 1
الدعوى طبقا إذا مل حيضر املدعى عليه ومل تكن حماكم اجلمهورية خمتصة بنظر '' :من قانون املرافعات املصري بقوهلا  35وهذا ما نصت عليه املادة  2

أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون  ؛417. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص. ''للمواد السابقة حتكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها 
  .1062.الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص

  .1062. أمحد عبد الكرمي سالمة، املرجع السابق، ص 3
العال أن القبول الضمين لالختصاص ال يتصور إال من جانب املدعى عليه، أما القبول الضمين من جانب املدعي فال  يرى األستاذ عكاشة حممد عبد

ضاء مل يكن يتصور من الناحية املنطقية ألنه هو الذي يرفع الدعوى، ومىت رفعها فإنه يكون بذلك قد اختذ سلوكا إجرائيا عرب به عن قبوله اخلضوع لق
  .469-468. ، املرجع السابق، ص...اشة حممد عبد العال، أصول عك. خمتصا من قبل

  .1059.؛ أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص419. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 4
  .471. السابق، ص ، املرجع...؛ عكاشة حممد عبد العال، أصول 319. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 5
  .461. 1 24.مجال حممود الكردي، املرجع السابق، ج 6
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ذلك مبنع األفراد من 9 0 اعد االختصاص القضائي الدويلالغش حنو قو إغالق باب التحايل و : أولهما

دم االنصياع وراء أهواء عاحملكمة املختصة دوليا، واليت تربطها بالنزاع صلة وثيقة و والية  التهرب من

  .1رغباOم اخلاصةاخلصوم و 

فعالية األحكام القضائية، فاحلكم الصادر من قضاء دولة معينة ال صلة هلا ضمان قوة و : وثانيهما

لتنفيذ خارج دولة اإلصدار ، حبيث لن يكون قابال لكون حتما جمردا من أي قيمة فعليةبالنزاع سي

  .2لكونه صادر عن قضاء غري خمتصنظرا 

وميثل هذا الشرط الوجه . 3أن ال يكون اخلضوع االختياري قائما على الغش أو التحايل :ثانيا      

صوص االختصاص القضائي وعلى غرار االختصاص خب ط السابق، فإعمال إرادة اخلصوم اآلخر للشر 

تهرب من احملكمة املختصة أصال فقد يتعمد اخلصوم ال. مام اخلصوم للتحايلفتح ا5ال أالتشريعي ي

فيختارون احملكمة اليت يعلمون مسبقا أMا تطبق اخلاص بواحدة من مسائل الزواج املختلط،  نزاعبال

ولذلك يشرتط . قانونا متكن أحكامه من احلصول على احلكم الذي يتوافق ومصاحلهم اخلاصة

خلصوم يف حتديد احملكمة املختصة أن ال ينطوي هذا اخلضوع اإلرادي على غش أو لالعتداد بإرادة ا

  . حتايل حنو القانون

قضاء دولة الذي اتفق األطراف على إخضاعه لو ذو الصلة برابطة الزوجية نزاع أن يكون ال: ثالثا      

فقهاء القانون الدويل بني  يعد هذا الشرط من أكثر الشروط اليت أثارت اجلدلو . معينة ذو صفة دولية

اق املانح لالختصاص عنصرا ، فذهب أغلبية الفقهاء إىل ضرورة أن يتضمن النزاع حمل االتفاخلاص

لالختصاص متعلقا بنزاع  أما إذا كان االتفاق املانح .4و صبغة دوليةأي أن يكون النزاع ذ أجنبيا؛

                                                           
  .489. ؛ مجال حممود الكردي، املرجع السابق، ص319. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 1
  .65. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية  2
  .481.ص  22.جمجال حممود الكردي، املرجع السابق،  3
  .97. ، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق، تنازع االختصاص  4
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مر الذي جسدته حمكمة النقض هو األو . 1ا االتفاق لن ينتج أي أثر قانوينن هذفإ  وطين حبت

، حيث قضت من خالله مبشروعية الشروط املعدلة 17/12/1985الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ 

ومع ذلك . 2ا كان الشرط منصبا على نزاع دويللالختصاص القضائي الدويل كأصل عام طامل

دويل شأMا يف ص القضائي الأن مشكلة االختصايف ضرورة هذا الشرط خاصة و  3يشكك البعض

 أي ن كافة مشكالت القانون الدويل اخلاص ال تثار إال بصدد عالقة ذات عنصر أجنيبذلك شأ

  .4طابع دويلبصدد عالقة ذات 

من بينها ضابط اخلضوع االختياري، هي ضوابط ال ضوابط االختصاص القضائي الدويل و ف      

يف مفهوم  القانون الدويل  الصيغة الدوليةيف صدد املنازعات اليت تتسم بإال تصور إعماهلا أصال ي

   .5اخلاص

يف ري أن اخلضوع االختيا 6سابق ذكرها رأى بعض الفقه املصريشروط الالباإلضافة إىل و       
ق عليه هو شرط مل يوافو . 7ليس سالبا لهجيب أن يكون جالبا لالختصاص و دعاوى الزواج املختلط 

ر بأسا يف تقرير حق األفراد يف سلب االختصاص ، الذي مل ي8جانب آخر من الفقه املصري
لكن بشرط أن يكون للخصوم مصلحة من عرض و  ôالوطنية ملصلحة قضاء دولة أجنبيةللمحاكم 

، فمىت وثيقا بالنظام القانوين املصريارتباطا أال يكون النزاع مرتبطا و  ¹القضاء األجنيبنزاعهم على 
                                                           

  .97. ، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق، تنازع االختصاص  1
  .93. ، مقتبس عن، حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص17/01/1985حمكمة النقض الفرنسية،  2
  .100-102- 99. ، املرجع السابق، ص...القانون القضائي هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد،  3
؛ هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، تنازع 1060-1061.أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص  4

  .106. ، املرجع السابق، ص...االختصاص 
  .166. ص ، املرجع السابق،...هشام علي صادق، تنازع االختصاص  5
  .740- 739. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص 6
تا يكون اخلضوع االختياري جالبا لالختصاص، إذا كان انبىن عليه ختويل االختصاص للمحاكم الوطنية يف حاالت مل يكن فيها هذا االختصاص ثاب 7

عكاشة حممد عبد . نزع اختصاص كان ثابتا أصال للمحاكم الوطنيةأصال هلا، ويكون اخلضوع االختياري سالبا لالختصاص إذا ترتب عليه سلب أو 
  .86-96. ، املرجع السابق،  ص...العال، اإلجراءات املدنية 

، املرجع ...هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، تنازع االختصاص  ؛473. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، أصول   8
  .109.السابق، ص
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مىت تبني . أن تتخلى عن االختصاص الثابت أصال هلا دئذ على احملاكم الوطنيةحتقق ذلك تعني عن
معدوم القيمة العتبار أن احملكمة األجنبية الذي نزع االختصاص يكون أن حكمها سوف  هلا

ذلك مراعاة ملبدأ و   كفالة تنفيذ احلكم الصادر بشأنهلصاحلها ستكون أقدر على التصدي للنزاع و 
  .1عايش املشرتك يف اجلماعة الدوليةه مقتضيات التالذي تفرض5ال و التعاون الدويل يف هذا ا

 نطاقها مواد األحوال العينية ، حيث يدخل يفاعدة اخلضوع االختياري بالعموميةتتصف ق       

بذلك ميتد جمال قاعدة اخلضوع االختياري ليشمل أيضا و . 2كذلك مواد األحوال الشخصيةو 

أن تلعب دورا  ثار املرتتبة عليها، فيمكن لإلرادةأو اآلالدعاوى املثارة بشأن انعقاد الرابطة الزوجية 

ذلك باستثناء الدعاوى النزاعات اخلاصة بالزواج املختلط، و أساسيا يف حتديد احملكمة املختصة دوليا ب

                                                           
؛ 72.  ، املرجع السابق، ص...؛ عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية 477. ، املرجع السابق، ص...حممد عبد العال ، أصول   عكاشة 1

، املرجع ...؛ هشام علي صادق، تنازع االختصاص 110.، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، القانون القضائي 
  .110. السابق، ص

  .402. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 2
من جمال إعمال قاعدة اخلضوع االختياري باستثناء دعاوى الطالق من  –كالتشريع الفرنس وااليطايل   –ومع ذلك ضيقت بعض التشريعات 

يتعمدان اإلفالت من اختصاص احملكمة املختصة االختصاص املبين على إرادة اخلصوم، وذلك تفاديا ألي غش أو حتايل من قبل الزوجني اللذين قد 
على اهلدف أصال Oربا من القانون الواجب التطبيق، ألنه ال جييز الطالق أو يقيده بعدة شروط، واللجوء إىل حمكمة دولة أجنبية متكنها من احلصول 

  .467. ، املرجع السابق، ص...د العال، أصول عكاشة حممد عب. املطلوب من خالل تطبيق قانون جييز هلما الطالق أو ال يقيده بأي شرط
ال تسري على اتفاقات  اختيار احملكمة يف املواد '' :وقد أيدت اتفاقية الهاي للخضوع االختياري هذا االجتاه إذ نصت يف املادة الثانية منها على أنه 

الشخصية املالية بني الوالدين ، واألبناء والزوجني، ويف مادة االلتزام  املتعلقة حبالة األشخاص وأهليتهم وحقوق األسرة مبا يف ذلك احلقوق وااللتزامات
تبة على هذه بالنفقة بني غري املذكورين، ويف مواد املواريث، ويف مواد اإلفالس والصلح الواقي منه، واإلجراءات املماثلة مبا يف ذلك األحكام املرت 

وقد  . 423. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص. '' مادة احلقوق العينية العقارية اإلجراءات، واملتعلقة بصحة تصرفات املدين، وأخريا يف
 كان املشرع املصري أيضا قبل تعديل قانون املرافعات من مؤيدي تضييق نطاق قاعدة اخلضوع االختياري، حبيث قصر جمالُ إعماهلا على مسائل

إال أنه وبعد تعديل قانون املرافعات قد وسع من نطاق القاعدة لتشمل كل الدعاوى شخصية كانت األحوال الشخصية دون مسائل األحوال العينية، 
اليت تضم مبدأ اخلضوع االختياري كضابط الختصاص احملاكم املصرية، بصفة عامة دون أي تفرقة بني مواد  32أم عينية ، وهذا ما جاء يف نص املادة 

  . األحوال الشخصية ومواد األحوال العينية
؛ 1057-1056. ؛ أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص638-639. حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص

. ، املرجع السابق، ص...؛ هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، القانون القضائي 92. حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، الكتاب الثاين، ص
وقد جاء يف املذكرة اإليضاحية لقانون املرافعات املصري تعليقا على . 172. ، املرجع السابق، ص...شام علي صادق، تنازع االختصاص ؛ ه96

وقد جعل املشرع اختصاص احملكمة يف هذه احلالة اختصاصا عاما حبيث يسري على مجيع الدعاوى سواء كانت عينية أم شخصية '' :ما يلي 32املادة 
قة لطة، وذلك يف حني أن تشريع املرافعات القدمي كان يقصر هذا االختصاص على املنازعات املتعلقة مبسائل األحوال الشخصية دون تلك املتعلأم خمت

  . 176. مفوض عبد التواب، املرجع السابق، ص. ''باألحوال العينية 
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، حبيث يتعني على احملكمة أن تقضي بعدم اختصاصها مىت ة املتعلقة بعقار كائن يف اخلارجالعقاري

حىت لو كان مثة خضوع اخلصوم اختياريا لواليتها و ائن يف دولة أجنبية رغم تعلقت الدعوى بعقار ك

األقدر على موقع العقار هي األكثر صلة به و  ذلك باعتبار أن حمكمةو   ني النزاع واإلقليمرابطة ب

  .1الفصل يف املنازعات املتعلقة ذا العقار

ع قواعد اخلارج، يعد قيدا عاما يرد على مجيفاستثناء الدعاوى العقارية املتعلقة بعقار كائن يف       

هو األمر الذي جسدته صراحة و . 2يادر عدة االختصاص اإل، مبا فيها قااالختصاص القضائي الدويل

اتفاقية الهاي للخضوع االختياري حيث استثنت من خالل مادOا الثانية الدعاوى العينية العقارية 

  .3ن جمال إعمال قاعدة اخلضوع اإلراديم

تص فيها احملاكم الوطنية بالنزاعات املتعلقة بالزواج امتداد احلاالت اليت ختوباإلضافة إىل تقلص و       

، فقد تتدخل احملاكم الوطنية أيضا حتت ذو العنصر األجنيب تأثرا بتدخل إرادة اخلصوم يف هذا ا5ال

  .ذا الزواجاملتعلقة شعار حسن سري العدالة لتفصل يف بعض املسائل 

  
   نيلفرع الثاا

  االختصاص المبني على مبدأ حسن سير العدالة
دون أن بالفصل يف قضايا الزواج املختلط العدالة قد ختتص احملاكم الوطنية سري ضمانا حلسن       

بدعوى ذلك إما التصال الدعوى و . ابط االختصاص املقررة يف قانوMايتحقق أي ضابط من ضو 

                                                           
  .481. 5 21.حممود الكردي، املرجع السابق، ج؛ مجال 175. ، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق ، تنازع االختصاص  1
، املرجع السابق، ...حفيظة السيد احلداد، القانون القضائي ؛ هشام علي صادق،92. حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، الكتاب الثاين، ص 2

  .96. ص
  .423. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 3
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ن األمر يتطلب سرعة تدخل وإما أل). أوال(ا لوحدة اخلصومة ا وضمانتدخل ضمن اختصاصها حتقيق

  ) .ثانيا( 1اءات معينة حلماية حقوق اخلصوم واألموال املتنازع عليهاالقضاء من أجل اختاذ إجر 

  
  الدعاوى المرتبطة –أوال 

يف خمتلف الدول على التسليم باختصاص احملاكم الوطنية بالدعاوى استقر الفقه والقضاء        

حد ضوابط االختصاص القضائي الدويل املقررة أملرتبطة بالدعوى األصلية املطروحة أمامها بناء على ا

لو مل يكن ليتقرر اختصاصها بالدعاوى املرتبطة فيما ويتحقق هلا هذا االختصاص حىت و . يف قانوMا

ألصل هو قاضي ن قاضي اذلك بناء على القاعدة القائلة بأ§ ô رفعت إليها يف صورة دعوة مبتدئة لو

  .2أو قاضي املوضوع هو قاضي الدفوع الفرع

تبطة متليه االعتبارات العملية املر بت للمحاكم الوطنية بالدعاوى هذا االختصاص الثاو       

حدة اخلصومة، واقتصاد النفقات ، كما من شأنه احلفاظ على و يستجيب حلسن أداء العدالةو 

اختصاص احملاكم الوطنية و . 3ة يف ذات املنازعةر أحكام متضاربحيول دون صدو واإلجراءات و 

بالدعاوى األصلية اليت تدخل ضمن اختصاصها، هو اختصاص ذو طابع عام ينصرف حكمه إىل 

لدعاوى املتعلقة بالزواج ، مبا فيها ا4يف مواد األحوال الشخصيةازعات يف مواد األحوال العينية و املن

  :هيبطة و ث حاالت للدعاوى املرتتوجد ثالو . املختلط

  

                                                           
؛ عكاشة حممد 1090. ؛ أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص123. السابق، ص حفيظة السيد احلداد، املرجع 1

  .100-99. عبد العال، هشام علي صادق، املرجع السابق، ص
. ر، املرجع السابق، ص؛ طلعت حممد دويدا368. ؛ أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص228. حممد مريوك الاليف، املرجع السابق، ص 2

  .316. ؛ حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص280
  .1095.؛ أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 31. 6 23.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج 3
  .369. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 4
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  المسائل األولية -أ

مبعىن آخر هي و . 1تعترب مسألة أولية كل مسألة يتوقف احلكم يف الدعوى على الفصل فيها       

فإذا   .2وضوع األصلياملاملسألة اليت يتوجب على احملكمة البث فيها أوال حىت يتسىن هلا الفصل يف 

يقتضيها أيضا بالنظر يف كل مسألة أولية  ، فتختصخمتصة بالدعوى األصلية كانت احملاكم الوطنية

ذلك 5 0 3مل تكن هذه املسائل مم يدخل يف واليتها أصال حىت لوو   الفصل النهائي يف الدعوى

فقا لقواعد االختصاص يف قانوMا حىت بشرط أن تكون احملكمة الوطنية خمتصة بالدعوى األصلية و 

كما جيب أن   .عت إليها يف صورة دعوى أصليةرف  تكن خمتصة بنظر املسألة األولية إذا ماولو مل

فمثال حتديد جنسية اخلصوم أو  .4ة الزما للحكم يف الدعوى األصليةيكون الفصل يف املسألة األولي

موطنهم يعترب مسألة أولية جيب الفصل فيها أوال لتحديد مدى اختصاص احملاكم الوطنية بنظر 

تعلق األمر بتطبيق قاعدة االختصاص املبين على  مىتاد الرابطة الزوجية أو آثارها دعوى صحة انعق

  .5اخلصوم أو موطنهم جنسية

تفصل فيها تبعا  تنظر يف هذه املسائل الفرعية و فمحكمة موضوع الدعوى األصلية هي اليت      

لشروط املوضوعية لصحة عقد ، كما لو كانت احملكمة الوطنية تنظر يف نزاع متعلق باللدعوى األصلية

من القانون  11حسب قاعد اإلسناد الواردة يف املادة  -طرح تطبيق القانون الوطين للزوجني و   الزواج

حملكمة أن تنظر يف هذه ، فيجب يف هذه احلالة على اشكلة تتعلق بتحديد جنسية الزوجنيم - املدين 

                                                           
  .1091. قانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، صأمحد عبد الكرمي سالمة، ال 1
  .2ô _ .484.؛ مجال حممود الكردي، املرجع السابق، ج316. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 2
  .641. ؛ حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص187. ، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق، تنازع االختصاص 3
  .316-114-113. ، املرجع السابق،  ص...لسيد احلداد، القانون القضائي هشام علي صادق، حفيظة ا 4
  .126. حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص 5
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ا غري وضوع الشروط املوضوعية للزواج رغم أMن جنسية الزوجني قبل الفصل يف متتثبت ماملسألة و 

  .1فيما لو عرضت عليها بصورة أصلية خمتصة أصال بالفصل يف نظر دعاوى اجلنسية

الفصل فيها للبت يف لزوم باملسألة األصلية و  ادى ارتباطهووزن م .وحتديد ما يعد مسألة أولية      

ه ينهض به وفقا لقانونو  Î، أمر خيضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي ينظر الدعوىتلك األخرية

  .ختضع لقانون القاضي ، يعترب مسألة تكييفيف العالقات ذات العنصر األجنيب حبسبان أن ذلك

، إذا رفعت دعوى لة أصلية وما يعترب مسألة أوليةعد مسأويف هذا اخلصوص نسوق أمثلة ملا ي      

بني  صحة رابطة الزوجية نه يلزم أوال حبث مدى، فإ)مسألة أصلية(ما  الشرعي لشخص ثبوت النسب

أيضا إذا رفعت دعوى املطالبة باحلق . االنتساب إىل أحدمها أو كالمها املدعى) مسألة أولية( الوالدين

     حبث صفة الزوجية أو الولد الشرعينه يلزم أوال فإ) مسألة أصلية(تركة زوج أو أب يف مرياث 

كذلك يف النظم   .توىفمع امل) مسألة أولية(جية صحيحة أو ثبوت رابطة النسب ثبوت قيام رابطة زو 

نه فإ) مسألة أصلية(صحة الزواج اجلديد  دعوى ثبوت ، إذا رفعتلقانونية اليت حتظر تعدد الزوجاتا

  .2)مسألة أولية(سليم أو النظامي للزواج السابق يلزم التأكد من االحنالل ال

 
  الطلبات العارضة -ب

حد أطراف اخلصومة سواء كان من قبل االطلبات العارضة هي اليت تبدى أثناء سري اخلصومة       

جهة موضوعها يكون من شأMا تغيري نطاق اخلصومة زيادة أو نقصان من و   املدعي أو املدعى عليه

الدعوى هذا ما مييزها عن املسائل العارضة األخرى اليت تنعقد ا إجراءات و . 3أو سببها أو أطرافها

                                                           
  .292. غالب علي الداووي، املرجع السابق، ص 1
قانون الدويل، ا5لد السابع واألربعون، السنة أنظر، أمحد عبد الكرمي سالمة، املسائل األولية يف نظرية التنازع الدويل بني القوانني، ا5لة املصرية لل 2

  .2. 2 19912السابعة واألربعون، اجلمعية املصرية للقانون الدويل، القاهرة ، 
  .1093. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص ؛ 369. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 3
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هلا تأثري مباشر على موضوع الدعوى أو سببه أو  فهذه األخرية ليس  أو حتقيقها أو احلكم فيها

الزم الطلب األصلي وجودا أو فاملسائل العارضة ت .قوط اخلصومة أو تركها مثال، كطلب س1وعهموض

ه تعديل موضوعالذي يتضمن تصحيح الطلب األصلي و ، كالطلب عدما، خبالف الطلبات العارضة

لسبب الدعوى يتضمن تفسري أو إضافة   أو الطلب الذي _بسبب ظروف طرأت بعد رفع الدعوى

  .2األصلي مع بقاء موضوع الطلب

تدخل أصال زواج خمتلط صلة بدعوى فتختص احملاكم الوطنية بالفصل يف الطلبات العارضة املت      

، فيما لو أثريت أمامها يف الطلبات مم يدخل يف واليتها أصاللو مل تكن هذه يف اختصاصها، حىت و 

أن بالدعوى األصلية و  ذلك بشرط أن تكون احملاكم الوطنية خمتصة ابتداءÍ ƒ 3ةقلصورة خصومة مست

رفع الزوجة ف .4ذي ختتص به أصال احملاكم الوطنيةتكون الطلبات العارضة مرتبطة بالطلب األصلي ال

ة أمام احملكمة الوطنية باعتبارها حمكم يف الزواج املختلط دعوى على زوجها لدفع مبلغ النفقة الزوجية

م ذات احملكمة لتخفيض لب مقابل أماحق تقدمي طموطن الدائن بالنفقة مينح للزوج املتوطن بفرنسا 

  .ذلك املبلغ

  
  الطلبات المرتبطة -ج

، حبيث يكون رباط وثيق بالدعوى األصليةن على الطلبات املرتبطة هي تلك الطلبات اليت تكو       

، لكي يفصل فيها يف خصومة واحدة تالفيا ةواحدأمام حمكمة  معا امن حسن سري العدالة أن جتمع

                                                           
  .105. لعال، هشام علي صادق، املرجع السابق، صعكاشة حممد عبد ا 1
  .316. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 2
وقد أخذ املشرع املصري ذا . 643. ؛ حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص384-383. 6 23.مجال حممود الكردي، املرجع السابق، ج 3

إذا رفعت حملاكم اجلمهورية دعوى داخلة يف اختصاصها تكون هذه احملاكم خمتصة '' : على أنه من قانون املرافعات اليت تنص 33احلل من خالل املادة 
  .176. مفوض عبد التواب، املرجع السابق، ص. ''بالفصل يف املسائل األولية والطلبات العارضة على الدعوى األصلية

  .376. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص ؛1094. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 4
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، فتحقيق حسن سري العدالة واالقتصاد يف الوقت والنفقات يتطلبان 1القضائية لتضارب األحكام

. لسبب9 32ة مىت كانت هناك وحدة يف املوضوعيتحقق االرتباط عادو . 2التحقيق فيها والفصل معا

 صلة الدعويني بني كان لو كما األحوال هذه غري يف االرتباط يقوم وقد. أو األطراف بني الدعويني

إذن يكون هناك ارتباط بني طلبني عموما إذا  .معا فيهما احلكم العدالة سري حسن من جتعل وثيقة

حلسن سري العدالة أن ينظر ويفصل فيهما يف نفس هما عالقة بدرجة يكون من الفائدة وجد بين

  . 4الوقت

لو مل تكن لدعوى األصلية املرفوعة أمامها و بااملرتبطة لوطنية بالطلبات ختتص احملاكم اوعليه،        

وهذا احلل أخذ به املشرع . 5رفعت أمامها يف شكل دعوى مستقلة خمتصة بنظر تلك الطلبات إذا

: اإلدارية على أنهقانون اإلجراءات املدنية و من  207اجلزائري يف ا5ال الداخلي حيث نصت املادة 

حلسن سري العدالة اضي، جاز له و رتباط بني خصومتني أو أكثر معروضة أمام نفس القإذا وجد ا'' 

  .6"الفصل فيهما حبكم واحدتلقاء نفسه أو بطلب من اخلصوم و  ضمها من

                                                           
، املرجع السابق، ...؛ هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، القانون القضائي 127. حفيظة السيد احلداد، الكتاب الثاين، املرجع السابق، ص 1

املدنية واإلدارية بنصها على من قانون اإلجراءات  55ن خالل املادة وعرف املشرع اجلزائري حالة االرتباط اليت تقوم على املستوى احمللي م. 115.ص
 تقوم حالة االرتباط عند وجود عالقة بني قضايا مرفوعة أمام تشكيالت خمتلفة لنفس أو أمام جهات قضائية خمتلفة، واليت تستلزم حلسن سري"  :أنه

  ".العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا 
  .5.50 20021يز يف اإلجراءات املدنية، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، أنظر، عمارة بلغيث، الوج 2

من املقرر قانونا أنه ال جيوز  '' :حيث قضت من خالله بأن 14/07/1992وهذا ما قضت به صراحة احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ  3
، عدد 1993، ا5لة القضائية، 79677، ملف رقم 14/07/1992كمة عليا، حم. ''للجهات القضائية ضم قضيتني غري مرتبطتني يف موضوعيهما

  .5.75 20041مقتبس عن، عمر بن السعيد، االجتهاد القضائي وفقا ألحكام قانون االجراءات املدنية، دار اهلدى، اجلزائر، . 5.50 041
  . 5.66 20061املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ديوان  5.33 11.جراءات  املدنية، جالوجيز  يف اال أنظر، حممد ابراهيمي، 4
  .106. عكاشة حممد عبد العال، هشام علي صادق، املرجع السابق، ص 5
التخلي عن النزاع بسبب االرتباط بني القضايا يؤمر به من طرف آخر جهة قضائية أو آخر تشكيل  '' :من نفس القانون 56يضا يف املادة وجاء أ 6

من  58ملادة ونصت أيضا ا. ''جهة قضائية أو تشكيلة أخرى ، مبوجب حكم مسبب بناء على طلب أحد اخلصوم أو تلقائيا  طرح عليها النزاع لصاحل
تقضي جهة اإلحالة بالضم تلقائيا يف حالة وجود ارتباط بني خصومات مطروحة أمام تشكيالت خمتلفة لنفس اجلهة القضائية ''  :ذات القانون على أنه

  .''ية خمتلفة بعد التخليم جهات قضائأو أما
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فمن خالل هذا النص تطرق املشرع لالرتباط الذي يشمل قضيتني أو أكثر متواجدة بني يدي      

، سواء بصفة تلقائية أو بناء على طلب اخلصوم أن يأمر قاض واحد فقرر أنه جيوز هلذا األخري

بضمها معا لتصبح وكأMا قضية واحدة، مما يسمح له بالفصل فيها حبكم واحد، وذلك حلسن سري 

  .  1مرفق العدالة

من قانون االجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري على أنه إذا كان  58إىل  55كما تنص املواد من      

رتبطا بقضية مطروحة فعال أمام حمكمة أخرى، وهو ما يسمى بالدفع باالرتباط، جاز إحالة النزاع م

وعليه،  فإنه ميكن ضم الدعويني . الدعوى بناء على طلب اخلصوم أمام حمكمة واحدة للفصل فيها

هل ميكن تطبيق نفس احلكم على املستوى : ولكن. واحدة على الصعيد الداخلي أمام جهة قضائية

  ؟   الدويل

طبقا ي اليت تطبق يف ا5ال الدويل، فإنه و مبا أن قواعد االختصاص الداخلي هففي اجلزائر و      

تدخل ضمن أعاله، ختتص احملاكم اجلزائرية بالقضايا املرتبطة بدعوى أصلية  ةاملذكور  وصللنص

  .ستقلةت عليها يف صورة دعوى مض، حىت لو مل تكن خمتصة ذه الطلبات إذا ما عر اختصاصها

وعليه، يؤول االختصاص للمحاكم اجلزائرية يف النظر بالدعويني معا بالرغم من عدم اختصاصها      

يف الدعوى املرفوعة أمام القضاء األجنيب وذلك لالرتباط املوجود بينهما وهو اختصاص ميليه حسن 

                                                           
يتعني  ويعاب على هذا النص أنه جاء على غري الصيغة اليت يفرتض أن يصاغ ا، ذلك أن األمر يتعلق بارتباط القضايا فيما بينها، ومىت كان ذلك 1

يام بإجراءات الضم من طرف القاضي، حلسن سري العدالة أن تضم تلك القضايا وجوبا، وليس جوازا، ألن العبارة األخرية تضفي صفة الرتاخي عن الق
  .يف الوقت الذي جيب فيه إتيان تلك اإلجراءات لضمان السري احلسن للعدالة
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  2ال الدويل كمصرصاص صراحة يف ا5وأخذت بعض التشريعات العربية ذا االخت.  1أداء العدالة

  .5تونسو   4، سوريا 3األردن

ص هذه األخرية بالدعوى األصلية وفقا تيشرتط الختصاص احملاكم الوطنية بالطلبات املرتبطة أن ختو 

وأن يكون هناك ارتباط واتصال بني الدعوى  �ظمة لالختصاص القضائي الدويل اللقواعد املن

  .6الطلب الالحقاألصلية و 

صاص القائم على أساس االرتباط هو اختصاص عام ينصرف إىل سائر املنازعات إن االخت      

املتعلقة  سوى الدعاوى العقارية وال يستثىن منه .سائل األحوال العينية أو الشخصيةسواء كانت من م

وبناء على ذلك ختتص احملاكم الوطنية بالطلبات املرتبطة بالدعاوى اخلاصة  .بعقار واقع يف اخلارج

، كالدعوى املرفوعة ليها املعروضة أمامها بصفة أصليةانعقاد الرابطة الزوجية أو اآلثار املرتتبة عبصحة 

، فيتقدم لط كالنسب مثال أو نفقة الزوجة وأوالدهاأمام احملاكم الوطنية بشأن أثر من آثار الزواج املخت

“ الشكلية املتطلبة قانونا وأ أحدهم إىل احملكمة ببطالن عقد الزواج لعدم استيفائه للشروط املوضوعية

مع ذلك و . الطلب الرتباطه بالدعوى األصليةختتص احملاكم الوطنية بالفصل يف هذا  ففي هذه احلالة

                                                           
  .2009q ( .182، دار اخللدونية، اجلزائر، 1.أنظر، حممد سعادي، القانون الدويل اخلاص وتطبيقاته يف النظام القانوين اجلزائري، ط 1
كما ختتص بالفصل يف كل طلب يرتبط ذه الدعوى، ويقتضي حسن سري العدالة أن :" ... رافعات على أنه من قانون امل 33حيث نصت املادة  2

  .176. حممود حممود املغريب، املرجع السابق، ص. ''ينظر معها 
  .268. ممدوح عبد الكرمي حافظ عرموش، املرجع السابق، ص. من قانون احملاكمات األردين 3/ 27املادة  3
إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى األحوال الشخصية الداخلية يف '' :من قانون أصول احملاكمات املدنية على أنه 10املادة  حيث نصت 4

حممد مربوك الاليف، . ''ويف كل طلب مرتبط يف هذه الدعوى ويقتضي حسن سري العدالة أن ينظر فيه ...اختصاصها، فإMا تكون خمتصة بالفصل 
وما يالحظ على هذه املادة أMا قصرت اختصاص احملاكم السورية بالدعاوى املرتبطة على الدعاوى اخلاصة مبسائل األحوال . 277املرجع السابق، ص 

الشخصية دون غريها، وذلك على عكس التشريعات األخرى اليت جعلت من هذا االختصاص اختصاصا عاما يشمل على السواء مسائل األحوال 
  .     الشخصية والعينية

تنظر احملاكم التونسية يف الدعاوى اليت هلا ارتباط بقضايا منشورة لدى '' :من جملة القانون الدويل اخلاص التونسي على أنه  07حيث ينص الفصل  5
  .105. حممود حممود املغريب، املرجع السابق، ص. ''احملاكم التونسية 

  .381. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 6
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ىت تعلقت بعقار كائن آثاره ملدعاوى اخلاصة بالزواج املختلط و ن تنظر يف اأال جيوز للمحاكم الوطنية 

  .1يف اختصاصها أصالعوى أصلية تدخل لو كانت مرتبطة بديف اخلارج و 

على أساس االرتباط، فرأى قد اختلف الفقه حول مدى إعمال قاعدة االختصاص املبىن هذا و        

 أن هذه القاعدة تطبق فقط إذا كان من شأMا جلب االختصاص للمحاكم الوطنية .2منه جانب

م الوطنية الثابت هلا أما إذا كان من شأMا سلب اختصاص احملاك .بدعاوى مل تكن تدخل يف واليتها

فال جمال إلعماهلا يف هذه مبوجب إحدى قواعد االختصاص القضائي الدويل لصاحل قضاء أجنيب 

بذلك ال جيوز الدفع أمام احملاكم الوطنية بطلب إحالة الدعوى املرفوعة أمامها إىل حمكمة و . 3احلالة

. 4إال أن هناك جانب آخر من الفقه .زاع أصلي قائم أمام هذه األخريةأجنبية على أساس ارتباطها بن

مل ير أن هناك ما حيول دون قبول احملاكم الوطنية ملبدأ الدفع باإلحالة لالرتباط مىت تبني للقاضي أن 

أقدر من على الفصل يف الدعوى املرتبطة و  احملكمة األجنبية اليت تنظر الدعوى األصلية أكثر قدرة

  .M5اغريها على كفالة آثار احلكم الصادر بشأ

م ذات النزاع املتعلق بالزواج ، فماذا عن الدفع باإلحالة لقياهذا عن الدفع باإلحالة لالرتباط      

فهل ميكن للقاضي الوطين قبول الدفع باإلحالة يف حالة ما إذا كان . 6املختلط أمام حمكمة أجنبية؟

  ؟اع معروض على حمكمة أجنبيةنفس النز 

                                                           
  .106. ؛ عكاشة حممد عبد العال، هشام علي صادق، املرجع السابق، ص452.    2.حممود الكردي، املرجع السابق، جمجال  1
  .644. ؛ حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص731. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص 2
  .382. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 3
. ، املرجع السابق، ص...؛ هشام علي صادق، تنازع االختصاص 503. ل، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، صعكاشة حممد عبد العا 4

180.  
. ، املرجع السابق، ص...؛ هشام علي صادق، تنازع االختصاص 503. عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 5

180.  
ذات النزاع أمام حمكمتني، هو ذلك الدفع الذي يهدف إىل منع احملكمة املثار أمامها هذا الدفع من الفصل يف الدعوى وإحالتها الدفع باإلحالة لقيام  6

، دار النهضة 1.دراسة مقارنة، ط'' أنظر، حممد الرويب، الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية . إىل حمكمة أخرى مرفوع إليها النزاع
  .16. '  2000ربية، القاهرة، الع
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من  54 ذلك من خالل املادةو   ذه اإلشكالية على املستوى احملليي هلقد عاجل املشرع اجلزائر       

نه يف حالة ما إذا رفع نفس النزاع إىل أ، اليت نصت صراحة على ون اإلجراءات املدنية واإلداريةقان

ن تتخلى عن أ ة األخرية اليت رفع إليها النزاعجهتني قضائيتني خمتصني، جيب على اجلهة القضائي

الفصل جيوز للقاضي أن يتخلى عن ، بل و إذا طلب اخلصوم ذلك :اجلهة األخرى اختصاصها لصاحل

  : احلالةويشرتط لقبول الدفع باإلحالة يف هذه . 1املوضوع تلقائيا إذا تبني له وحدة

مع العلم  أنه بوحدة  اخلصوم والسبب واحملل،   ويتحقق ذلك:  أن تكون القضيتان دعوى واحدة -

ع أن يكون قدر املطلوب يف الدعوتني واحدا، بل قد يكون املطلوب يف ال يشرتط لوحدة املوضو 

إحدى الدعوتني جزء من املطلوب يف الدعوى األخرى، كما قد تكون إحدى الدعوتني مرفوعة 

 .بطلب أصلي والثانية يف شكل طلب عارض

ن أسباب ن قائمتني أمام احملكمتني، مبعىن عدم انقضاء إحدامها ألي سبب مأن تكون الدعوتا -

 .االنقضاء

ألنه يف حالة عدم اختصاص إحدى احملكمتني، فالدفع : اختصاص كلتا احملكمتني بنظر الدعوى -

  .     2الواجب تقدميه هو الدفع بعدم االختصاص ال اإلحالة

 القول جبواز الدفع باإلحالة أمام احملاكم ذه املادة إىل املستوى الدويل و لكن هل جيوز مد العمل

  ؟بيةأمام حمكمة أجناملرتبط بالزواج املختلط ة يف حالة قيام ذات النزاع الوطني

                                                           
، مقتبس عن، عبد 383156، قرار رقم 10/02/2008حمكمة عليا، . 10/02/2008وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ  1

  .2009ƒ ô.72السالم ذيب، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، موفم للنشر،  اجلزائر، 
ده القضاء االجنليزي صراحة يف ا5ال الدويل، حيث ذهب إىل حد إقرار  التخلي عن اختصاصه لصاحل حمكمة أجنبية مىت تبني له هذا احلل األخري جس

اليت ابتدعها القضاء وإىل كون '' احملكمة غري املالئمة'' أMا أقدر على الفصل يف النزاع حىت ولو مل تكن الدعوى قد رفعت أمامها تأسيسا على نظرية 
هذا االجتهاد القضائي، مقتبس عن، هشام علي . تجاء املدعى إىل احملكمة االجنليزية يف هذا الفرض يتضمن تعسفا يف استعمال حقه يف رفع الدعوىال

  .62-57. ، املرجع السابق، ص...صادق، تنازع االختصاص 
  .135.. .2002التوزيع، اجلزائر، بوبشري حممد أمقران، قانون اإلجراءات املدنية، دار االمل للطباعة والنشر و   2
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فيمكن    امتداد لقواعد االختصاص احملليمبا أن قواعد االختصاص الدويل يف اجلزائر ما هي إال      

لكن القضاء اجلزائري قد سار يف . لوحدة املوضوع يف ا5ال الدويل القول بأنه جيوز الدفع باإلحالة

، متأثرا يف 1ستوى الدويلملاالجتاه املعاكس حيث مل يسلم بالدفع باإلحالة لوحدة املوضوع على ا

  .يف جمال االختصاص القضائي الدويلذلك بالقضاء الفرنسي الذي رفض بداية الدفع باإلحالة 

يخ عليه القضاء الفرنسي منذ قرار حمكمة النقض الفرنسية الصادر بتار  اهو حل كان مستقر و       

عن  بدأ تدرجييا يرتاجع عن رفضه املطلق للدفع باإلحالة حيث صدره ، إال أن17/09/18092

ففسر  09/12/19644الثاين بتاريخ و  05/05/19623، األول بتاريخ حمكمة النقض الفرنسية قرارين

ة م ذات النزاع أمام حمكمهذين القرارين على أMما يعكسان قبوهلا الضمين للدفع باإلحالة لقيا

صراحة يف قرارها  قضتبعد ذلك قطعت حمكمة النقض الفرنسية الشك باليقني حني و . أجنبية

كما أكدت حمكمة النقض الفرنسية . جبواز مبدأ الدفع باإلحالة 25/06/19745 الصادر بتاريخ

أن الدفع باإلحالة ميكن  26/11/19746استمرار موقفها هذا حيث قضت يف قرارها الصادر يف 

بذلك استقر و . م حمكمة أجنبية خمتصة هي األخرىلقيام الدعوى أما انظر  م القضاء الفرنسقبوله أما

 القضاء الفرنسي Mائيا على مبدأ جواز الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حمكمة أجنبية مىت

 .7توافرت شروط التمسك ذا الدفع
                                                           

1 Concernant cette jurisprudence, ISSAD Mohand, op.cit. , tome 2, p. 28. 
  .65. ، املرجع السابق، ص...، مقتبس عن، هشام علي صادق، تنازع االختصاص17/09/1809حمكمة النقض الفرنسية،  2
  .336. وليد املصري، املرجع السابق، ص مقتبس عن، حممد /05/05/1962حمكمة النقض الفرنسية،  3
  .336. مقتبس عن، حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص /09/12/1964حمكمة النقض الفرنسية،  4
  .66. ، املرجع السابق، ص...مقتبس عن، هشام علي صادق، تنازع االختصاص  /25/06/1974حمكمة النقض الفرنسية،  5
  .138. مقتبس عن ، عكاشة حممد عبد العال، هشام علي صادق، املرجع السابق، ص /26/11/1974حمكمة النقض الفرنسية،  6
  :ويشرتط لقبول الدفع باإلحالة حتقق الشروط التالية 7
  .أن يكون هناك دعوتان مرفوعتني، إحدامها أمام احملاكم األجنبية، واألخرى أمام احملاكم الوطنية -
  .وحدة األطراف والسبب يف الدعوتني -
أنظر،  أبو العال علي أبو العال النمر، مقدمة يف قانون اإلجراءات املدنية . أن تكون كل من احملكمتني الوطنية واألجنبية خمتصة بنظر الدعوى -

  .100. : �2003الدولية، دار الكتب القانونية، مصر، 
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6 17/06/19801 هلا صادر بتاريخآخر قرار  حمكمة النقض الفرنسية يف ههو ما أكدتو        

دويل اخلاص اليت بذلك يكون القضاء الفرنسي قد استجاب إىل االجتاهات املعاصرة يف القانون الو 

اإلحالة يف جمال االختصاص الدويل، نزوال على ويل القاضي سلطة قبول الدفع بتؤكد على وجوب خت

  .فعالية األحكام الدوليةملبدأ قوة و ، وجتسيدا 2التعاون القضائي الدويلاعتبارات املالئمة و 

لنفس االعتبارات جيب على القضاء اجلزائري أن يغري موقفه الرافض لإلحالة ألن موقفه هذا ال خيدم و 

كما أن رفضه لإلحالة على هذا النحو من   .3لي أغراض التعاون القضائي الدويلعلى املستوى العم

، هذا األخري الذي 4قضاء األجنيب والقضاء الوطينأحكام متعارضة بني الشأنه أن يؤدي إىل صدور 

ة املرفوع ، فال شك أن الدولة األجنبييف النهاية أحكاما عدمية القيمة، غري مكفولة النفاذ سيصدر

تنفيذا احلكم الصادر من القضاء الوطين ما دام أنه يتعارض أمامها نفس النزاع سرتفض االعرتاف و 

  .س النزاعالصادر عنها يف شأن نف مع احلكم

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                        

 26/11/1974حمكمة النقض الفرنسية يف حكمها الصادر يف أن يكون احلكم الصادر من احملكمة األجنبية قابل للتنفيذ، وهذا ما قضت به  -
حمكمة النقض الفرنسية، . حيث أكدت ضرورة أن يكون احلكم الذي ستصدره احملاكم األجنبية قابال ألن يعرتف به وينفذ يف فرنسا

؛ حممود مجال الكردي، 133. ق، ص، املرجع الساب...، مقتبس عن، هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، القانون القضائي 26/11/1974
  .  142-3.140 21.املرجع السابق، ج

عكاشة حممد  ؛65-66. ، املرجع السابق، ص...، مقتبس عن، هشام علي صادق، تنازع االختصاص 17/06/1980حمكمة النقض الفرنسية،  1
  .139-138. عبد العال، هشام علي صادق، املرجع السابق، ص

  .61-60. ، املرجع السابق، ص...االختصاص هشام علي صادق، تنازع  2
  .29. . .2.موحند إسعاد، ترمجة فائز أجنق، املرجع السابق، ج 3
  .49.عمارة بلغيث، املرجع السابق، ص 4
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  اإلجراءات الوقتيةاإلجراءات التحفظية و  -ثانيا 

على تقرير اختصاص حماكمها الوطنية بالفصل يف الدعاوى  1لقد استقرت أغلبية التشريعات     

ة حلني الفصل يف املستعجلة اليت ترمي إىل اختاذ إجراءات وقتية أو حتفظية يراد تنفيذها يف الدول

  .2ه احملاكم خمتصة بالدعوى األصلية يف حالة ما مل تكن هذ، حىتاخلصومة األصلية

 متس أصل التدابري مؤقتة تتم بصفة مستعجلة و التحفظية هي عبارة عن واإلجراءات الوقتية و     

للحفاظ على إمكانية تنفيذ احلق يف املستقبل أو طلب مستعجل  ةتكون يف صورة حتفظياحلق و 

  .3يتهايق مصلحة آنية للطالب أو محالتحق

اء نظر دعوى التطليق أو من أمثلة اإلجراءات الوقتية دعوى النفقة الوقتية اليت ترفعها الزوجة أثنو      

باإلقامة يف منزل  أو اإلذن هلا  اليوميذن بتسليم الزوجة األشياء الالزمة الستعماهلا واإل .االنفصال

  .يتفق عليه الطرفان أو يعينه القاضي

                                                           
ت الوقتية ختتص حماكم اجلمهورية باألمر باإلجراءا'' :من قانون املرافعات اليت نصت على أنه  34ومن بينها التشريع املصري من خالل املادة  1

وتقابل هذه املادة املادة . 177. مفوض عبد التواب، املرجع السابق، ص. ''والتحفظية اليت تنفذ يف اجلمهورية ولو كانت غري خمتصة بالدعوى األصلية 
ات العنصر األجنيب املادة لتنظيم العالقات القانونية ذ 1961لعام  05من القانون الكوييت رقم  21من قانون أصول احملاكمات السورية، املادة  09

من  78وأيضا أقر املشرع اللبناين من خالل املادة . 288-289-229. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص. من قانون املرافعات اللييب 3/3
ياطية تتم يف لبنان من إحدى حاالت أصول احملاكمات املدنية اللبناين اختصاص احملاكم اللبنانية بالدعاوى الرامية إىل اختاذ تدابري مؤقتة أو احت

عبده جميل . اختصاص احملاكم اللبنانية اليت يكون فيها املدعى عليه لبناين اجلنسية أو أجنيب ليس له حمل إقامة حقيقي أو خمتار أو سكن غي لبنان
محاكم التونسية بالدعاوى اليت يكون هذا وقد نص املشرع التونسي على االختصاص احلصري  لل. 385. ، املرجع السابق، ص...غصوب، دروس 

من جملة القانون الدويل  08موضوعها طلب إجراء حتفظي بتونس، وذلك بشرط أن يستهدف هذا األخري ما ال موجودا ا، حبيث جاء يف الفصل 
حتفظي أو تنفيذي بالبالد التونسية  إذا كان موضوع الدعوى طلب إجراء -4:ختتص احملاكم التونسية دون سواها بالنظر '' : اخلاص التونسي ما يلي

  .105. حممود حممود املغريب، املرجع السابق، ص. ''ويستهدف ماال موجودا ا 
 وباإلضافة إىل ذلك قننت العديد من االتفاقيات الدولية اختصاص احملاكم الوطنية باإلجراءات الوقتية والتحفظية، كاالتفاقية املربمة يف

 24ق األوروبية املشرتكة واخلاصة بتنظيم االختصاص القضائي وتنفيذ األحكام يف املواد املدنية والتجارية يف املادة بني دول السو  27/09/1968
  . 1101. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص. منها

؛ عز الدين عبد اهللا، 149. ، املرجع السابق، ص...االختصاص ؛ هشام علي صادق، تنازع 406. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 2
  .725. املرجع السابق، ص

عة حممد األول، أنظر، عبد الكرمي املداين، سلطة احملكم األمرية يف اختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية، رسالة دبلوم ماسرت يف القضاء والتحكيم، جام 3
  .  4. 5 20147- 2013وجدة، املغرب، 
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جراءات التحفظية تعيني حارس قضائي يف حالة ما إذا كان هناك نزاع بني من أمثلة اإلو        

 .1كان خيشى من بقائها يف يد حائزهاني و الزوجني حول ملكية ع

حلني      بصفة مؤقتةاإلجراءات التحفظية هي تلك اإلجراءات اليت تصدر عن القضاء ف       

عادة ما تتخذ و . لى أصل احلق موضوع النزاعتأثري عدون أن يكون هلا الفصل يف اخلصومة األصلية و 

هذه اإلجراءات خبصوص األشياء أو األموال اليت خيشى عليها من خطر حمدق أو من فوات الوقت 

  .2احملكمة املختصة بالدعوى األصليةإذا مت االنتظار حلني صدور حكم من 

حو فيه مراعاة ملصاحل لنظية على هذا االقضاء الوطين باإلجراءات التحف تقرير اختصاصو       

عوى العادية فإجراءات الد .من شأنه توفري الوقت والنفقات أيضااخلصوم وتفاديا لضياع حقوقهم و 

باألخص يف احلاالت اليت يستلزم األمر الذي قد يضر مبصلحة اخلصوم، و هو قد تستمر وقتا طويل، و 

ئذ منح اخلصوم احلق يف رفع إذ يستوجب عند .عة وخيشى بشأMا من فوات الوقتالفصل فيها السر 

ر تأخري الفصل يف الدعوى ، لتاليف خطتتضمن طلب اختاذ إجراء وقيت معنيدعوى مستعجلة 

ني الضرورية حلالالزمة و بناء على هذه الدعوى تقوم احملاكم الوطنية باختاذ اإلجراءات و . 3األصلية

الدعوى األصلية أم ال، كما سواء كانت احملاكم الوطنية خمتصة بالفصل يف الدعوى األصلية، و 

  . شخصية أو مبواد األحوال العينيةيستوي أن يكون اإلجراء أو التحفظ متعلق مبواد األحوال ال

أساس  بنظر هذه املسائل على الفرنسيةالقضاء يف فرنسا اختصاص احملاكم و قد أسس الفقه و      

مكلفة بالسهر احملاكم ا بالنظام العام و لى أساس اتصاهلاألمن املدّين، أو عأMا من إجراءات البوليس و 

  .4النظام العام يف الدولةعلى األمن املدين و 

                                                           
  .158-157. صاحل جاد املنزالوي، املرجع السابق، ص 1
  .1101. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 2
  .409. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص 3
  .109. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية والتجارية الدولية  4
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يتعلق      أوال: ية هذا االختصاص جيبنه حىت يتحقق للمحاكم الوطنأسبق، نستنتج مما و       

ات ، أن يراد تنفيذ هذه اإلجراءثانياون الغرض منها اختاذ إجراء حتفظي، و األمر بدعوى مستعجلة يك

األصلية من  ذلك قبل صدور احلكم املوضوعي يف الدعوى    لة القاضي الذي قضى باختاذهايف دو 

  .1قبل احملكمة املختصة

الوطنية مراعاة حلسن بعد أن رأينا معظم احلاالت اليت ميكن أن ينعقد فيها اختصاص احملاكم و       

بالفصل يف النزاعات اخلاصة بالزواج ذو ننتقل ملعاجلة إمكانية اختصاص قضاء دولة ما  §سري العدالة

  .لدويل 5رد تفادي إنكار العدالةالطابع ا

  
   ثالثالفرع ال

  ني على مبدأ تفادي إنكار العدالةاالختصاص المب
تتميز قواعد االختصاص القضائي الدويل عن قواعد تنازع القوانني بأMا منفردة أو أحادية       

يان دون أن تتعرض لباء الوطين خمتصا أم غري خمتص، و ذا كان القضاجلانب، أي أMا تبني فقط ما إ

املتعلقة مبسائل صحة  ختص احملاكم الوطنية بالدعوى فإذا مل. 2حاالت اختصاص القضاء األجنيب

 2لعدم توافر أي ضابط من ضوابط االختصاص املقررة يف قانوMاانعقاد الرابطة الزوجية أو آثارها 

اف أي قضاء باختصاصه الدعوى من دون قضاء يفصل فيها لعدم اعرت هذه هناك احتمال أن تبقى 

  . 3وهذا ما ينجم عنه إنكار العدالة. هالنظر 

                                                           
  .412. ؛ أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص1101. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 1
  .10. 2 4 2.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج 2
ويؤكد جانب من . حد رعايا دولة له أخرىويعترب مصطلح إنكار العدالة أحد األفكار الكالسيكية للتصرف عند املشروع الصادر عن دولة ما ضد أ 3

وقد عرف إنكار العدالة تعريفات متعددة، فقيل أنه الظلم الظاهر، أو اخلطأ الواضح يف ممارسة " الفقه الدويل بصدد تعريف مصطلح إنكار العدالة بأنه 
أنظر، مصطفى أمحد فؤاد، مفهوم إنكار العدالة، . ''اهلوى  العدالة أو التدليس يف احلكم، أو سوء النية يف احلكم، أو احلكم القائم على التحكم أو

  .61-60. 6  19861منشأة املعارف باإلسكندرية، 
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يف مقدمتها فرنسا أن جتعل من تاليف إنكار العدالة ، قررت بعض الدول و تفاديا هلذا الوضعو       

الفرنسي على تقرير  ، حبيث استقر القضاءا الوطنيةعقد االختصاص حملاكمهأسباب سببا من 

اختصاصه مىت تعلق األمر خبصومة ضالة ال ينعقد االختصاص بنظرها ألي حمكمة بشرط أن يكون 

سا يف حالة مل يكن للمدعى كأن يكون املدعى متوطن يف فرن 1ذه اخلصومة صلة باإلقليم الفرنسيهل

  .2حمل إقامة يف فرنسا أو يف اخلارجوطن أو عليه م

قضاء الفرنسي من االختصاص املبىن على تفادى إنكار العدالة الدعاوى العقارية قد استثىن الو       

بذلك يكون القضاء الفرنسي قد جعل االختصاص املبىن على فكرة و  33رجاملتعلقة بعقار واقع يف اخلا

العينية مع استثناء السواء مسائل األحوال الشخصية و  تاليف إنكار العدالة اختصاصا عاما يشمل على

اوى حكم هذا االختصاص إىل دعهو ما يعين انصراف و . املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج دعاوىال

  .آثارهصحة انعقاد الزواج املختلط و 

ظر إن كانت خمتصة أصال ميكن للمحاكم الفرنسية أن تفصل يف هذه الدعاوى بغض الن  عليهو       

باختصاصه ذه الدعاوى وذلك تفاديا ضاء آخر ذلك يف حالة ما إذا مل يعرتف أي قا أم ال، و 

رية أال  يتعلق األمر بدعاوى عقاكون للنزاع صلة باإلقليم الفرنسي، و ، بشرط أن يإلنكار العدالة

  .واقعة خارج األراضي الفرنسية

رى على اليت اعتمدت هي األخ  44رنسي سارت بعض التشريعات العربيةعلى Mج القضاء الفو       

إمنا و  إال أMا مل جتعل منه سببا عاما لعقد االختصاص حملاكمها الوطنية،  العدالةمبدأ تاليف إنكار 

                                                           
1 Civ, 1er, 07/01/1982; 16/04/1985, cité par MAYER Pierre, HEUZE Vincent, op.cit., p. 206.  

 .128. ، املرجع السابق، ص...هشام علي  صادق، تنازع االختصاص  2
3 Civ, 1er, 07/01/1982, cité par MAYER Pierre, HEUZE Vincent, op.cit., p. 206.  

ينظر الدعاوى اليت ترفع على  ةختتص حماكم اجلمهوري''  :من قانون املرافعات على أنه 30/7ويف مقدمتها التشريع املصري حيث نصت املادة  4
  :ذلك يف األحوال اآلتية األجنيب الذي ليس له موطن أو حمل إقامة يف اجلمهورية و

للمدعى إذا كان الدعوى متعلقة مبسألة من مسائل األحوال الشخصية و كان املدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن يف اجلمهورية، وذلك إذا مل يكن 
ول احملاكمات املدنية السوري، من أص 07وتقابل هذه املادة املادة . 168. مفوض عبد التواب، املرجع السابق، ص. عليه موطن معروف يف اخلارج
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مبا . اإلقليممىت كان مثة رابطة بني النزاع و  1اوى املتعلقة باألحوال الشخصيةقصرت األمر على الدع

   .اآلثار املرتتبة عليهاو فيها الدعاوى املقامة بشأن صحة انعقاد الرابطة الزوجية 

هذه احلالة توافر الشروط يتعني النعقاد االختصاص بناء على فكرة تفادى إنكار العدالة يف من مت و 

  :التالية

 .أن يكون املدعي يف الدعوى وطنيا أو أجنبيا متوطنا يف الدولة املعنية -

أن ال يكون لألجنيب املدعى عليه موطن أو حمل إقامة يف الدولة املعنية وال موطن معروف يف  -

 .اخلارج

إثبات الزواج أو  كدعوى(2األحوال الشخصية بصفة عامةأن تتعلق الدعوى مبسألة من مسائل  -

، وحتديد املقصود باألحوال )أو دعوى النفقة الزوجية النسب أو دعوى ببطالنه الطعن أو هفسخ

                                                                                                                                                                        
من قانون اإلجراءات  21/6وكذلك املادة  165-160.هشام خالد، املرجع السابق، ص . د من قانون اإلجراءات املدنية السوداين/10واملادة 
  . 74. ، املرجع السابق، ص...أنظر، عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية . اإلمارايت

عض الفقهاء وعلى رأسهم األستاذ هشام علي صادق الذي ذهب إىل ضرورة اعتماد مبدأ تاليف إنكار العدالة كسبب عام لعقد وهو أمر مل يرق ب 1
لة كضابط االختصاص للمحاكم الوطنية، وإعماله سواء بالنسبة ملواد األحوال الشخصية أو بالنسبة ملسائل األحوال العينية، ألن تاليف إنكار العدا

يل للمحاكم الوطنية يقوم على مربرات ال ختص مواد األحوال الشخصية دون غريها، ولذلك البد من اختصاص احملاكم الوطنية لالختصاص الدو 
موطن بالدعوى فيما لو مل يكن للمدعى عليه موطن أو حمل إقامة معروف، ومل تكن هناك حمكمة أخرى خمتصة بالفصل يف النزاع، ما دام أن للمدعى 

هشام . وذلك سواء تعلق النزاع مبواد األحوال الشخصية أو مبواد األحوال العينية ألن ذلك حل تفرضه مقتضيات العدالة. الدولة املعنية أو حمل إقامة يف
  .129-128. ، املرجع السابق، ص...علي صادق، تنازع األحوال 

عبد العال إىل ضرورة قصر االختصاص املبين على فكرة تاليف  وعلى خالف الرأي السابق  ذهب اجتاه آخر من الفقه ومن بينهم األستاذ عكاشة حممد
ة إنكار إنكار العدالة على مسائل األحوال الشخصية وحدها، وبذلك أيد هذا االجتاه موقف التشريعات العربية اليت جعلت االختصاص املبين على فكر 

  :التاليةالعدالة حكرا على مسائل األحوال الشخصية، وبين موقفها على االعتبارات 
يف جمال أن االهتمام ذا النوع من املسائل يعكس يف واقع األمر فلسفة القانون العريب يف جممله حيث من املعروف أن التنظيم القانوين العريب  -

  .األحوال الشخصية تنظيم مركب جيد مصدره أساسا يف الشريعة اإلسالمية باعتبارها الشريعة العامة
سألة األحوال العينية فإنه غالبا ما تكون هناك حمكمة أخرى خمتصة ذه الدعاوى كمحكمة دولة موقع املال أو حمل االلتزام أنه إذا تعلق األمر مب -

، املرجع السابق،  ...عكاشة حممد عبد العال، أصول . وهذا اعتبار تنتفي معه حكمة اختصاص احملاكم الوطنية يف هذه احلالة وهي تاليف إنكار العدالة
  . 76. ، املرجع السابق، ص...؛ عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية 481-480. ص

  .293- 292.أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص  2



221 
 

قاعدة من قواعد االختصاص الشخصية يرجع فيه للقانون الوطين باعتبار أن األمر يتعلق بتفسري 

 .1لوطنيةا

الشخصية يف أغلبية الدول املالية من مسائل األحوال و  آثاره الشخصيةوباعتبار مسائل الزواج و        

، فهذا يعين أن االختصاص املقرر حملاكمها الوطنية بناء على فكرة تاليف إنكار العدالة يشمل  العربية

عى يف هذه الدعاوى وطنيا أو كذلك النزاعات اخلاصة بالزواج ذو العنصر األجنيب مىت كان املد

عليه األجنيب موطنا أو حمل إقامة للمدعى هذا يف حالة ما مل يكن و . أجنبيا متوطن يف الدولة املعنية

يف  نكار العدالة إذ قد ال جيد املدعيذلك تفاديا إلو  “عينة وال موطن معروف يف اخلارجيف الدولة امل

  .2حلالة حمكمة أجنبية ختتص بالدعوىهذه ا

ئم على فكرة تاليف القانية  يف دعاوى األحوال الشخصية و من اختصاص احملاكم الوط ويستثىن      

ذلك ألن وجود العقار يف اخلارج و   ة املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج، الدعاوى العقاريإنكار العدالة

تصاص القائم على ، األمر الذي تنتفي معه حكمة االخحمكمة خمتصة بالنزاع املتعلق به يعين أن هناك

  .3فكرة تاليف إنكار العدالة

 اعرتاف لعدم نتيجة فيها يفصل قضاء دون من دعوى الزواج املختلط تبقى أن حتمالال وجتنبا     

، جيب على املشرع والقضاء اجلزائريني السري على خطى القضاء الفرنسي باختصاصه قضاء أي

يف منازعات الزواج للفصل الوطنية لمحاكم واملشرع املصري، فيقضيان أيضا مبنح االختصاص ل

  .العدالة نكارإ تفاديعلى أساس مبدأ  املختلط وغريها

                                                           
  .75. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية  1
  .688. عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص 2
  .481. ، املرجع السابق، ص...؛ عكاشة حممد عبد العال، أصول 131. ، املرجع السابق، ص...دق، تنازع االختصاص هشام علي صا 3
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بعد أن تعرضنا 5مل الضوابط اليت ميكن أن تبين عليها حماكم أي دولة اختصاصها و        

ام الصادرة يف األحك ، نتساءل اآلن حول مصرياآلثار املرتتبة عليهبالزواج و  بالنزاعات الدولية املتعلقة

  .عندما يراد تنفيذها يف دولة أخرىباخلصوص هذا الشأن و 

  
  المبحث الثاني 

  تنفيذ األحكام األجنبية الفاصلة في مسائل الزواج المختلط
اء دولة أجنبية ويصدر ثاره على قضزاع املتعلق بصحة عقد الزواج أو آيطرح النقد حيدث و        

يذه يف اجلزائر، ففي هذا احلالة هل يلقى هذه احلكم نفس حد اخلصوم تنفأ، فرييد بشأنه حكم

  ؟ة اليت تلقاها األحكام الوطنيةاملعامل

 من بينها التشريع اجلزائري إىل التوفيق بني اعتبارين متناقضني يفلقد سعت خمتلف التشريعات و       

عوى اليت صدر فيها هو مصاحل األطراف يف الد: إطار معاملتها لألحكام األجنبية، االعتبار األول

لذلك هي مل Oدر احلكم  .1ولة اليت يراد احلكم على إقليمهاأما الثاين فهو سيادة الد احلكم األجنيب؛

ت احلكم الوطين من مجيع اجلوانب اعتمادا على حاجامعاملة  تعامله سم السيادة، وملاألجنيب كلية با

حبجية متمتعا فيها بالقوة التنفيذية و  دا ليكونقيو املعامالت الدولية واستقرارها، بل وضعت له شروطا و 

ففي اجلزائر مثال ال ميكن تنفيذ  3وختتلف هذه القيود والشروط من دولة إىل أخرى. 2األمر املقضي به

                                                           
  .147. ، املرجع السابق، ص...حفيظة السيد احلداد، هشام علي صادق، القانون القضائي  1

2 Cf. NORTH P.M,  MA, DCL , J, J , Fawcett, LLB, PHD, Private international law, Eleventh édition, Butter 
worths, London, 1987, p.337. 

  .ú .50 �2.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج 3
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، فهي إذن قيدت تنفيذ 1ن قبل القضاء اجلزائري يقضي بذلكحكم أجنيب إال إذا صدر حكم م

  .2تنفيذاحلكم األجنيب بشرط حصوله على األمر بال

كام اليت كام اخلاضعة إلجراء األمر بالتنفيذ هي تلك األحأن األحجتدر اإلشارة هنا إىل و       

دون أن يكون جلنسية و  ôن املكان الذي يصدر فيه احلكمبغض النظر عو  .تصدر باسم سيادة أجنبية

ة إخضاع احلكم يشرتط باإلضافة إىل ذلك إلمكانيو . ين يفصلون يف اخلصومة أي اعتبارالقضاة الذ

. 3ة مبسألة من مسائل القانون اخلاصلألمر بالتنفيذ أن يكون هذا األخري صادرا يف منازعة متعلق

  .4ليس بنوع القضاء الذي أصدر احلكم فصل فيها و  العربة يف كونه كذلك هي بطبيعة املسألة اليتو 

                                                           
من املقرر قانونا أن األحكام الصادرة من :" حيث قضت بأنه 09/05/1990وهو ما جسدته احملكمة العليا صراحة يف قرارها الصادر بتاريخ  1

...". تكون قابلة للتنفيذ يف مجيع األراضي اجلزائرية إال وفقا ملا يقضي بتنفيذه من إحدى جهات القضاء اجلزائرية  ال......جهات قضائية أجنبية
  . 5178 177.، مقبس عن، ولد الشيخ الشريفة، املرجع السابق، ص09/05/1990حمكمة عليا، 

من املقرر قانونا أن األحكام الصادرة عن جهات :" بأنه ىقضحيث  10/06/1985صادر بتاريخ ال هيف قرار  ا5لس األعلىه ونفس احلكم جسد
ائرية إال وفقا ملا قضائية أجنبية والعقود الرمسية احملررة مبعرفة موظفني عمومني أو موظفني قضائيني أجانب ال تكون قابلة للتنفيذ يف مجيع األراضي اجلز 

6 جملس أعلى". قد تنص عليه االتفاقيات السياسية من أحكام خمالفة يقضي بتنفيذه من إحدى جهات القضاء اجلزائري دون االخالل مبا
، مقتبس عن، محدي باشا عمر، مبادئ االجتهاد القضائي يف مادة اإلجراءات املدنية، دار هومة للطباعة والنشر 3888، قرار رقم 10/06/1985

  .05."  2001والتوزيع، اجلزائر، 
بالتنفيذ يف إحدى صوره وهي الصورة املعروفة بنظام املراقبة، ويف ظل هذا النظام تقوم احملكمة املطلوب إليها  وقد أخذ املشرع اجلزائري بنظام األمر 2

ناحية  إصدار األمر بالتنفيذ بنوع من الرقابة اخلارجية للحكم، للتأكد من أنه قد استوىف الشروط الشكلية أو اخلارجية دون أن تراجع احلكم من
الصورة األخرى لنظام األمر بالتنفيذ واملعروفة بنظام املراجعة والذي مبقتضاه ال تقف احملكمة عند حد التأكد من جمرد توافر وذلك خبالف . املوضوع

، بل تذهب إىل حد مراقبة موضوع احلكم نفسه للتأكد من أن القاضي األجنيب الذي أصدر احلكم قد فصل يف حلكم األجنيبالشروط الالزمة يف ا
إال أMا عدلت عنه وتبنت نظام  19/04/1819وقد اعتنقت هذا النظام حمكمة النقض الفرنسية منذ قرارها الصادر يف . ه سليم قانوناالنزاع على وج

 . 07/01/1964الصادر بتاريخ  MANZERاملراقبة من خالل قرارها الشهري يف قضية 
FULCHIRON Hugues, NOORISSAT Cyril , TREPPOZ Edouard, DIVERS Alain, op.cit., p. 170 ; 

، املرجع ...؛ هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، القانون القضائي 583. عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص
  .148. السابق ، ص

تبع يف الدول األجنلو أمريكية مثل اجنلرتا والواليات وباإلضافة إىل نظام األمر بالتنفيذ هناك نظام آخر يعرف بنظام الدعوى اجلديدة، وهو النظام امل
ويقضي هذا النظام أن يقوم صاحب املصلحة برفع دعوى جديدة أمام القضاء الوطين للمطالبة باحلق الذي يتضمنه احلكم . املتحدة والدول املتأثرة ا

ا يف الدعوى على ثبوت احلق املطالب به، ويكون احلكم الصادر يف تلك األجنيب، مث يقوم بتقدمي احلكم األجنيب الصادر ملصلحته بوصفه دليال حامس
  .   469-468. أشرف عبد العليم الرفاعي ، املرجع السابق، ص. الدعوى املرفوعة أمام احملاكم الوطنية وحده متمتعا بقوة التنفيذ

  .9.33 20124، كليك للنشر، اجلزائر، 2.أنظر، بوضياف عادل، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج 3
هيئة فقد ذهب القضاء الفرنسي إىل أن احلكم األجنيب الذي قضى بالطالق يكون قابال للتنفيذ يف فرنسا حىت ولو كان صادرا عن سلطة إدارية أو  4

  .570. مقتبس عن، عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص. دينية خمتصة



224 
 

يع األحكام األجنبية الصادرة ن األمر بالتنفيذ هو إجراء يسري على مجوبناء على ما تقدم، فإ       

فيجب إذن لتنفيذ  .يف مادة من مواد القانون اخلاص صادرةة و يف إطار عالقات ترتبط مبصاحل خاص

انعقاد الرابطة الزوجية أو آثارها يف دعوى متعلقة مثال أي حكم أجنيب صادر يف مسألة من مسائل 

التقدم بطلب التنفيذ إىل القضاء اجلزائري النسب؛  أو الزوجيةأو النفقةومدى صحته بإثبات الزواج 

وال مينح األمر بالتنفيذ هلذه األحكام إال إذا استوفت الشروط املتطلبة لتنفيذ أي حكم أجنيب يف 

نفيذ هذه كل دعوى مطروحة أمام القضاء تستوجب دعوى الت، كما أنه وك)املطلب األول(ائر اجلز 

  ).املطلب الثاين(إتباع إجراءات معينة 

  

  مطلب األول ال

  شروط تنفيذ األحكام األجنبية الفاصلة في مسائل الزواج المختلط
 بنييملدنية القدمي الذي مل يتضمن ما خبالف ما كان عليه احلال يف ظل قانون اإلجراءات ا       

ن الوضع قد تغري بعد صدور احلكم األجنيب من أجل تنفيذه، فإ الشروط اليت جيب أن تتوافر يف

منه على  605اإلدارية حيث توىل هذا األخري النص صراحة يف املادة و جراءات املدنية قانون اإل

، حيث أوجبت أجل األمر بالتنفيذالشروط اليت يتوجب على قاضي التنفيذ التأكد من توافرها من 

 ).الفرع األول(يتضمن ما خيالف قواعد االختصاص هذه املادة يف احلكم األجنيب املراد تنفيذه أال 

م صادر من ، وأال يكون متعارضا مع حك)الفرع الثاين(ون حائزا لقوة الشيء املقضي به أن يكو 

، وأخريا أال يتضمن ما خيالف النظام العام واآلداب العامة يف )الفرع الثالث(جهات قضائية جزائرية 

  ).الفرع الرابع(ائر اجلز 
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    الفرع األول

 صدور الحكم من محكمة مختصة
ور احلكم من حمكمة خمتصة بالفصل يف النزاعات الدولية املتعلقة بالزواج من الشروط يعترب صد       

، جند أن نظرا ألمهية هذا الشرطو . 1كم األجنيب الصادر يف هذا الصدداألساسية لتنفيذ احل

لكنها 2 0 2األحكام األجنبية عموما التشريعات املختلفة تكاد تتفق على اشرتاطه يف خصوص تنفيذ

يما بينها حول القانون الذي يتحدد مبقتضاه اختصاص احملكمة الصادر عنها احلكم املراد اختلفت ف

هل يتم ذلك وفقا لقواعد االختصاص املقررة يف الدولة الصادر عن حماكمها احلكم املراد و  تنفيذه،

  ؟ملراد تنفيذ احلكم فيهاتنفيذه؟ أم وفقا لقواعد االختصاص املستقر عليها يف الدولة ا

ذلك حسب االتفاقيات، ئري حلوال متباينة ذا اخلصوص و اجلزا لقد تبىن القانون االتفاقي      

، ذهبت 5مصرو  4، تونس3زائر ببعض الدول العربية كاملغرباليت تربط اجلفنجد أن االتفاقيات الثنائية 

 .6تنفيذطالبة الة من طرف الدولة إىل ضرورة صدور احلكم من حمكمة خمتصة حسب القوانني املطبق

                                                           
1 Cf. ABDEL MONEIM RIAD Fouad, Compétence étrangère et jugements étrangers dans la conception 

législative, revue al quanoun wal iqtisad,  

 اجلنسية مفوض عبد التواب، الوسيط يف شرح قوانني ؛05.ص  والثاين األول العددان§ 1957السنة السادسة والعشرون، مطبعة جامعة القاهرة،  
  .200-199. 3  519831 -مصر –، مؤسسة سعيد للطباعة، طنطا 1.واألجانب واالختصاص القضائي وتنفيذ األحكام األجنبية، ط

2 Cf. ISSAD Mohand, Le jugement étranger devant le juge de l’exéquatur de la révision au contrôle, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, Soufflot, 1970, p.115. 

املعدلة واملتممة  02/09/1969املؤرخ يف  69-68عليها باألمر رقم  املصادق 1963-03-15وقع عليها يف االتفاقية اجلزائرية املغربية امل 3
  .77اجلريدة الرمسية رقم  15/01/1969بالربوتوكول املوقع عليه بإقرار يوم 

اجلريدة  14/11/1963املؤرخ يف  450- 63مبقتضى املرسوم رقم  اعليه املصادق 1963- 07-26ونسية املوقع عليه يوم االتفاقية اجلزائرية الت 4
  .  87الرمسية رقم 

  .29/07/1965املؤرخ يف  195- 65األمر رقم مبقتضى عليها  املصادق 1964-02-29قع عليها يوم االتفاقية اجلزائرية املصرية املو  5
أن يصدر احلكم من حمكمة خمتصة حسب القوانني املطبقة من طرف الدولة الطالبة '' : من االتفاقية اجلزائرية املغربية على أنه 20حيث نصت املادة  6

زائرية املصرية، من االتفاقية اجل 17من االتفاقية اجلزائرية التونسية، املادة  19ويقابل هذه املادة املادة . ''عىن باألمر عن طلبه بصورة أكيدةإال إذا تنازل امل
  .من االتفاقية اجلزائرية النيجرية 10فقرة  18من االتفاقية اجلزائرية املوريتانية، واملادة  19املادة 
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اعتماد قواعد الدولة ماحنة الصيغة فقررتا  2، واالتفاقية اجلزائرية ا5رية1ما االتفاقية اجلزائرية الفرنسيةأ

 .3نت احملكمة األجنبية خمتصة أم الجل حتديد ما إذا كاأالتنفيذية من 

اجلزائر بتاريخ ادقت عليها اليت صو  4اتفاقية الرياض للتعاون القضائي هو االجتاه الذي سارت حنوهو 

اليت أصدرت احلكم أن تكون احملكمة ب  /25حبيث اشرتطت يف مادOا  200155- 05-  20

منها االعرتاف أو التنفيذ  دويل املقررة لدى الدولة املطلوبخمتصة وفقا لقواعد االختصاص القضائي ال

من هذه  28إىل  26د أي القواعد الواردة يف املوا .د االختصاص املقررة يف املعاهدةأو وفقا لقواع

  . 6االتفاقية

                                                           
  .68اجلريدة الرسيمة رقم  1965-07-29املؤرخ يف  194-65، املصادق عليها باألمر رقم 1965-08- 27املوقع عليها يوم  1
املتضمن املصادقة على اتفاقية التعاون  11/02/1984الصادر بتاريخ  25-84بني اجلزائر وا5ر، املرسوم رقم اتفاقية التعاون القضائي والعديل  2

 07/02/1976املوقعة يف القضائي والعديل يف املواد املدنية والتجارية واجلزائية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلمهورية الشعبية ا5رية 
  . T.168 ©2003، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، طبعة T.2 ©-وزارة العدل - زائر، االتفاقيات القضائيةمبدينة اجل

إن كانت اهليئة القضائية التابعة للطرف املتعاقد الذي صدر يف إقليمه  العدالة النكار وتفاديا '' :من هذه االتفاقية على أنه 29حيث نصت املادة 
  .''سب قوانني الطرف الذي وقع طلب التنفيذ يف إقليمهالقرار خمتصة يف ذلك ح

أن يصدر احلكم من حمكمة خمتصة وفقا للقواعد اخلاصة '' : من هذه االتفاقية على أنه 01نصت املادة . 71. موحند إسعاد، املرجع السابق، ص 3
لشريفة، تنفيذ األحكام األجنبية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، أنظر، ولد الشيخ ا. ''بتنازع االختصاص املطبقة يف الدول اليت سينفد احلكم لديها 

  .165. '  2004اجلزائر، 
وقد  1952-09-14وقد حلت هذه األخرية حمل اتفاقية جامعة الدول العربية لتنفيذ األحكام األجنبية واليت وافق عليها جملس اجلامعة العربية يف  4

ومت إيداع وثائق التصديق عليها لدى األمانة  1953ردن ولبنان وسوريا والسعودية ومصر والعراق واليمن خالل سنة مت التوقيع عليها من قبل كل من األ
من سبتمرب سنة  29على التوايل ويف  1954من جوان عام  28و  25من أفريل و  5العامة للجامعة من قبل كل من السعودية ومصر واألردن يف 

وانضمت إليها كل من ليبيا يف . 1957من أكتوبر  3على هذه االتفاقية  كما صادقت عليها العراق يف  هاأودعت سوريا وثائق تصديق 1956
وظلت هذه االتفاقية سارية املفعول إىل أن حلت . 957. ص ، املرجع السابق،عز الدين عبد اهللا. 20/05/1962 والكويت يف19/05/1957

يف دورته العادية األوىل  1983-04-06املؤرخ يف  01وافق عليها جملس وزراء العرب مبوجب قراره رقم حملها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، اليت 
-10-30ومث التوقيع عليها يف نفس التاريخ من قبل مجيع الدول األعضاء عدا مصر و مجهورية القمر االحتادية اإلسالمي، ودخلت حيز النفاذ يف 

يوم من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبوهلا أو إقرارها من  30وهو مرور  69رر لذلك وفقا للمادة ، وذلك بعد استيفائها الشرط املق1985
  .    311. أنظر، بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص. ثلث الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية

 بتاريخ الرياض يف املوقعة القضائي للتعاون العربية الرياض اتفاقية على التصديق يتضمن 200111 فيفري 11 يف مؤرخ 47 – 01 رقم رئاسي مرسوم 5
 العادي انعقاده دور يف العرب وزراء جملس طرف من م1997 نوفمرب 26 يف عليه املوافق االتفاقية من 69 املادة تعديل وكذا 198311 أفريل 6

  .م2001 فيفري 12 بتاريخ الصادرة  11 عدد الدميقراطية، اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة. عشر الثالث
اليت جعلت هي األخرى عدم اختصاص اهليئة القضائية اليت أصدرت احلكم بنظر الدعوى حالة من حاالت رفض  1952وهذا خبالف اتفاقية  6

  .960-959. املرجع السابق، ص عز الدين عبد اهللا،. طلب تنفيذ احلكم غري أMا مل تبني القانون الذي يرجع إليه من اجل حتديد هذا االختصاص
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القرارات فيذ األحكام القضائية األجنبية و بالدرجة األوىل تنقصدت رغم أن هذه االتفاقيات و       

ت أيضا مادة األحوال ، إال أن البعض منها قد أضافرة يف املواد املدنية والتجاريةالوالئية الصاد

اليت ذكرت صراحة األحكام الصادرة يف  16الل املادة ، كاالتفاقية اجلزائرية املصرية من خالشخصية

ام كما أن اتفاقية تنفيذ األحك  .1يضا االتفاقية اجلزائرية السوريةأو  .ادة األحوال العائلية والوراثيةم

قد مدت جمال إعماهلا إىل ) 1983أو اتفاقية  1952سواء اتفاقية (األجنبية بني الدول العربية 

القول بامتداد مفعول هذه االتفاقية إىل و . 2رة يف قضايا األحوال الشخصيةلصاداألحكام األجنبية ا

 الصادرة يف قضايا الزواجمسائل األحوال الشخصية يعىن أMا تسري أيضا على األحكام األجنبية 

  . وآثاره املختلط 

فيذها فقد أدرج شرط اختصاص احملكمة اليت أصدرت احلكم املراد تن  أما املشرع اجلزائري       

أي (، أال تتضمن ، اليت عربت عنه بقوهلانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن قا 605/01ضمن املادة 

  .3ما خيالف قواعد االختصاص) أجنبيةالقرارات الصادرة يف جهات قضائية األوامر واألحكام و 

                                                           
اجلديدة الرمسية رقم  1983-02-19املؤرخ يف  130-83ومت التصديق عليها مبقتضى املرسوم رقم  27/04/1981أبرمت هذه االتفاقية يف  1

08.  
م Mائي مقرر حلقوق مدنية أو جتارية كل حك'' : حيث بينت املادة األوىل من اتفاقية جامعة الدول العربية، األحكام اليت تسري عليها وذلك بقوهلا  2

يذ يف سائر أو قاض بتعويض من احملاكم اجلنائية أو متعلق باألحوال الشخصية، صادر من هيئة قضائية يف إحدى دول اجلامعة العربية يكون قابال للتنف
لتنفيذ األحكام األجنبية يف مصر، دار الكتب القانونية، أنظر، عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين . دول اجلامعة وفقا ألحكام هذه االتفاقية

كل حكم صادر عن حماكم أي طرف '' : ب من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بأنه/25بينما قضت املادة . 218-217. ) 2007¹مصر، 
كم جزائية، ويف القضايا اإلدارية وقضايا األحوال متعاقد آخر يف القضايا املدنية مبا يف ذلك األحكام املتعلقة باحلقوق املدنية الصادر عن حما 

  . 312. أنظر، بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص".  الشخصية
من املقرر قانونا أنه جيب إعطاء الصيغة :" حيث قضت من خالله بأنه 09/05/1990وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ  3

، ا5لة 58890، قرار رقم 09/05/1990ليا، حمكمة ع". شرط أن يكون صادرا عن اجلهة القضائية املختصة حملياالتنفيذية للحكم األجنيب ب
ال متنح :" حيث جاء فيه 15/12/2011وهو ما قضت به أيضا احملكمة العليا يف قرار آخر صادر بتاريخ . 20."  02، العدد 1992القضائية 

حمكمة عليا، ". صيغة التنفيذية ألمر استعجايل أجنيب فاصل يف املوضوع ملخالفته قواعد االختصاصحمكمة مقر ا5لس القضائي املختصة ال
  .144."  2012، جملة احملكمة العليا، العدد األول 697414، ملف رقم 15/12/2011
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ل جأرجوع إليه من من هذه الفقرة يتضح أن املشرع اجلزائري مل حيدد القانون الذي يتوجب الو       

ن الدولة ، هل هو القانون اجلزائري باعتباره قانون بلد التنفيذ أم قانو حتديد اختصاص احملكمة األجنبية

  .؟1اليت أصدر قضاؤها احلكم

ة كمالذي يرجع إليه لتحديد اختصاص احمل إن كان املشرع اجلزائري قد أغفل تبيان القانونو       

الل ذا األمر إما يف قوانينها أو من خن بعض الدول قد حسمت هفإ“ األجنبية اليت أصدرت احلكم

، فكان لكل منها نظريته اخلاصة خبصوص احلل املعتمد يف هذا حكام الصادرة عن قضائهااأل

بعض منها ذهبت إىل ضرورة اختصاص احملكمة اليت أصدرت احلكم املراد تنفيذه الفنجد أن  .الصدد

هذا هو و   ي الذي ينظر دعوى األمر بالتنفيذاملقررة يف دولة القاضوفقا لقواعد االختصاص القضائي 

بينما ذهب البعض اآلخر إىل ضرورة االستناد إىل قواعد  .3ايطالياو  2يف كل من سويسرا احلل املعتمد

نت خمتصة بالفصل يف االختصاص املقررة يف الدولة اليت أصدر قضاؤها احلكم لتحديد ما إذا كا

  .7لبنانو  6سوريا55و احلل الذي اعتمدته كل من ليبياهô ¹ 4النزاع أم ال

هذا خبالف القضاء الفرنسي الذي حدد موقفه من هذه املسألة فكانت أحكامه يف القدمي و       

احملكمة األجنبية اليت أصدرت احلكم من الوجهة الدولية بل تطلبت االكتفاء باختصاص توحي بعدم 

                                                           
  .394. بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص 1
  .1987من القانون الدويل اخلاص لعام  26املادة  2
  .1995أ من القانون الدويل اخلاص لعام /64/1دة املا 3

4 Cf. DUTOIT Bernard, Les Conventions internationales en matière de droit privé, tome 2, Pedon, Paris, 1980,  
p. 151. 

يأيت أن احلكم أو األمر صادر من هيئة قضائية  ال جيوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقيق مم'' :من قانون املرافعات على أنه  407حيث نصت املادة  5
  .244حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص  .'' ...خمتصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه 

ة أن احلكم صادر عن هيئ –ال جيوز احلكم بالتنفيذ إال بعد التحقق مم يأيت '' :من قانون أصول احملاكمات ما يلي 308حيث جاء يف املادة  6
  . 278. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص. ''...قضائية خمتصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه 

أن  -متنح الصيغة التنفيذية للحكم األجنيب إذا توافرت فيه الشروط التالية أ'' :أ من قانون أصول احملاكمات املدنية بأنه / 1014حيث قضت املادة  7
عبده مجيل . ''...ني حبسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط أال يكون اختصاصهم مقرر بالنظر إىل جنسية املدعى فقط يكون صادر عن قضاة خمتص

  .189. ، املرجع السابق، ص...غصوب، حماضرات 



229 
 

على حتديد هذا  واستقر. 1)نوعياحمليا و (الداخلية لوجهة أيضا اختصاص هذه احملكمة من ا

لكن يبدو أن القضاء الفرنسي قد تراجع عن موقفه هذا و . 2اص استنادا إىل القانون الفرنسياالختص

، هذا القرار 04/10/19673اريخ بت « Bachir » رأصدرت حمكمة النقض الفرنسية قرابعد ما 

الفقه  رأى، فقد تعلق منها بالنظام العام الدويل  ماالذي ألغى كل رقابة على صحة اإلجراءات إال

محكمة األجنبية اليت يستتبع منطقيا التخلي عن رقابة االختصاص الداخلي لل قرارالفرنسي أن هذا ال

  .4أصدرت احلكم

من قانون  298قد سلك املشرع املصري هذا االجتاه األخري حبيث يتضح من نص املادة و        

شرع عندما تكلم عن اختصاص احملكمة األجنبية اليت أصدرت احلكم أو األمر قد املرافعات أن امل

قا لقواعد االختصاص طب'' :اخلي حيث عرب عن ذلك بقولهقصد اختصاصها الدويل دون الد

 298/1هذا ما أكدته صراحة املذكرة اإليضاحية تعليقا على املادة و . '' يف قانوMاالقضائي الدويل

ن املقصود باالختصاص هو االختصاص القضائي الدويل للمحكمة األجنبية إ'' :بأنه حيث قضت

نه أالقضائي يف شأن هذا األخري يذهب إىل لي فيها، إذ أن التطور الفقهي و دون االختصاص الداخ

ؤدي إىل عدم صدور األمر ليست كل خمالفة لقاعدة من قواعد االختصاص الداخلي للمحكمة ت

 بلد القاضي يمة يفعدمي القاحلكم إىل ذلك هو املخالفة اليت جتعل  ، بل أن الذي يؤديبالتنفيذ

  . ''الذي أصدره

 1990-02- 27يف قرارها الصادر يف صراحة قد جسدت حمكمة النقض املصرية هذا االجتاه و       

العربة يف ذلك بقواعد االختصاص القضائي الدويل دون تدخل من جانب ''  :نأحيث قضت ب

                                                           
 .63. ص2 2.جأعراب بلقاسم، املرجع السابق،  1

2 Cf. BATIFFOL Henri, Droit…,op.,cit. p. 570 ; LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op. cit., p.629.  
3 Cass .04/10/1967. cité par BATIFFOL Henri, LAGARDE  Paul, Droit …,op.cit., pp. 571-574. 
4 LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit. , p.629 ; NIBOYET, Traité…. op.cit., p. 109-110. 
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ق قواعد االختصاص الداخلي للتحق  منها إصدار األمر بتنفيذ احلكم األجنيب يفاحملكمة املطلوب 

  .1"خمتصة بالفصل يف النزاعمن أن احملكمة اليت أصدرته نوعيا أو حمليا 

قد أيد الفقه الراجح االجتاه الذي يرمي إىل قصر رقابة قاضي التنفيذ على االختصاص الدويل و      

ذلك على أساس و  “راد تنفيذه دون اختصاصها الداخليت احلكم املللمحكمة األجنبية اليت أصدر 

وفق قانون الدولة اليت صدر ا عدم جدوى هذه الرقابة باعتبار أن احلكم ال ينفذ إال إذا كان Mائيا 

ن رقابة ومن جهة أخرى، فإ. ، هذا من جهة2رتض صدوره من حمكمة خمتصة داخلياهو ما يفو 

اخلية فيه جمافاة حلقيقة لي للمحكمة األجنبية على ضوء قواعدها الدقاضي التنفيذ لالختصاص احمل

د اإلجراءات واالختصاص يف فقاضي التنفيذ لن يكون أكثر علما من القاضي األجنيب بقواع الواقع؛

  .3نه على تطبيقها على النحو السليمال أكثر حرصا مو   دولته

واملتعلق بالزواج  املراد تنفيذه ت احلكم األجنيبباإلضافة إىل شرط اختصاص احملكمة اليت أصدر و      

  .ري حائزا لقوة الشيء املقتضي فيهجيب أن يكون هذا األخاملختلط 

  
  الفرع الثاني 

  أن يكون الحكم األجنبي حائزا لقوة الشيء المقضي به
الرابطة انعقاد الصادر يف مسألة من مسائل  احلكم األجنيب لتنفيذنه يلزم أمؤدى هذا الشرط و       

في هذه الصفة يف احلكم مىت استخدمت يف شأنه طرق تختو . 4أن يكون Mائياالزوجية أو آثارها 
                                                           

  .1129. ، أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السايق، ص، مقتبس عن1990-02- 27حمكمة النقض املصرية ،  1
2 BATIFFOL Henri,  LAGARDE Paul, Droit…,op.cit., p 571. . 

  .1128. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، ص 3
ISSAD Mohand, op.cit., tome2  , p. 68. 

  1990األجنبية يف اململكة العربية السعودية، ا5لة املصرية للقانون الدويل، اجلمعية املصرية للقانون الدويل، أنظر، حممود مسعد، تنفيذ األحكام  4
 ؛12. . 466 العدد

A.L. DROZ Georges, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, librairie Dalloz, 
Paris, 1972, p. 353.  
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ن غري العادية كالطعن إن أمكن الطعن فيه بطرق الطعية كاملعارضة أو االستئناف حىت و الطعن العاد

ال تقبل الطعن فيها  يتال الباتة أيالزواج املختلط أحكام ن باب أوىل تكون قابلة للتنفيذ مبالنقض، و 

  .1رق الطعن العادية أو غري العاديةبأي طريقة من ط

حائزة '': دارية عن هذا الشرط بقوهلا اإلنون اإلجراءات املدنية و من قا 605تعرب الفقرة الثانية للمادة و 

   :من هذه الفقرة نستخلص ما يليو . ''ا لقانون البلد الذي صدرت فيه لقوة الشيء املقتضي به طبق

 ، قد استلزم يف احلكم األجنيب2األخرى على غرار أغلبية التشريعاتأن املشرع اجلزائري و : أوال      

اليت هذه األخرية ال تثبت إال لألحكام النهائية أي و . 3الشيء املقضي بهأن يكون حائزا  لقوة 

كون احلكم هذا خبالف القانون االجنليزي الذي يكتفي بأن يو . استنفذت طرق الطعن العادية

تثبت هذه األخرية لكل حكم قطعي حيسم موضوع النزاع  و  ƒنيب متمتعا حبجية األمر املقضي بهاألج

. بناء عليهو  .لو مل يكن Mائيا، أي حىت و يةلو كان قابال للطعن فيه بالطرق العادضه حىت و كله أو بع

كأساس لرفع الدعوى يف   بهيكفي أن يكون احلكم األجنيب حامسا ملوضوع النزاع حىت ميكن االعرتاف 

تنفيذ يف كما يكفي يف فرنسا أن يكون احلكم األجنيب قابال لل  .4اجنلرتا واالستناد إليه كدليل حاسم

    .5بصرف النظر إذا كان حائزا لقوة األمر املقضي بهالدولة اليت صدر عنها و 

                                                           
. 2.؛ حممود مجال الكردي، املرجع السابق، ج285.؛ طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص 222. يظة السيد احلداد، الكتاب الثاين، صحف 1

  .620. ؛ عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق ،ص917. ؛ عز الدين عبد اهللا، املرجع السابق، ص556.ص 
. 132السابق، ص أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع ). من قانون املرافعات 3فقرة  298ة املاد(املصري  من بينها التشريع 2

). ن املرافعاتمن قانو  328املادة (؛ التشريع األملاين 246. ابق، صحممد مربوك الاليف، املرجع الس). املرافعاتمن قانون  407املادة (التشريع اللييب 
. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص). 1995من القانون الدويل اخلاص لعام  164املادة (التشريع ايطايل و 

  .ب من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي/ 25، وأيضا استوجبت هذا الشرط املادة 1134-1135
  .Þ.270 2012¹، دار اخللدونية، اجلزائر، Þ.1 ¹أنظر، طاهري حسني، اإلجراءات املدنية واإلدارية 3
؛ عكاشة حممد عبد العال، هشام علي صادق، املرجع 1134-1133. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 4

  .421. السابق، ص
5 A.L. DROZ Georges, op.cit., p. 351 ; 

  .621.اخلاص، املرجع السابق، ص  عكاشة حممد عبد العال ، القانون الدويل
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رة القانون الذي يرجع خبالف شرط االختصاص قد حدد هذه املأن املشرع اجلزائري و : ثانيا        

، حيث تنص الفقرة م األجنيب لقوة الشيء املقضي فيهاحلكجل الوقوف على مدى متتع أإليه من 

نون البلد اإلدارية صراحة على الرجوع إىل قامن قانون اإلجراءات املدنية و  605الثانية من املادة 

تشريعا وقضاء يف غالبية ¹ ه فقهاتفق مع املبدأ املستقر عليهذا ما يو . 1الذي أصدر قضاؤه احلكم

  .2ع قواعد املرافعات لقانون القاضيهو خضو الدول؛ أال و 

الفاصل يف مسألة من مسائل ترجع علة اشرتاط قوة الشيء املقضي فيه يف احلكم األجنيب و       

ة جواز حالالذي ال يتوافر يف و  .ليةلالزم للمعامالت الدو اإىل فكرة توفري االستقرار رابطة الزوجية 

هذا احلكم لدى حماكم   األمر بتنفيذ حكم مل حيز بعد قوة األمر املقضي فيه، خاصة إذا ما ألغي

  .3البلد الذي أصدرته بعد صدور األمر بتنفيذه من حماكم بلد التنفيذ

األجنيب لقوة الشيء املقضي فيه و العنصر املرتبط بالزواج ذيرتتب على اشرتاط حيازة احلكم و       

، من أمهها عدم جواز تنفيذ األحكام غري القطعية أي كانية األمر بتنفيذه نتائج عديدةل إممن أج

أحكام أيضا األحكام املشمولة بالنفاد املعجل باعتبارها لك الصادرة قبل الفصل يف املوضوع، و ت

> Î¹ املقضي بهر كما ال جيوز تنفيذ األحكام الوقتية ألMا ال حتوز قوة األم  .حتتمل اإللغاء أو التعديل

مصاحل اخلصوم أو حلفظ حلماية الغرض منها اختاذ إجراءات وقتية أو حتفظية  .هي أحكام غري قطعية

  .4أمواهلم إىل حني الفصل يف نزاعهم

                                                           
  .399. بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص 1
يسري على قواعد االختصاص واإلجراءات قانون ''  :مكرر من القانون املدين اجلزائري حيث جاء فيها 21وهو املبدأ الذي نصت عليه صراحة املادة  2

  .'' الدولة اليت ترفع فيها الدعوى أو تباشر فيها اإلجراءات
؛ عز الدين عبد اهللا، املرجع 556. ، املرجع السابق، ص2.؛ حممود مجال الكردي، ج134. عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 3

  .917-916. السابق، ص
  .622-612. عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 4
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لقوة  الفاصل يف قضية من قضايا الزواج املختلط جيب باإلضافة إىل حيازة احلكم األجنيبو       

  . ع حكم آخر صادر عن القضاء الوطينذا احلكم مالشيء املقضي فيه أن ال يتعارض ه

  
   الفرع الثالث

  عدم تعارض الحكم األجنبي مع حكم صادر عن الجهات القضائية الوطنية
من قانون اإلجراءات املدنية  605أدرج املشرع اجلزائري هذا الشرط يف الفقرة الثالثة من املادة       

أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره  ''تعارض احلكم األجنيب مع أال ي اليت عربت عنه بقوهلاو   ةاإلداريو 

نه إلمكان تنفيذ احلكم األجنيب أمن هذا النص يتضح و . 1''قضائية وأثري من املدعى عليهمن جهات 

يف اجلزائر جيب أال يكون متعارضا مع حكم أو أمر آخر سبق صدوره عن  املختلط املتعلق بالزواج

                  .  2احملاكم اجلزائرية

الفاصل يف قضية من كم أو القرار األجنيب ضرورة عدم تعارض احلإذن يكمن هذا الشرط يف       

مع ما مت إصداره من حكم أو قرار قضائي من طرف جهة قضائية جزائرية، وال قضايا الزواج املختلط 

أو يف جعل  يشرتط أن يكون التعارض من حيث املنطوق فقط بل قد يكون التعارض يف اهلدف

احلكم أو القرار القضائي الصادر من جهة قضائية جزائرية مستحيل التنفيذ يف ضوء تنفيذ احلكم أو 

إخل، مم قد ...القرار القضائي األجنيب، كما قد حيصل التعارض إذا كرس كل منها أمرين متناقضني 

  .اب الوطينينجم عنه عدم إمكانية تنفيذ احلكم أو القرار القضائي الصادر داخل الرت 

                                                           
حيث قضت بأنه ال جيوز إضفاء الصيغة  16/09/2009شرط صراحة من خالل قرارها الصادر بتاريخ وقد أكدت احملكمة العليا على هذا ال 1

9 1، العدد2010، جملة احملكمة العليا، 509000، قرار رقم 16/09/2009حمكمة عليا، . التنفيذية على حكم أجنيب متعارض مع حكم جزائري
Î 2013، منشورات كليك، اجلزائر، 3.3 12.ادة األحوال الشخصية، طمقتبس عن، سايس مجال، االجتهاد اجلزائري يف م. 223.ص
  . 1483.ص

ال جيوز للقضاء اجلزائري احلكم بالنفقة مرة ثانية يف :" حيث قضت بأنه 23/02/2005وهذا الشرط أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ  2
  .29.، العدد الثاين، ص2011، جملة احملكمة العليا، 331696قرار رقم  /23/02/2005حمكمة عليا، ". حالة سبق احلكم األجنيب ا
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سالفة الذكر أن املشرع مل يبني لنا ما إذا   605ولكن ما يالحظ على الفقرة الثالثة من املادة       

املقضي فيه يف اجلزائر أم يكفي  ءكان التعارض مشروط فقط بني األحكام اليت اكتسبت قوة الشي

أو القرار قد اكتسب قوة  أن حتوز حجية الشيء املقضي فيه؟ وإن كان الكثري يرجح أن يكون احلكم

، ويبقى على اخلصم يف الدعوى املرفوعة أمام القضاء الوطين من أجل منح 1الشيء املقضي فيه

وليس للمحكمة أن . الصيغة التنفيذية للحكم أو القرار القضائي األجنيب إثارة الدفع ذا التعارض

وترك ذلك معلق على إثارة املدعى  تثري ذلك من تلقاء نفسها مادام املشرع مل يشر إىل ذلك صراحة

هو صاحب الدعوى اليت كان اهلدف منها هو منح الصيغة التنفيذية للحكم أو القرار القضائي و عليه 

  .  األجنيب

ر إال تطبيقا فرنسا أن إعمال هذا الشرط ما هو يف حقيقة األمو  2يرى الفقه الغالب يف مصرو       

بتنفيذ حكم أجنيب يتعارض مع حكم سبق صدوره عن  ، ذلك ألن السماحلفكرة النظام العام

� 3القضاء الوطين هو أمر يتعارض مع النظام العام يف الدولة املطلوب تنفيذ احلكم األجنيب فيها

الة كما هي مقدرة احلقيقة يعترب عنوانا ألداء العدهو حيمل قرينة الصحة و الوطين و  أن احلكمخاصة و 

ظام العام يف هذه الدولة العرتاف مبا يناقض ذلك ماسا بالنمن مث يكون او . 4يف دولة القاضي

لذا يتعني على دولة القاضي يف سبيل احملافظة على سيادOا على إقليمها أن ترفض تنفيذ األخرية، و 

ين وذلك مىت حتققت متنح أولوية التنفيذ للحكم الوطو  “جنبية املخالفة ألحكامها الوطنيةاألحكام األ

                                                           
  . 35.بوضياف عادل، املرجع السابق، ص 1
. ؛ عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص282. ، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق، تنازع االختصاص  2

624.  
3 A.L DROZ Georges, op.cit., p. 155. 

  .138. عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 4
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، ذلك أن كل دولة هي أوىل بتحقيق العدالة 1نياخلصوم يف كلى الدعويو   ببوحدة املوضوع، الس

  .2بقا ملفهوم العدالة السائد لديهاعلى إقليمها ط

 كمعدم تنفيذ احلب يفيداإلدارية من قانون اإلجراءات املدنية و  605/3املادة  إذا كان نص      

عن ذا كان متعارض مع حكم سبق صدوره إاملرتبط مبسائل الزواج والصادر عن جهة قضائية أجنبية 

م هذه احملاكم بني نفس األطراف ، فهل يسري هذا احلكم لوجود دعوى مرفوعة أمااحملاكم اجلزائرية

  ؟يف ذات املوضوعو 

، حسم املشرع 3خض عنه ظهور أراء فقهية متباينةلقد أثار هذا التساؤل جدال فقهيا واسعا مت      

من قانون  605فالفقرة الثالثة من املادة  �ال لالختالفيرتك جماال للجدل و موفقه إزاءها ومل اجلزائري 

احلكم أو األمر اإلدارية واضحة الداللة على أن املطلوب هو عدم تعارض اإلجراءات املدنية و 

وفقا ملا هو مقرر يف قواعد ومن اجللي و  .األجنيب مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره يف اجلزائر

دنية أن مفهوم احلكم أو األمر أو القرار ال ينصرف يف أية حال إىل جمرد دعوى مرفوعة اإلجراءات امل

  .أو إجراءات متبعة أمام احملاكم الوطنية دون أن يتم الفصل فيها

متعلقة مبسائل الزواج تبار جمرد رفع دعوى ذلك يكون املشرع اجلزائري من خالل رفضه اعوب      

 ، قد غلق بابلوحده لرفض تنفيذ احلكم األجنيب ب يكفيبس النزاع كسالوطنية يف نفأمام احملاكم 

القائل برفض تنفيذ احلكم      أنه لو اعتمد الرأي املعاكس     التحايل أمام اخلصوم سيئي النية

م القضاء اجلزائري يف يف حالة وجود دعوى مرفوعة أمااألجنيب ذو العالقة بقضايا الرابطة الزوجية 

سيمكن بذلك اخلصم الذي صدر احلكم ضده من رفع دعواه عن سوء نية أمام ، فنفس النزاع
                                                           

؛ هشام 138. عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص ؛624. عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، صأنظر،  1
  . 487. 8 20061خالد، القانون القضائي اخلاص الدويل، منشأة املعارف، مصر، 

  .120. حممود مسعد، املرجع السابق، ص 2
؛ عكاشة حممد عبد العال، 228- 225. يف تفاصيل هذه االجتاهات الفقهية أنظر، حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، الكتاب الثاين،  ص 3

  .627-625. القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص
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ال خيفى ما يف ذلك من إضرار مبصاحل و . 1رقل سري دعوى التنفيذ يف اجلزائرالقضاء اجلزائري حىت يع

  .2اصة على مستوى العالقات الدوليةاألفراد اخل

 298من املادة  4خالل الفقرة جسده من شرع املصري أيضا ذا االجتاه و قد آمن املو        

هذا خبالف التشريعات األخرى اليت فضلت السري صوب االجتاه املعاكس حبيث أوجبت 6 0 3مرافعات

صراحة أن ال تكون هناك دعوى قائمة أمام دولة القاضي املطلوب منه األمر بالتنفيذ يف ذات 

ما  هوو  .نفيذ احلكم األجنيباعتربت ذلك شرطا ضروريا إلمكانية تو   وبني نفس اخلصوم املوضوع

ب من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبنانية على /1016املشرع اللبناين حيث نصت املادة  تبناه

  :غة التنفيذية يف احلاالت التاليةالصيعلى احملاكم اللبنانية أن ترفض  : "أنه

ني ذات اخلصوم تقدمت إذا كانت ال تزال عالقة أمام القضاء اللبناين دعوى بذات النزاع ب - ب

  .4''بتاريخ سابق للدعوى اليت اقرتنت باحلكم األجنيب 

نه جيب على القاضي اللبناين أن ميتنع عن إصدار األمر بتنفيذ احلكم أيتضح من هذا النص و       

ذلك بشرط أن يسبق تاريخ رفعها تاريخ مرفوعة أمام احملاكم اللبنانية و األجنيب إذا كانت هناك دعوى 

 أيضا هو االجتاه الذي تبنتهو . 5لبنانصدر فيها احلكم األجنيب املراد تنفيذه يف الدعوى اليت  رفع

ية هذا أخذ به املشرع اجلزائري شرط األسبقو . اتفاقية الرياض للتعاون القضائيمن  30صراحة املادة 

                                                           
  .401- 400. بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص 1
  .1138. أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، ص 2
أن احلكم أو األمر ال يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدروه من حماكم    -4ال جيوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يأيت '' : حيث جاء فيها 3

  .498. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص. ''اجلمهورية
 - 64وقد أخذ ذا االجتاه أيضا القانون االيطايل الذي جسده صراحة يف املادة . 189. ، املرجع السابق، ص...مجيل غصوب، حماضرات عبده  4
  .1995من قانون املرافعات لعام  1
  .229-228. حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، الكتاب الثاين، ص 5
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ضاء اجلزائري أن يكون احلكم الصادر من قبل القدعاوى، حبيث اشرتط لكن يف جمال األحكام ال الو 

  .1املراد تنفيذه يف اجلزائر سابقا عن احلكم

الفاصل يف ط عدم تعارض احلكم األجنيب جانب شر ائري إىل قد أضاف املشرع اجلز هذا و       

كم سبق صدوره عن جهات قضائية جزائرية قيدا آخر مينع قاضي التنفيذ من أن مع حقضايا الزواج 

ا ، كمالوطينمع احلكم  ألجنيب يتعارض أم ال يتعارضكم ااحلهذا يتأكد من تلقاء نفسه من أن 

نتظر أن يثري جود هذا التعارض وإمنا عليه أن يلو كان عاملا بو ليس له أن يقضي بالرفض حىت و 

أال تتعارض مع أمر أو ''  :بقوهلا 605/3هذا ما عربت عنه املادة و . هذا الدفع املدعى عليه مثل

هذا القيد أو و . ''زائرية وأثري من املدعى عليه ج قضائية و قرار سبق صدوره من جهاتحكم أ

يذ حكم أجنيب يتعارض الشرط يؤدي إىل نتيجة مرفوضة متاما، إذ أن التسليم به قد ميكن من تنف

   .كم وطين فقط ألن املدعي عليه له يثر الدفع بالتعارضحمتاما مع 

مع حكم صادر عن لق بالزواج املختلط املتعجيب باإلضافة إىل عدم تعارض احلكم األجنيب و       

الدولة املراد تنفيذ احلكم  اآلداب العامة يفألخري مع النظام العام و احملاكم الوطنية أال يتعارض هذا ا

  .فيها

  
  الفرع الرابع 

  الجزائر اآلداب العامة فيلنظام العام و لاألجنبي الحكم  مخالفةعدم 
خاصا يف القانون الدويل اخلاص حبيث يصفها فقه هذا إن فكرة النظام العام حتتل مركزا        

  .2يقوم عليها كل جمتمعاألسس اليت مام أمان ضروري حلماية املبادئ و القانون كص

                                                           
  .401. بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص 1
  .79. 1 20104-2009، مذكرة ماجستري، جامعة تلمسان، )دراسة مقارنة(أنظر، عبد النور أمحد، إشكاليات تنفيذ األحكام األجنبية  2
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يعد النظام العام مبثابة األداة الفنية اليت ميكن بواسطتها استبعاد تطبيق   ففي جمال تنازع القوانني      

كل مرة يتبني فيها أن  ذلك يفو   لى شروط انعقاد الزواج  وآثارهع نيب الواجب التطبيقالقانون األج

جنيب يتعارض مع املبادئ األساسية، االقتصادية، االجتماعية والسياسية مضمون هذا القانون األ

فيتدخل النظام العام للحيلولة دون   أما يف جمال تنفيذ األحكام األجنبية .السائدة يف دولة القاضي

بدو متعارضة مع اليت تالفاصلة يف قضايا الزواج املختلط يذ األحكام األجنبية ر بتنفإصدار األم

  .1املراد تنفيذ احلكم األجنيب فيهااملتعارف عليها يف الدولة  األسس اجلوهرية

من قانون اإلجراءات املدنية  605قد استلزم املشرع اجلزائري صراحة يف الفقرة األخرية من املادة و      

 اآلداب العامة يف يتضمن ما خيالف النظام العام و أال''  :احلكم املراد تنفيذه يف اجلزائر اإلدارية يفو 

وهو ما جسده القضاء اجلزائري يف قراراته حبيث رفض إصدار األمر بتنفيذ األحكام األجنبية ". اجلزائر

  2تمع اجلزائرييف كل مرة تتضمن هذه األخرية ما يتعارض مع األسس اجلوهرية اليت يقوم عليها ا5

                                                           
1 DERRUPE Jean, op.cit., p. 276 ; ISSAD Mohand, Le jugement étranger…op.cit., pp.127-129. 

؛ 614. ، املرجع السابق، ص...؛ عكاشة حممد عبد العال، أصول 1139. رجع السابق، صأمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، امل
؛ هشام خالد، القانون القضائي اخلاص الدويل، املرجع 178. ، املرجع السابق، ص...حفيظة السيد احلداد، هشام علي صادق، القانون القضائي 

  .487. السابق، ص
حيث رفضت  إصدار األمر بتنفيذ حكم أجنيب صادر عن احملكمة  01/12/2010 قرارها الصادر بتاريخ وهذا ما جسدته حمكمة النقض الفرنسية يف

  .ملخالفته النظام العام الفرنسي  االعليا لوالية  كاليفورني
Cass. 1er civ, 1er décembre 2010, cité par,  LICARI François-Xavier, Exécution des jugements et actes, Recueil 
Dalloz - 10/02/2011- n° 6, p. 423. 

  52207 رقم قرار. 1989/ 02/01 بتاريخ صادر له قرار يفا5لس األعلى  اجلزائري العام للنظام احلكم خمالفة عدم ضرورة على أكد فقد 2
أيضا  وهو ما أكده ا5لس .176. ص ق،الساب املرجع الشريفة، الشيخ ولد مؤلف، يف إليه مشار 44العدد  1990 لسنة القضائية ا5لة يف منشور

القرارات الصادرة من اجلهات القضائية األجنبية اليت من املقرر قانونا أن األحكام و " :بأنه حيث قضى 13/11/1988ر صادر بتاريخ يف قرار آخ
1 13/11/1988" جملس أعلى". ق للقانونتصطدم وختالف النظام العام اجلزائري ال جيوز تنفيذها ومن مث فإن القضاء خبالف هذا املبدأ يعد خر 

ر صادر بتاريخ على هذا الشرط يف قرار آخ ا5لس األعلى وأيضا أكد. 95.، العدد الثالث، ص1996، ا5لة القضائية، 51066ملف رقم 
. جملس أعلى. زائريمن خالله على عدم جواز منح احلكم األجنيب الصيغة التنفيذية ملخالفته النظام العام اجل حيث قضى 23/06/1984
بنقض  23/06/1983كما قضى ا5لس األعلى يف . 30.ص6 الثاين العدد6 2011 ، جملة احملكمة العليا،32463رقم ، قرار 23/06/1984

يف  والقاضي بإصدار األمر بتنفيذ حكم أجنيب وذلك ألن هذا األخري حيمل 19/04/1982وإبطال قرار صادر عن ا5لس القضائي بتيزي وزو  يف 
  .200.مقتبس عن، عبد النور أمحد، املرجع السابق، ص. 32463ملف رقم 6 23/06/1983  أعلىلس جم. النظام العام اجلزائري طياته ما خيالف
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احلكم األجنيب  يتحقق التعارض بنيو . 1مع التشريعات املعاصرة على تطلبههو شرط تكاد جتو 

  :العام يف دولة القاضي يف صورتني فكرة النظامو  الفاصل يف مسألة من مسائل الزواج املختلط

  
  الصورة األولى –أوال 

. 2يف إصدارهاتبعت من اإلجراءات اليت  يكون فيها مصدر التعارض مع النظام العام نابعا        

فهناك بعض املبادئ األساسية يف االجراءات يتعني على القاضي األجنيب مراعاOا يف احلكم األجنيب 

الذي أصدره ليفصل يف نزاع متعلق بالزواج املختلط وإال اعترب هذا احلكم خمالفا للنظام العام مبعناه 

عليه يف دعاوى الزواج املختلط قد كلف باحلضور تكليفا  ومن أمهها أن يكون املدعى. 3الدويل

وهذا ما أكدت عليه احملكمة العليا يف . 4صحيحا وأنه مثل متثيال صحيحا ومكن من إبداء دفاعه

تتأكد اجلهة القضائية وجوبا :" حيث قضت من خالله بأنه 17/06/2009قرار هلا صادر بتاريخ 

نفيذية من قانونية حمضري التبليغ والتكليف باحلضور إىل اجللسة قبل إمهار احلكم األجنيب بالصيغة الت

بشأنه اإلجراءات الصحيحة مل تتبع فاحلكم األجنيب الذي . 5"املنطوق فيها ذا احلكم األجنيب

                                                           
اللبناين يف  ، قانون أصول احملاكمات املدنية407/4املرافعات اللييب يف مادته ، قانون فقرة أخرية 298املصري يف مادته  قانون املرافعات: ومن بينها 1

  .235/2، قانون اإلجراءات املدينة اإلمارايت يف مادته 01/ه، قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردين يف مادته السابعة / 1014مادته 
تشريعات الغربية  ، كما استلزمته أيضا معظم ال)أ/30املادة ( 1983بية للتعاون القضائي لعام هذا وأكدت على ضرورة هذا الشرط اتفاقية الرياض العر 

، قانون املرافعات )ر-64/1املادة (1995، القانون الدويل اخلاص االيطايل لعام )27/1املادة ( 1987دويل اخلاص السويسري لعام كالقانون ال
ويل اخلاص، املرجع السابق، أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الد). ج/38املادة ( 1982الدويل اخلاص الرتكي لعام ، القانون )328/4املادة (األملاين 

  .    231. ؛ حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، الكتاب الثاين، ص1140. ص
  .365-364. ، املرجع السابق، ص...حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة  2
هة القضائية وجوبا قبل إمهار احلكم األجنيب تتأكد اجل:" حيث قضت بأنه 17/06/2009وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرار هلا صادر بتاريخ  3

 ملف رقم 17/06/2009 حمكمة عليا،". ذا احلكم األجنيببالصيغة التنفيذية من قانونية التبليغ والتكليف باحلضور إىل اجللسة املنطوق فيها ،
  . 141.، العدد الثاين، ص2010، جملة احملكمة العليا، 482270

4 Cf. JAULT-SESEKE Fabienne, Droit international privé, études et commentaires/ panorama, Recueil Dalloz- 
20 juin 2013- n° 22, p. 1513.  

  .141.الثاين، ص ، العدد2010، جملة احملكمة العليا، 482270، ملف رقم 17/06/2009حمكمة عليا،  5
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من و  1، أو مل حترتم اإلجراءات املتبعة يف إصداره حقوق الدفاع يعد حكما ماسا بالنظام العامالالزمة

  .2نفيذ يف دولة القاضيغري قابل للتمث 

شرط التأكد أدرج  07/01/1964الصادر بتاريخ  Munzer القضاء الفرنسي من خالل قرارو        

  .3، ضمن قائمة شروط التنفيذ اخلمسةإلجراءات املتبعة يف إصدار احلكما من صحة

هذا  04/10/1967بتاريخ الصادر  Bachirلكن بعد ذلك ألغت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار و 

إذا كان من واجب ''  :أدجمته ضمن شرط عدم خمالفة احلكم للنظام العام حبيث قضت بأنهالشرط و 

ن القضائية األجنبية متت بشكل سليم، فإقاضي التنفيذ أن يتأكد من أن الدعوى املقامة أمام اجلهة 

  .4''وق الدفاعقاحرتام حإىل النظام العام الفرنسي فقط و  شرط السالمة هذا جيب أن يقدر بالنظر

من خالل ما تقدم نالحظ مدى األمهية اليت أولتها حمكمة النقض الفرنسية لشرط سالمة       

ه بداية كشرط مستقل من بني شروط تنفيذ تاإلجراءات املتبعة يف إصدار احلكم األجنيب، فجعل

                                                           
الذي أكد على وجوب احرتام مبدأ املساواة بني الزوجني  23/02/2011ادر بتاريخ وهذا ما جسدته حمكمة النقض الفرنسية من خالل قرارها الص 1

  .وضرورة مراعاة حقوق الدفاع
Cass. 1er civ, 23 février 2011. Cité par, BERLAUD  Catherine, Panorama de jurisprudence, Cour de cassation, 
Conflits de juridiction, Gaz. Pal - mercredi 2, jeudi 3 mars 2011, p. 1134. 

 .120. ؛ حممود مسعد، املرجع السابق، ص285. ، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق، تنازع االختصاص  2
3 Cass. 07/01/1964, cité par LOUSSOUARN  Yvon, BOUREL  Pierre, op.cit., p. 630-631. 

من قانون املرافعات بإلزامية تأكد القاضي  298/2ا التشريع املصري حيث قضت املادة وهذا النهج أخذت به بعض التشريعات صراحة ويف مقدمته
. أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص. ''أن اخلصوم يف الدعوى اليت صدر فيها احلكم قد كلفوا باحلضور ومثلوا متثيال صحيحا '' : من

. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية . اإلجراءات اإلمارايتج من قانون  235/2، وتقابل هذه املادة املادة 494
وهذا ما أخذ به املشرع األردين أيضا حيث . 245. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص. من قانون املرافعات اللييب 407/2، وأيضا املادة 271

ون تنفيذ األحكام  األجنبية للمحكمة األردنية رفض إصدار األمر بالتنفيذ  إذا كان احملكوم عليه مل يبلغ لقان 07من املادة ) ج(أجاز مبقتضى الفقرة 
عماله مذكرة احلضور من احملكمة اليت أصدرت احلكم ومل حيضر أمامها رغما عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صالحية احملكمة أو كان يتعاطى أ

من القانون الدويل اخلاص  11/3ويأخذ القانون التونسي بنفس االجتاه حيث جاء يف الفصل . 369. املرجع السابق، ص حممد وليد املصري،. ''فيها 
حممود حممود املغريب، املرجع . ''أو كان صدر وفق إجراءات لو حترتم حقوق الدفاع ...-3:ال يؤذن بتنفيذ القرارات القضائية األجنبية '': ما يلي

  .   ب من اتفاقية الرياض القضائي عدم إعالن اخلصوم على الوجه الصحيح سببا من أسباب رفض التنفيذ/ 30ما اعتربت املادة ، ك106. السابق، ص
4 « Si le juge de l’exequatur doit vérifier si le déroulement du procès devant la juridiction étrangère a été régulier, 
cette condition de régularité doit s’apprécier uniquement par rapport à l’ordre public français et au respect des 
droits de la défense », cass. 04/10/1967, cité par, NIBOYET Marie-Laure, Droit international privé, 3 édition, 
L.G.D.J, lex tenso édition, 2011, p.606. 
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م تلغه كلية بل األحكام األجنبية اخلمسة، مث أجرت بعد ذلك تعديل ملوقفها إزاء هذا الشرط، فل

  .أدجمته ضمن شرط عدم خمالفة احلكم األجنيب للنظام العام الفرنسي

، إذ مادام أن هناك شرط تبنت احلل األكثر منطقيةقد  الفرنسية أن حمكمة النقض وعليه، يظهر جليا

ينص على ضرورة عدم خمالفة احلكم األجنيب للنظام العام الفرنسي فهذا يكفي، ألن القاضي 

هو يتأكد من توافر هذا الشرط سيعرج ال حمالة للتأكد من سالمة اإلجراءات اليت اتبعت و  الفرنسي

على اعتبار أن تعارض هذا األخري مع النظام العام الوطين يف   يف إصدار احلكم األجنيب املراد تنفيذه

ن ما قضى حقيقة األمر يكون إما تعارضا نابعا من اإلجراءات املتبعة يف إصداره أو من حيث مضمو 

  . به

  
  الصورة الثانية –ثانيا 

متعارض مع النظام العام املتعلق مبسألة من مسائل الزواج املختلط يكون فيها احلكم األجنيب و      

ن تعارض ويف حقيقة األمر فإ. كم فيها من حيث مضمون ما قضي بهيف الدولة املراد تنفيذ احل

وضوع النزاع مع رض أحكام القانون املطبق على مهو ناتج عن تعا  يف هذه احلالةاحلكم األجنيب

هذا أمر بديهي فمضمون و . ة والروحية 5تمع دولة القاضي، االجتماعياملبادئ األساسية، االقتصادية

عليه و . 1على موضوع الدعوى اليت صدر فيها احلكم هو جتسيد للنصوص القانونية الواجبة التطبيق

احلل الذي األجنيب يف كل مرة يتعارض فيها  تنفيذ احلكم تتدخل فكرة النظام العام لتحول دون

  .2الدولة املطلوب تنفيذ احلكم فيهااملثل السائدة يف يتضمنه مع املبادئ و 
                                                           

  .1140.كرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، صأمحد عبد ال 1
 .235-234. حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، الكتاب الثاين، ص 2

برفض تنفيذ حكم أجنيب خيص منح حق احلضانة  07/06/2012وهذا ما أكدته حمكمة النقض الفرنسية حيث قضت يف قرارها الصادر بتاريخ 
  .  نس وذلك لكون احلضانة من قبل زوجني مثليني غري منطقية ومستحيلة وخمالفة للنظام العام الفرنسيلزوجني من نفس اجل

Cf. HAUSER Jean, Personnes et droit de la famille : l’exequatur des décisions d’adoption prononcées à 
l’étranger dans le cadre d’un couple homosexuel, RTD civ. Juillet/septembre 2012,n °3, Dalloz, pp. 522, 523. 
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على سائل األحوال الشخصية للمسلمني و يف ظل هيمنة أحكام الشريعة اإلسالمية على مو        

د أحكام هذه افة الدول اإلسالمية، فسوف جتيف اجلزائر ويف كآثاره مسائل انعقاد الزواج و رأسها 

األمر الذي سيتم معه تعطيل تنفيذ  .ىت كان أحد أطراف العالقة مسلماالشريعة تطبيقا واسعا م

جييز ، كاحلكم األجنيب الذي م اليت تقررها الشريعة اإلسالميةاألحكام األجنبية اليت ال حترتم األحكا

لذي يعرتف بصحة زواج مثيلي كذا احلكم او  Ëزواج املختلطواج املسلمة بغري املسلم يف حالة الز 

  .بني شخصني من جنسيتني خمتلفتني اجلنس

د به القاضي ها يدفعنا إىل التساؤل عن الوقت الذي يعتتطور نسبية فكرة النظام العام و  إن      

مقتضيات  معة ذات الصلة مبسائل الرابطة الزوجية املختلطة األجنبيلتقدير مدى تعارض األحكام 

  ؟النظام العام الوطين

يذهب الرأي الراجح إىل أن العربة يف كون احلكم األجنيب املطلوب تنفيذه يتعارض أو ال مع       

هذا احلل و . 1ال بوقت صدوره يف اخلارج  وقت التقدم بطلب تنفيذ هذا احلكمالنظام العام تكون ب

من ناحية أخرى مع اعتبار ، نسبية ومتطورة، و كون فكرة النظام العام فكرة مرنةيتفق من ناحية مع  

إمنا و . حنو سليم من الناحية املوضوعية النزاع علىيف أن اهلدف ليس التحقق من أن احلكم قد فصل 

. يف دولة القاضيهو التحقق من أن احلكم املراد تنفيذه ال يتعارض مع املبادئ األساسية املستقرة 

قت األمر بتنفيذ هو و و  ôقق هذا التعارضالعام وقت حتلذلك جيب أن تقدر مقتضيات النظام و 

                                                           
. ؛ عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص615- 614. ، املرجع السابق، ص... عكاشة حممد عبد العال، أصول  1

  .372. ؛ حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص641-642
من قانون املرافعات والتنفيذ املدين اليمين على أنه ال جيوز األمر إال بعد التحقق من أن احلكم  284/4املادة  هذا وقد نص القانون اليمين صراحة يف

، وهو احلكم الذي جسدته أيضا اتفاقية 309- 308. سهيل حسن الفتالوي، املرجع السابق، ص. أو األمر ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية
أ اليت قضت بعدم االعرتاف باحلكم األجنيب إذا كان خمالفا ألحكام الشريعة اإلسالمية أو الدستور أو /30ل املادة الرياض للتعاون القضائي من خال

  .287. طلعت حممود دويدار، املرجع السابق، ص. ملبادئ النظام العام أو اآلداب العامة يف الدولة املطلوب فيها االعرتاف باحلكم



243 
 

ألن تنفيذ احلكم األجنيب ضمن  .1ه يف داخل النظام القانون الوطيناالعرتاف بآثار احلكم األجنيب و 

تعارضه مع النظام العام الوطين الرتاب الوطين هو الذي ينطوي على إمكانية إثارة املشاكل عن طريق 

  .2اخلارجليس جمرد صدور احلكم يف و 

 القضايا املتعلقةالفاصل يف يرتتب على إعمال فكرة النظام العام رفض تنفيذ احلكم األجنيب و       

الذي حيوي على ما خيالف النظام العام الوطين سواء من و  اآلثار الناجتة عنهانعقاد الزواج املختلط أو ب

أكدته حمكمة النقض الفرنسية  وهذا ما. 3بعة يف إصداره أو من حيث مضمونهحيث اإلجراءات املت

حبيث قضت بضرورة االمتثال للنظام العام الدويل يف  06/04/2011هلا صادر بتاريخ  قراريف 

  .  4املوضوع واالجراءات من أجل تنفيذ أي حكم أجنيب

   تبعاد تنفيذ احلكم األجنيب بكاملهيؤدي إىل اسقد يكون كامال و يف هذه احلالة  الرفضو       

احلكم األجنيب برمته إذا كان يقضي بصحة زواج خمتلط يتوفر على موانع شرعية مؤبدة أو فيستبعد 

مؤقتة، كأن يكون هناك قرابة أو مصاهرة أو رضاع بني الزوجني، أو يكون الزوج مسلم والزوجة 

 ، حبيث يقتصركما قد يكون جزئيا. ، أو تكون الزوجة مسلمة والزوج غري مسلمأو ملحدة مشركة

ذلك يف حالة ما إذا كان احلكم األجنيب متعارضا يف جزء منه و   لى جزء من احلكم األجنيبالرفض ع

كأن يتعلق األمر مثال حبكم أجنيب يقضي بصحة . م يف الدولة املراد تنفيذه فيهافقط مع النظام العا

ني، مينع حق التوارث بني الزوج، ويف نفس الوقت بني شخصني من جنسيتني خمتلفتنيانعقاد زواج 

رفض تنفيذ ليت ال تتعارض مع النظام العام و الفقه الراجح األمر بتنفيذ اجلزئية ا ويف هذه احلالة أجاز

ذلك بشرط أن يكون ممكنا الفصل بني اجلزء و . ليت تتضمن تعارضا مع هذا األخريالعناصر األخرى ا

                                                           
  .285-284. ، املرجع السابق، ص...؛ هشام علي صادق، تنازع االختصاص557. سابق، صحممود مجال الكردي، املرجع ال 1
  .76. 5 22.موحند إسعاد، املرجع السابق، ج  2

3 Cf. GALLMEISTER. I, Exequatur et révision au fond du jugement étranger,  Recueil Dalloz-2009- n°5, p. 303. 
4 Cass. 1 ere civ, 6 avr 2011, n°10-19053, Avis de DOMINGO Marc, Gaz. Pal, recueil mai-juin 2011, Edition 
Cénéraliste, Sélection de jurisprudence,  pp.1429, 1490. 
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إن أمكن ذلك  –ئة احلكم أال يرتتب على جتز العام واجلزء غري املتعارض معه، و  املتعارض مع النظام

  .1تعديله أو تشويهه –

ذا الشرط نكون قد استوفينا جممل الشروط اليت ورد ذكرها يف التشريع اجلزائري من أجل و        

جتدر اإلشارة هنا إىل أن و . 2يف اجلزائر متعلق بالزواج املختلط بتنفيذ أي حكم أجنيبإمكانية األمر 

                                                           
1 ISSAD  Mohand, op.cit., Tome 2, p.70 ; 

  . 643. ، املرجع السابق، ص؛ عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص114. عبد النور أمحد، املرجع السابق، ص
للمحكمة أن متنح الصيغة التنفيذية '' :من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبنانية اليت نصت على أنه  1018وهذا الشرط استلزمته صراحة املادة 

أن تدخل عليه أي تعديل من شأنه أن  للحكم بكامله أو لناحية جزئية منه مىت كانت هذه الناحية قابلة لالنفصال عن النواحي األخرى، وليس هلا
  .629. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، أصول . ''يوسع من مداه سواء بالنسبة للموضوع أو بالنسبة للخصوم 

لسندات الرمسية احملررة يف بلد من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه ال جيوز تنفيذ العقود وا 606هذا وقد نص املشرع اجلزائري يف املادة  2
 واملتعلقة الوطين، املوثق قبل من احملررة الرمسية والسندات العقود ، وأيضا ومن بينها عقد الزواج احملرر من طرف موثق أو موظف عمومي –أجنيب 

  :هات القضائية اجلزائرية مىت استوفت الشروط التاليةيف اإلقليم اجلزائري إال بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى اجل –الزوجني بني املشرتكة باألموال
 .توافر الشروط املطلوبة لرمسية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه -
 .توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه -
 .مة يف اجلزائرخلوه مما خيالف القوانني اجلزائرية والنظام العام واآلداب العا -

؛ ال يعين جتاوز االتفاقيات القضائية 606و  605من نفس القانون أن العمل بالقواعد املنصوص عليها يف املادتني  608كما نص املشرع يف املادة 
وإعمال  605a 606يف املادتني اليت تعقدها اجلزائر مع الدول األخرى، وبعبارة أخرى إن املادة املذكورة أعاله  تسمح باخلروج على األحكام الواردة 

ت اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها من الدستور جتعل املعاهدا 132ما تضمنته االتفاقيات القضائية، وألن املادة 
ومثال . الفقهاء بالتنفيذ االتفاقي مما حيتم إعمال مضمون املعاهدة على النص القانوين العادي وهو ما يعرف عنديف الدستور تسمو على القانون 

  : يف جمال التعاون القضائي الدويل االتفاقيات القضائية
صادقت عليها اجلزائر مبوجب  -1991مارس  10و  09يف ) ليبيا( اتفاقية التعاون القضائي بني دول املغرب العريب املوقعة مبدينة النوف  -

 . -1994 يونيو 27املؤرخ يف  94/181املرسوم الرئاسي رقم 
مؤرخ يف  70/60اتفاقية التعاون القضائي املتبادل بني اجلزائر وبلجيكا يف الشؤون املدنية والتجارية، مصادق عليها باألمر رقم  -

08/10/1970. 
وم الرئاسي رقم اتفاقية التعاون القضائي والقانوين يف املواد املدنية والعائلية واجلزائية بني اجلزائر ورومانيا مصادق عليها مبوجب املرس -

84/178. 
العائلية واجلزائية بني اجلزائر وا5ر مصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ل يف املواد املدنية والتجارية و العداتفاقية التعاون القضائي و  -

 .1984فرباير  11مؤرخ يف  84/25
 .1983يونيو  18مؤرخ يف  83/399الرئاسي رقم  اتفاقية التعاون القضائي بني اجلزائر واملايل مصادق عليها مبوجب األمر -
  . إخل...2002مارس 06مؤرخ يف  02/102اتفاقية التعاون القضائي بني اجلزائر والنيجر مصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  -

  :حيث قضت بأنه 03/03/2011صادر بتاريخ لعليا يف قرارها الوهذا ما أكدته احملكمة ا 
يغة التنفيذية حلكم قضائي غيايب صادر يف اململكة البلجيكية إال بعد مراعاة مقتضيات اتفاقية التعاون القضائي املتبادل يف الشؤون ال متنح الص" ... 

  .184.ص  الثاين العدد3 32012 ، جملة احملكمة العليا681500قم ، ملف ر 03/03/2011حمكمة عليا، ...". املدنية والتجارية
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 .مل ينص عليها القانون اجلزائري التشريع يف الكثري من الدولاضي  و القيستلزمها  هناك شروطا أخرى

من  605أن صياغة املادة ا يف اجلزائر خاصة و انية األخذ األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل حول إمك

ى سبيل احلصر بل على سبيل تورد شروط التنفيذ علمل اإلدارية توحي بأMا قانون اإلجراءات املدنية و 

  .1املثال

-، هذا الشرط اليت اعتربته بعض التشريعات 2املعاملة باملثل أو التبادلشرط أول هذه الشروط       

  .4قه قبل أي شرط آخركشرط مبدئي أويل جيب على احملكمة التثبيت من حتق  - 3العربية خاصة

سائل الفاصل يف مسألة من ميقصد ذا الشرط أن يعامل القاضي الوطين احلكم األجنيب و       

ملة اليت تلقاها ذات املعا -فيما يتعلق بقابليته للتنفيذو  –املراد تنفيذه يف دولته الزواج املختلط و 

كانت هذه األخرية جتيز   نإ، ف5ر عن قضائها احلكم املراد تنفيذهيف الدولة الصاداألحكام الوطنية 

                                                                                                                                                                        
من املقرر قانونا أن العقود الرمسية احملررة مبعرفة موظفني قضائيني : " ما يلي 27/09/1994محكمة العليا صادر بتاريخ كما جاء يف قرار آخر لل

  ".ات السياسيةأجانب ال تكون قابلة للتنفيذ يف اجلزائر إال وفقا ملا تقتضي بتنفيذه إحدى اجلهات القضائية اجلزائرية ودون االخالل بأحكام االتفاقي
  .146.، العدد الثالث، ص1994ئية، ، ا5لة القضا11687، ملف رقم 27/09/1994عليا،  حمكمة

 .404- 403. بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص 1
وحيث أن قانون البلد :" ....حيث قضت بأنه 10/06/1980د نصت حمكمة تيزي وزو صراحة على هذا الشرط يف حكمها الصادر بتاريخ قو  2

حمكمة تيزي وزو، القسم املدين، ...".املطلوب تنفيذه إكساؤه الصيغة التنفيذية جييز األحكام الصادرة من حماكم اجلمهورية اجلزائرية الصادر فيه احلكم
  . 182.، مقتبس عن، ولد الشيخ الشريفة، املرجع السابق، ص10/06/1980

األحكام و األوامر الصادرة يف بد أجنيب جيوز األمر بتنفيذها بنفس '' : من قانون املرافعات على أنه 296ومنها التشريع املصري حيث نصت املادة  3
ونصت على هذا الشرط . 195. مفوض عبد التواب، املرجع السابق، ص. ''الشروط املقررة يف قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام واألوامر املصرية فيه 

من قانون اإلجراءات املدنية  235املادة . 363. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص. من قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردين 7/2أيضا املادة 
. د من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين/ 1014املادة . 187. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية . اإلمارايت

حممود حممود املغريب، املرجع . من القانون الدويل اخلاص التونسي 11/5الفصل . 184. ابق، ص، املرجع الس...عبده مجيل غصوب، حماضرات 
  .106. السابق، ص

حيث أخذت الواليات املتحدة األمريكية بشرط املعاملة باملثل منذ حكم  ةومل تنفرد الدول العربية بتبين هذا املبدأ بل تبنته أيضا الدول األجنلو سكسوني
املادة ( كما أخذ به أيضا التشريع اإلسباين . يف اجنلرتا 1933أبريل  13، وكذلك قرر األخذ به قانون 1895ا الفيدرالية يف عام احملكمة العلي

أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون ). 1982أ من القانون الدويل اخلاص لعام /38املادة (، والتشريع الرتكي )من قانون املرافعات املدنية 952-953
  . 1112. يل اخلاص، املرجع السابق، صالدو 

  .672. ؛ حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص243. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 4
ادس ا5لد الس أنظر، حممود مسعد، تنفيذ األحكام األجنبية يف اململكة العربية السعودية على أساس املعاملة باملثل، ا5لة املصرية للقانون الدويل، 5

  .  2.125ò126 19906واألربعون، اجلمعية املصرية للقانون الدويل، القاهرة، مصر، 
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ولة لتنفيذ األحكام الوطنية لك الدبنفس الشروط املقررة يف قانون تا و نه جيوز األمر بتنفيذهإفتنفيذها 

  .1فيها

أن التشريعات العربية والشراح " :ط التبادليف صدد تعريفه لشر  "جابر جاد"قد قال الدكتور و       

مع ذلك ميكن القول أن احلكم األجنيب يعامل يف البالد العربية نفس املعاملة اليت قد اختلفوا فيه و 

، فإذا كانت الدولة اليت صدر فيها ي صدر فيه هذا احلكم األجنيبالذ يلقاها احلكم العريب يف البلد

، وكان احلكم األجنيب ةدإمنا تستلزم رفع دعوى جديكام العربية مثال و هذا احلكم ال تبيح تنفيذ األح

إذا كانت و  ¹س املعاملة أمام احملاكم العربيةمل حكمها نفثابة دليل قابل إلثبات العكس عو فيها مب

عومل احلكم أيضا  إمنا طبقا لنظام معني كنظام املراجعة أو نظام الرقابة غري احملدودةو  تبيح التنفيذ

  .2"بنفس املعاملة

مع ذلك يرى الفقه الراجح أن شرط التبادل يعد متحققا من حيث املبدأ مىت كانت الدولة و        

أساس أن تقدير  ذلك علىندها أيا كانت وسيلتها يف ذلك، و األجنبية تعرتف باحلكم الوطين ع

التبادل ال جيب أن يقوم على أساس املعاملة الشكلية بل  جيب أن يتم هذا التقدير على أساس 

ذلك بغض النظر عن الوسيلة و   حملاكم األجنبية لألحكام الوطنيةالقيمة التنفيذية الفعلية اليت تعطيها ا

 ة املتبعة لتنفيذ األحكام األجنبية يفلو مل تكن تتبع نفس الطريق تتبعها يف هذا الصدد، أي حىت و اليت

  .3الدولة املراد تنفيذ احلكم فيها

اعترب أن شرط املعاملة باملثل يعد متحققا يف األردن  إذرأي الذي آمن به املشرع األردين الهو و       

هو ما جسدته و . بغض النظر عن النظام اليت تتبناهمبجرد اعرتاف الدولة األجنبية باحلكم األردين 
                                                           

؛ عكاشة حممد عبد 1111.؛ أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص195. مفوض عبد التواب، املرجع السابق، ص 1
  .189. ، املرجع السابق، ص...العال، اإلجراءات املدنية 

  .163. 9 19641، القاهرة، 4.أنظر، جابر جاد عبد الرمحن، القانون الدويل اخلاص العريب، ج 2
؛ حفيظة 591. ؛ عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص544. 3 21.حممود مجال الكردي، املرجع السابق، ج 3

  .194 .السيد احلداد، املرجع السابق، الكتاب الثاين، ص
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، حبيث مل تستلزم أن يكون تنفيذ احلكم من قانون تنفيذ األحكام األجنبية 07/2صراحة املادة 

وعليه، إذا رفع . م األردين لدى الدولة األجنبيةاألجنيب يف األردن بنفس الشروط اليت ينفذ فيها احلك

زوجية ذات العنصر أمام القضاء األردين طلب لتنفيذ حكم أجنيب متعلق مثال بشروط انعقاد الرابطة ال

األجنيب أو آثارها صادر عن القضاء اجلزائري، فإن القاضي األردين حىت يعرتف ذا احلكم وأخذا 

مببدأ املعاملة باملثل ينظر أوال إن كان القاضي اجلزائري سيعرتف بتنفيذ مثل هذا احلكم على أراضي 

  .  الدولة اجلزائرية يف حالة صدوره عن القضاء األردين

ما يقابلها يف التشريعات العربية من قانون املرافعات املصري و  296ذلك خبالف املادة و       

  .1ط الواجب توافرها يف احلكمل حىت يف الشرو ليت اشرتطت حتقيق املعاملة باملثاألخرى ا

م بيعته السياسية اليت ال تتالءبسبب ط .إن شرط املعاملة باملثل كان وال يزال حمل انتقاد شديد      

استقرار العالقات واملتمثل يف ضمان أمن و  اخلاص اهلدف الذي يعمل على حتقيقه القانون الدويلو 

فهذا اهلدف  .راد سواء كانوا وطنيني أم أجانبذلك من خالل حفظ مصاحل األفو  ¹خلاصة الدوليةا

Oديد لذي من شأنه اباملثل سيتعطل حتما إذا متسكنا بشرط ذو طابع سياسي حمض كشرط املعاملة 

تسمك صاحب املصلحة يف يذ احلكم األجنيب الذي يف حالة ما إذا مت رفض تنف مصاحل األفراد

ما و . جييز تنفيذ أحكام الدولة األخرىتنفيذه فقط ألنه حصل على احلكم من قضاء دولة قانوMا ال 

ذلك ضا و قد يضر باملواطنني أيحسب حبقوق األجانب بل أن هذا الشرط ال يضر و يزيد األمر سوءا 

  .2الدولة املراد تنفيذ احلكم فيها يف الفرضية اليت يصدر فيها حكم أجنيب لصاحل أحد مواطين 

على رأسهم األستاذ هشام علي و   وهلذه االعتبارات وألجلها نادى بعض الفقه املصري      

نون الدويل اصر لفلسفة القاال يتماشى مع التطور املع'' :ق بضرورة إلغاء شرط التبادل كونهالصاد
                                                           

  .364. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 1
؛ عكاشة حممد 1112. ؛ أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص549. حممود مجال الكردي، املرجع السابق، ص 2

  .364. لسابق، ص؛ حممد وليد املصري، املرجع ا195. ، املرجع السابق، ص...عبد العال، اإلجراءات املدنية 
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الذي باتت أحكامه اليت تسعى إىل استقرار املعامالت الدولية تقوم على أفكار خمتلفة من و   اخلاص

  .1"لدول األعضاء يف اجلماعة الدوليةالتعايش املشرتك بني او   أمهها تكريس فكرة التعاون الدويل

منذ  رنسي قدميا، حيث استقرالذي تبناه القضاء الفالشرط اآلخر هو شرط الرقابة التشريعية        

على أن مراقبة االختصاص التشريعي جيب أن تتم  06/10/1964الصادر بتاريخ  "Munzer"  قرار

نه اشرتط ومبعىن آخر فإ. 2على ضوء قاعدة اإلسناد األجنبية على ضوء قاعدة اإلسناد الفرنسية ال

طبق على النزاع نفس القانون الذي ملنح األمر بتنفيذ احلكم األجنيب أن يكون القاضي األجنيب قد 

، فيشرتط مثال أن يكون القاضي األجنيب قد طبق على الشروط 3اإلسناد الفرنسيةتشري إليه قاعدة 

هذا يعىن أن احلكم و . 4الشكلية للزواج املختلط نفس القانون املختص وفقا لقاعدة االسناد الفرنسية

حكمة اليت أصدرت هذا ابق بني قاعدة اإلسناد للماألجنيب ال ينفد يف فرنسا إال إذا كان هناك تط

  . 5احلكم وقاعدة اإلسناد الفرنسية

ري من احلاالت اليت مينح قد تعرض هذا الشرط لكثري من االنتقادات كونه يضيق إىل حد كبو        

ا رفض تنفيذ احلكم األجنيب يف كل مرة ال تتوافق فيهإىل فالتسليم به يؤدي  .فيها األمر بالتنفيذ

                                                           
  .259. ، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق، تنازع االختصاص 1

2 DERRUPE Jean, op. cit., p. 119. 

 :حيث قضت حمكمة النقض الفرنسية بأنه
« Vérifier L’application de la loi compétente d’après les régles françaises de conflit ». cass, 06/10/1964, cité par,  
LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit. , p. 629. 
3 ISSAD Mohand, op.cit., p. 68; 

الثة، مطبعة جامعة عني عز الدين عبد اهللا، أحباث يف القانون الدويل اخلاص املقارن، آثار األحكام األجنبية، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، السنة الث
   .200. ص ¹ين، العدد الثا1961مشس، 

حيث إن املهمة الرئيسية للمحكمة يف هذا : "صراحة هذا الشرط حيث قضت بأنه 08/05/1975وقد جسدت حمكمة سيدي حممد بتاريخ  4
وحيث إن الفقه واالجتهاد جممعان ومستقران على أن القاضي يتأكد من توافر . ا5ال هي التثبت من سالمة القرار موضوع طلب األمر بالتنفيذ

حممد،  يحمكمة سيد ".د التنازع اجلزائريةتطبيق القانون املختص حسب قواع: ......لشروط اخلمسة التالية ملنح أمر التنفيذ حلكم أجنيب وهيا
  .  181¼180.، مقتبس عن، ولد الشيخ الشريفة، املرجع السابق، ص08/05/1975

 .143. عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 5
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ال خيفى ما يف ذلك من إضرار حبقوق األفراد و . 1جنبية مع قاعدة اإلسناد الفرنسيةقاعدة اإلسناد األ

  .حسين النية الذين ال شأن هلم باالختالف القائم بني األنظمة الوضعية خبصوص حل تنازع القوانني

خفيف من صرامة هذا حملكمة النقض الفرنسية حملاولة الت اهذه النتائج السلبية شكلت دافع       

  « Théorie de l’équivalence »2  الل إعمال ما يعرف بنظرية التوازنذلك من خالشرط، و 

توافق بني القانون أن يكون هناك تشابه و نه يكفي من أجل األمر بتنفيذ احلكم األجنيب أ ايقصد و 

، األمر الذي ضي األجنيبون املطبق من قبل القابني القانص وفق لقاعدة اإلسناد الفرنسية و املخت

بني النتيجة اليت كان سيصل إليها اليت توصل إليها احلكم األجنيب و ينتج عنه توافق بني النتيجة 

لكن مل و . 3الفرنسيةاإلسناد لقاضي الفرنسي عند تطبيقه القانون املختص الذي حتدده قاعدة ا

يبدو أن القضاء و . 4رط Mائيابضرورة إلغاء هذا الش لتخفيف فطالبالفقه الفرنسي ذا ايكتف 

شرط مراقبة  20/02/2007الفرنسي قد استجاب للنداء أخريا حيث ألغى يف قراره الصادر بتاريخ 

  . 5االختصاص التشريعي

ليت أبرمتها اجلزائر مع غريها من الدول اأيضا استبعدت هذا الشرط االتفاقيات الدولية و        

ط األمر بتنفيذ األحكام يعين عدم اعتباره يف اجلزائر من شرو خبصوص تنفيذ األحكام األجنبية مما 

  .6األجنبية

الغش الذي لتحايل، و املشرع اجلزائري هو انعدام الغش و لث الذي مل ينص عليه ااالشرط الث       

  :ببا لرفض األمر بالتنفيذ قد يكونميكن أن يشكل س

  

                                                           
1  DERRUPE Jean, op.cit. , p. 119. 
2  ISSAD Mohand, Le jugement étranger…, op.cit., p.122. 
3  LOUSSOUARN  Yvon,  BOUREL Pierre, op.cit., p 630.  ; DERRUPE Jean, op.cit., p. 119. 
4  LOUSSOUARN Yvon,  BOUREL Pierre, op.cit., p.630. 

  .404. تبس عن، بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص، مق20/02/2007حمكمة النقض الفرنسية،  5
  .65. 4 24.؛ أعراب بلقاسم، املرجع السابق،ج75. 4 24.موحند إسعاد، املرجع السابق، ج 6
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  1غشا نحو القانون –أوال 

الصادر  قيام اخلصوم بالتحايل على ضابط اإلسناد املعتمد يف الدولة هو ما يتحقق عن طريقو        

لتنازع طن باعتبارمها ضابطني معتمدين حلل اكالقيام بتغيري اجلنسية أو املو    عن قضائها احلكم األجنيب

منح أحكام القانون األجنيب املختص و  جل التهرب منأذلك من يف مسائل الزواج املختلط، و 

  صول على حكم لصاحلهم، مم ميكنهم من احلأحكامه ومصاحلهم اخلاصة تتفق االختصاص لقانون

نح لقاضي املطلوب منه األمر بتنفيذ هذا احلكم من وجود غش حنو القانون رفض مافهنا إذا تأكد 

  .2احلكم األجنيب األمر بالتنفيذ

لتنفيذ احلكم حيث استلزم  Munzerهذا ما جسده القضاء الفرنسي صراحة من خالل قرار و       

حيث   ذلك شرط مستقل من شروط التنفيذ،اعتربيف فرنسا غياب أي غش حنو القانون، و األجنيب 

للتهرب من  يتم رفض تنفيذ أي حكم أجنيب إذا تبني أن اخلصوم قد قاموا بتغيري ضابط اإلسناد

  .3أحكام القانون املختص

  
  اعد االختصاص القضائي الدوليكما يمكن أن يتم الغش عن طريق التحايل على قو   –ثانيا 

يف مسألة من مسائل يتحقق ذلك يف حاالت انعقاد اختصاص احملكمة اليت أصدرت احلكم و       

دولة احملكمة ف رغم عدم وجود صلة بني النزاع و بناء على اخلضوع االختياري لألطراالزواج املختلط 

لى سوء نية اخلصوم الذين يهدفون من ذلك إذا كان هذا االختيار مبين عò � 4اليت فصلت يف الدعوى

  .5كام القانون املختص أصال بالنزاعوراء منح االختصاص هلذه احملاكم التهرب من أح
                                                           

صراحة على أن من شروط تنفيذ األحكام األجنبية انتفاء كل غش حنو  08/05/1975وقد نصت حمكمة سيدي حممد يف حكمها الصادر بتاريخ  1
  . 181. ، مقتبس عن، ولد الشيخ الشريفة، املرجع السابق، ص08/05/1975حمكمة سيدي حممد، . القانون

2 ISSAD Mohand, op.cit., Tome 2, p.72 
3 MELIN François, op.cit., p.65-66. ; LOUSSOUARN Yvon,  BOUREL Pierre, op.cit., p.632. 

  .287. ابق، ص، املرجع الس...هشام علي صادق، تنازع االختصاص  4
  .406.بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص  5
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يف دعاوى الزواج املختلط ، كتحايل اخلصوم إىل ذلك هناك أنواع أخرى للتحايلوباإلضافة       

كاستخدام أحد اخلصوم وسائل احتيالية P  تبعة يف الدولة اليت أصدرت احلكمعلى القواعد اإلجرائية امل

، أو أن يعمد بوسائل غري مشروعة أال يصل التبليغ حقه يف الدفاع مثالتؤدي إىل حرمان خصمه من 

لي لتاليف تبليغه الدعوى ملوطن املدعى عليه الفع  يف الوقت املناسب ككتمان املدعيللطرف الثاين

  .1باحلضور

، فلن يقبل تنفيذ احلكم الصادر يف مثل هذه الظروف التفمىت كنا بصدد إحدى هذه احلا      

هو ما يعد بذاته تعارضا مع اإلجراءات اليت اتبعت يف إصداره، و  على أساس عدم شرعية أو سالمة

  .2النظام العام

ستقل من شروط منح إن كان يرد أحيانا كشرط مإن شرط انعدام التحايل و ف )يف حقيقة األمرو       

هو عدم تعارض ارة عن شرط يدخل ضمن مفهوم أعم وأمشل و نه يبقى عبأ، إال 3األمر بالتنفيذ

أن الغش يف جمال تنفيذ األحكام األجنبية يتمثل يف جمرد ، خاصة و 4مع النظام العاماحلكم األجنيب 

هو أثر ميكن حتقيقه عن طريق إعمال شرط النظام احلكم األجنيب املنطوي على غش و  رفض تنفيذ

  .من األخذ ذا الشرط يف اجلزائر ان األمر كذلك فليس هناك ما مينعملا كو . 5العام

الزواج بعد أن تعرضنا 5مل الشروط املتطلبة لتنفيذ األحكام األجنبية الصادرة يف مسائل و       

  .نتنقل لتبيان اإلجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ هذه األحكاماملختلط 

                                                           
  .406. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 1
  .292. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية  2
لغش حنو القانون كآخر شرط من شروط شرط غياب ا Munzer كما هو احلال عليه يف فرنسا حيث أن القضاء الفرنسي قد أورد من خالل قرار   3

  .التنفيذ

LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, op.cit., p.632 

  .371. حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص .منه 07/3كما نص على هذا الشرط صراحة قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردين من خالل املادة 
  .405. بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص 4
  .286. ، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق، تنازع االختصاص  5
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   المطلب الثاني

   م األجنبية الصادرة في مسائل الزواج المختلطإجراءات تنفيذ األحكا
األمر بطلب آثاره جيب التقدم صادر يف مسألة من مسائل الزواج و لتنفيذ أي حكم أجنيب       

بإتباع  1إىل اجلهة القضائية املختصة بالتنفيذ أو ما يسميه املشرع اجلزائري بطلب منح الصيغة التنفيذية

فإذا ما مت ذلك جاء  ).الفرع األول(ذ احلكم فيها تنفيالدولة املراد  لسائدة يفاإجراءات رفع الدعوى 

رفض دور القاضي الوطين للبت يف دعوى التنفيذ حبكم إما مينح الصيغة التنفيذية للحكم األجنيب أو ي

  ).الفرع الثاين(منحه إياها 

  
  الفرع األول

  اإلجراءات الخاصة بهاالمختصة بدعوى األمر بالتنفيذ و  الجهة
إىل حتديد احملكمة املختصة بنظر دعوى  منهما نتطرق يف األول  سنقسم هذا الفرع إىل قسمني      

ين إىل خنصص القسم الثاô � )أوال(الفاصلة يف قضايا الزواج املختلط بتنفيذ األحكام األجنبية  األمر

  ).ثانيا(إجراءات رفع هذه الدعوى 

  

  

  
                                                           

ال جيوز تنفيذ األوامر واألحكام والقرارات الصادرة : " من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حيث جاء فيها 605وهذا ما نصت عليه صراحة املادة  1
أكدته احملكمة العليا و ما وه....". الصيغة التنفيذية من إحدى اجلهات القضائية اجلزائرية من جهات قضائية أجنبية يف اإلقليم اجلزائري إال بعد منحها

حيث أكدت من خالله أنه ال ميكن ألي جهة قضائية جزائرية االستناد للفصل يف قضية مطروحة  14/07/2011من خالل قرارها الصادر بتاريخ 
استناد جهة قضائية جزائرية إىل حكم :" ...ملا يف ذلك من خرق للسيادة الوطنية، حيث قضت بأنهعليه إىل حكم أجنيب غري ممهور بالصيغة التنفيذية 

7 655755، ملف رقم 14/07/2011حمكمة عليا، ". أجنيب غري ممهور بالصيغة التنفيذية للفصل يف قضية معروضة عليه خرق للسيادة الوطنية
     .298.، العدد الثاين، ص2011جملة احملكمة العليا، 
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  ذالجهة المختصة بدعوى األمر بالتنفي -أوال

ة يقدم طلب منح الصيغ'' :نهأاإلدارية على من قانون اإلجراءات املدنية و  607تنص املادة      

السندات التنفيذية األجنبية أمام حمكمة مقر ا5لس ت والعقود و القراراالتنفيذية لألوامر واألحكام و 

  .''موطن املنفذ عليه أو حمل التنفيذاليت يوجد يف دائرة اختصاصها 

ذات الصلة بالزواج ح من هذا النص أن االختصاص بإصدار أمر التنفيذ لألحكام األجنبية يتض     

ملنعقدة يف مقر ا5لس املطلوب تنفيذها داخل اإلقليم اجلزائري ينعقد إما للمحكمة ااملختلط و 

 ، أو للمحكمة املنعقدة يف مقر ا5لسدائرة اختصاصها موطن املنفذ عليهاليت يوجد يف القضائي و 

وذلك بإخطار اجلهة القضائية املختصة  .1د يف دائرة اختصاصها حمل التنفيذالقضائي اليت يوج

مبوجب طلب مبنح احلكم األجنيب الصيغة التنفيذية، وكما هو املعمول به يف إجراءات رفع الدعوى 

لب وتقدمي مذكرات أمام احملكمة االبتدائية املدنية، ويتم تبليغ مجيع األطراف املعنية بالتنفيذ ذا الط

  .2جوابية مثلما هو معمول به يف املنازعات االستعجالية واألوامر الصادرة فيها

بذلك يكون املشرع اجلزائري قد اعتمد ضابطني لتحديد اجلهة املختصة بدعوى طلب التنفيذ، و       

احمللي، وذلك ص ، الذي جاء النص عليه تكريسا للقاعدة العامة يف االختصاما موطن املنفذ عليهأوهل

أما الضابط الثاين فهو موطن حمل تنفيذ  .ون بدون شك يف مركز املدعى عليهألن املنفذ عليه سيك

  .3ب األحيان مع مكان تواجد األموالاحلكم األجنيب الذي سيتطابق يف أغل

                                                           
يقدم طلب التنفيذ إىل احملكمة االبتدائية ''  :من قانون املرافعات املصري على أنه 297وقد أخذ املشرع املصري ذا املعيار األخري حيث نصت املادة 1

نون اإلجراءات املدنية من قا 235/2وتقابل هذه املادة املادة . 198.مفوض عبد التواب، املرجع السابق، ص . ''...اليت يراد التنفيذ يف دائرOا 
  .294. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية . اإلمارايت

فقد قضت احملكمة العليا يف قرارها . 4.28 022العدد   2011أنظر، قويدري حممد، تنفيذ األحكام األجنبية يف اجلزائر، جملة احملكمة العليا،  2
2 286232، قرار رقم 18/02/2003حمكمة عليا، ". جيب تبليغ مجيع األطراف املدعى عليهم بالطلب:" بأنه 18/02/2003الصادر بتاريخ 

  .28.مقتبس عن، قويدري حممد، املرجع السابق، ص
  .37.بوضياف عادل، املرجع السابق، ص 3
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لطالب و الن يف نفس املرتبة فكالمها أصلي، أن املعيارين السابقني ينز  607يتبني من صياغة املادة و  

التنفيذ االختيار بينهما مع مراعاة ما قضت به املادة سالفة الذكر، من وجوب رفع دعوى طلب 

موطن األمر بالتنفيذ أمام احملكمة املنعقدة يف مقر ا5لس القضائي اليت يوجد يف دائرة اختصاصها 

  .1املنفذ عليه أو حمل التنفيذ

أي نص  ، فال يوجدطلب التنفيذ داخل هذه احملاكمظر أما بالنسبة للقسم القضائي املختص بن     

يه طلب منح األمر بالتنفيذ إىل أن القسم املدين منها هو الذي يرفع إل 2قانوين حيدده، فذهب البعض

لو كان احلكم األجنيب صادرا عن حمكمة جتارية أو حمكمة األحوال الشخصية أو حمكمة حىت و 

طق األمور يفرتض يف هذه احلالة أن يرجع االختصاص أن من 3يف حني رأى البعض اآلخر. جزائية

  .األجنيب للقسم املماثل لذلك الذي أصدر احلكم

ملا فيه من مراعاة ملبدأ التخصص القضائي، إذ ال  هو األكثر توفقااألخري  عليه، فاألخذ بالرأيو 

مسألة ، كحكم فاصل مثال يف كم أجنيب متعلق باألحوال الشخصيةيعقل أن نقدم طلب تنفيذ ح

 ))كأن يتعلق األمر مبدى صحة هذا الزواج أو إثباته أو أي أثر من آثاره( من مسائل الزواج املختلط

أما لو أرجعنا . صادر عن حمكمة األحوال الشخصية أمام قسم مدين غري خمتص يف مثل هذه املسائل

ألجنيب اختصاص نظر طلب تنفيذ احلكم األجنيب للقسم املماثل لذلك الذي أصدر احلكم ا

سيقدم كل طلب تنفيذ أمام القسم القضائي املختص، فيقدم فسيكون األمر أكثر منطقية، وعليه، 

طلب تنفيذ حكم صادر عن حمكمة جتارية أمام القسم التجاري، ويقدم طلب تنفيذ حكم صادر 

 انعقاد الزواج املختلط أمام قسم األحوالصحة عن حمكمة األحوال الشخصية متعلق مثال بشروط 

    .إخل...الشخصية
                                                           

  .409- 408. بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص 1
  .196.؛ حممد سعادي، املرجع السابق، ص9.74 24.؛ أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج84 .9 24.موحند إسعاد، املرجع السابق، ج 2
  .175. ولد الشيخ الشريفة، املرجع السابق، ص 3
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  إجراءات رفع دعوى األمر بالتنفيذ -ثانيا 

يتم عن طريق رفع  حكم أجنيب فاصل يف قضية من قضايا الزواج املختلط تنفيذإن طلب األمر ب      

بإتباع نفس اإلجراءات املقررة وفقا للقواعد و   ة لرفع أي دعوى يف اجلزائردعوى قضائية بالطرق املعتاد

أي عن طريق تكليف باحلضور ومواجهة األطراف . 1ون اإلجراءات املدنية واإلداريةالعامة يف قان

أهم هذه و  1ذ أن يرفق طلبه بكافة الوثائق واملستندات القانونية الضروريةجيب على طالب التنفيو 

  :الوثائق

 .صورة رمسية كاملة للحكم املطلوب تنفيذه مطابقة لألصل -

 .فيذه تثبت أن هذا األخري قابل للتنفيذنسخة تنفيذية للحكم املراد تن -

أن احلكم قد مت تبليغه ، أو أي شهادة رمسية دالة على حمضر تبليغ احلكم املطلوب تنفيذهتقدمي  -

 .صحيحعلى وجه 

كم املطلوب تنفيذه قد صدر ذلك إذا كان احلق األصل لورقة التكليف باحلضور و صورة طب -

 .2غيابيا

دعوى األمر بالتنفيذ أمام  –حب املصلحة يف تنفيذ احلكم األجنيب صا –بعد رفع اخلصم و       

، يقوم القاضي بالفصل يف هذه الدعوى آخذا بعني ملختصة بإتباع اإلجراءات الالزمةاجلهة القضائية ا

  .تنفيذ األحكام األجنبية يف دولتهاالعتبار مدى توافر الشروط املتطلبة ل

  
                                                           

لرياض اقية اوذلك متاشيا مع املبدأ العام املستقر عليه دوليا و القائل خبضوع إجراءات املرافعات لقانون القاضي الوطين، وهذا ما أكدته صراحة اتف 1
ختضع اإلجراءات اخلاصة باالعرتاف باحلكم أو تنفيذه لقانون الطرف املتعاقد املطلوب إليه '' :ب على أنه /31للتعاون القضائي حيث نصت املادة 

عبد الكرمي ؛ أمحد 285. طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص. ''االعرتاف باحلكم وذلك يف احلدود اليت ال تقضي فيها االتفاقية بغري ذلك 
  . 1147. سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص

؛ حممد وليد املصري، املرجع السابق، 187-192. ؛ ولد الشيخ الشريفة، املرجع السابق، ص408-407. بن عصمان مجال، املرجع السابق، ص 2
  .298. ؛ طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص379. ص
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  الفرع الثاني 

  ذالبت في دعوى التنفي
انعقاد حكم فاصل يف مسألة من مسائل  يف طلب األمر بتنفيذيتمثل موضع دعوى التنفيذ        

 ليسي أن موضوعها هو احلكم األجنيب و أ .صادر من حماكم دولة أجنبية أو آثاره الزواج املختلط

ى التحقق ن دور قاضي التنفيذ يقتصر علوملا كان األمر كذلك فإ. 1النزاع الذي فصل فيه هذا األخري

ن هذا ليس له يف سبيل ذلك احلق يف تعديل مضمو لشروط املتطلبة لألمر بالتنفيذ و من مدى توافر ا

  .2احلكم باإلضافة أو اإلنقاص

ة لألمر بتنفيذ األحكام األجنبية املتعلقة بالزواج املختلط  فإذا تأكد من توافر الشروط الالزم       

احلكم األجنيب للصيغة  اإلدارية قضي مبنحجراءات املدنية و من قانون اإل 605كما أوردOا املادة 

ذلك و  هو ما يرتتب عليه تقرير مجيع اآلثار اليت يرتبها احلكم األجنيب مبقتضى منطوقة،و . 3التنفيذية

يف مضمون  ليس له أن يعدل بالزيادة أو اإلنقاصعلى أساس أن القاضي الذي ينظر دعوى التنفيذ 

فيذ املقررة ذلك بإتباع طرق التنو احلكم قابال للتنفيذ يف كل اإلقليم اجلزائري  يصبح    4احلكم األجنيب

  .يف القانون اجلزائري

                                                           
  .295. ، املرجع السابق، ص...؛ هشام علي صادق، تنازع االختصاص 560. ، املرجع السابق، صمجال حممود الكردي 1
تقتصر مهمة اهليئة القضائية املختصة لدى الطرف املطلوب إليه '' : حيث جاء فيها 3وهذا ما أكدته اتفاقية الرياض للتعاون القضائي يف مادOا  2

ا كان احلكم قد توافرت فيه الشروط املنصوص عليها يف هذه االتفاقية، وذلك دون التعرض لفحص االعرتاف باحلكم أو تنفيذه على التحقق إذ
  .380.حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص. ''املوضوع

لى منح احلكم األجنيب وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن املشرع اجلزائري وخالفا ألغلبية التشريعات قد تكلم يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ع 3
وبذلك قد خلط بني األمر بالتنفيذ ووضع الصيغة التنفيذية ألن األمر بالتنفيذ هو الذي يرتتب على دعوى . الصيغة التنفيذية وليس األمر بالتنفيذ

حق لألمر بالتنفيذ وضروري حىت ميكن أما وضع الصيغة التنفيذية فهو إجراء ال. التنفيذ وهو مبثابة الضوء األخضر لالعرتاف باحلكم األجنيب وتنفيذه
ر مبهر احلكم اختاذ إجراءات التنفيذ اجلربي اليت يقتضيها احلكم، فاملشرع اجلزائري  مبا ذهب  إليه كأنه جيعل موضوع دعوى التنفيذ هو الطلب املباش

أمحد عبد الكرمي سالمة، . مهر احلكم بالصيغة التنفيذية بالصيغة التنفيذية وهو أمر غري صحيح وتنقصه الدقة القانونية، فمنح األمر بالتنفيذ يسبق
  .  2ô § .75.؛ أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج1147-1146. القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص

  .301. ، املرجع السابق، ص...هشام علي صادق، تنازع االختصاص  4
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الشروط املتطلبة لألمر املتعلق بالرابطة الزوجية املختلطة فر يف احلكم األجنيب أما إذا مل تتو       

صادر بالرفض حائزا حلجية األمر ويكون هذا األمر ال Îفض القاضي منحه الصيغة التنفيذيةبالتنفيذ فري 

يكون من غري اجلائز التقدم بطلب جديد بغية األمر بتنفيذ ذات احلكم تأسيسا على ، ف1املقضي فيه

غري أن ذلك ال مينع من رفع دعوى  .التنفيذ حلجية الشيء املقضي فيهحيازة احلكم الصادر برفض 

ى احلكم األجنيب الذي رفض ي تقرر مبقتضمبتدئة أمام القضاء اجلزائري للمطالبة بنفس احلق الذ

  .2تنفيذه

ال يعين عددة نفيذ احلكم األجنيب الذي فصل يف قضية من قضايا الزواج املختلط املتإن رفض ت      

حبيث يذهب الفقه  الدول املطلوب تنفيذ احلكم فيها،هذا األخري من كل قيمة قانونية يف  جتريد

، حبيث ميكن أن ينهض كوسيلة يف اإلثبات ا من األمر بالتنفيذالغالب إىل أن احلكم األجنيب جمرد

ها أو يقدمها يف نزاع جيوز للقضاء أن يستخلص من هذا احلكم معلومات أو قرائن يعتمد علي

على ذلك ميكن االعتماد على ما جاء يف احلكم األجنيب من مستندات أو أوراق  و . معروض عليه

 مساع الشهادة،فيه من وسائل اإلثبات، كاإلقرار واليمني و على ما ثبت كما ميكن أن يكون دليال 

تقدير ما أثبت يف احلكم  وللقاضي الوطين يف هذه احلالة حرية Ëعاينة وأداء اخلربةاالنتقال للمو 

  .3األجنيب

باإلضافة إىل ذلك يرى الكثري من الفقه أن احلكم األجنيب جمردا من األمر بالتنفيذ يعترب كواقعة       

احلكم األجنيب بوصفه كواقعة ميكن أن احلاجة إىل تدخل القضاء الوطين، و ية معرتف ا دون قانون

  .4لقيام دعوى أو النعقاد عقد معني تبىن عليه حاالت قانونية جديدة كأن يعترب سببا

                                                           
1 Cf. KITIC Dusan, droit international privé, Ellipses, Paris, 2003, p.136. 

  .320. . ....؛ عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية 562. 7 22.مجال حممود الكردي، املرجع السابق، ج 2
، أعراب بلقاسم، املرجع السابق، 165، عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 509أشرف عبد العليم الرفاعي، املرجع السابق، ص  3
  .73. 5 21.ج
  . 215-214. ؛ عز الدين عبد اهللا، أحباث يف القانون الدويل اخلاص املقارن، املرجع السابق، ص205. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 4
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أجنيب فصل حلكم  بالتنفيذ األمر وعليه، يفضل يف احلالة اليت يرفض فيها القضاء الوطين منح       

شروط انعقاد الزواج املوضوعية والشكلية، حقوق (قضية من قضايا انعقاد الزواج املختلط أو آثاره  يف

، لتخلف شرط من شروط التنفيذ اليت نص عليها )وواجبات الزوجني، النسب، آثار الزواج املالية

فيها، بل ميكن  يف الدولة املطلوب تنفيذه كل قيمته القانونيةاحلكم  أن ال يفقد هذا املشرع الوطين؛ 

للقضاء واخلصوم االستفادة منه من خالل اقتباس جمموعة املعلومات والقرائن الواردة فيه وأيضا 

   .االعتماد على ما جاء فيه من مستندات وأوراق

كما ميكن االعتماد عليه كدليل ملا ورد فيه من وسائل االثبات كاإلقرار، اليمني، مساع الشهود،       

ة لإلثبات ويكون له قيمة مماثلة ل للمعاينة واخلربة، وبذلك يشكل احلكم األجنيب وسيلونتائج االنتقا

  . لقيمة أي وثيقة يقوم القاضي بتدقيقها بصورة مستقلة عن الصيغة التنفيذية

وهذا ال مينع أن يعترب احلكم األجنيب ا5رد من األمر بالتنفيذ كواقعة قانونية معرتف ا ترتتب        

ذا الوصف آثار ختص العالقة القانونية اليت صدر احلكم بشأMا، وهي ختتلف عن اآلثار عليها 

القانونية اليت يولدها احلكم  بوصفه حكما قضائيا يف البلد الذي صدر فيه، فاحلكم األجنيب يف هذه 

حالة عدم  احلالة خلق يف اخلارج آثارا ال رجعة فيها يتعذر على القاضي الوطين جتاهلها وهذا حىت يف

تبنيه ذات احلل فالبد أن يأخذ باحلسبان اآلثار اليت قد تنجم عنه يف اخلارج فهو يلعب دور السبب 

املشروع بالنسبة لألوضاع اجلديدة اليت قد تنشأ بصورة الحقة لصدوره، واليت تشكل واقعا جيب حبكم 

حكما بالطالق مل حيصل  وهكذا فإن الزواج اجلديد الذي يعقب. الضرورة أن يأخذ بعني االعتبار

وقد ينفذ احملكوم عليه احلكم األجنيب . على الصيغة التنفيذية من قبل احملاكم الوطنية ال يعترب باطال

  .    تنفيذا إراديا أو نتيجة اتفاق بني الطرفني، ويف كلتا احلالتني ال تعترب الصيغة التنفيذية ضرورية
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لصادر يف دعوى التنفيذ سواء أكان برفض طلب التنفيذ وجتدر اإلشارة يف األخري أن احلكم ا      

  .1أو قبوله يكون قابال للطعن بكافة طرق الطعن املقررة يف القانون اجلزائري

وبعد أن عاجلنا أهم االشكاالت اليت يطرحها الزواج املختلط يف جمال تنازع القوانني،       

يما يلي لبحث مدى تأثري هذا الزواج على االختصاص القضائي، وتنفيذ األحكام األجنبية ننتقل ف

  .احلالة العامة واخلاصة لكل من الزوجني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

                                                           
  .2ò §.75.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج 1
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اب الثانيــــــــالب  

ط ــــــــــــزواج المختلــــــــــــالر ــــدى تأثيـــــم  

زوجينـــــــــالة الـــــــلى حـــــــع  
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لواجب التطبيق فإنه يولد آثاره كلية وفقا للقانون اشج واستوىف شروطه املوضوعية والمىت استقام الزوا   

لة على حالة الزوجني بشكل القانونية، وال شك أن هذه النتائج اليت يرتبها عقد الزواج ستؤثر ال حما

وحالة أي من الزوجني هي بطبيعة احلال كحالة أي شخص طبيعي واليت هي عبارة عن . أو بآخر

مجلة الصفات اليت حتدد مركز الشخص من أسرته ودولته وهي صفات تقوم على أسس من الواقع  

  .1ر واجلنسيةالقانون كالزواج، احلجكالسن، الذكورة، األنوثة، والصحة، أو على أسس من 

  )االسم، املوطن(املتعلقة بالتعريف بالشخص نفسه فتشمل إذن حالة الشخص جمموعة الصفات 

وتشمل أيضا الصفات املتعلقة . واملتعلقة كذلك مبركزه من أسرته كالزواج، الطالق، النفقة واملرياث

كما تعرب حالة .2ةببيان مركزه من دولته واليت تتحدد عن طريق اجلنسية، وتسمى باحلالة العام

الشخص الطبيعي عن جمموعة اخلصائص اليت حتدد وضع الشخص ومركزه القانوين، وتتأثر ا جمموعة 

  .3احلقوق والواجبات احملددة له أو عليه

  :، نستخلص أن هناك نوعني من احلالةومن هذه التعريفات     

  .4ن طريق اجلنسيةاحلالة العامة أي تبعية الفرد للدولة تبعية سياسية وذلك ع /1

جتسد الوضع اليت احلالة اخلاصة أو املدنية وهي اليت حتدد مركز الشخص من األسرة أي هي  /2

  .5...)(متزوج، أب، ابن، أخ(للشخص بالنسبة ألسرته القانوين 

                                                           
  .222. املرجع السابق، ص؛ سهيل حسن الفتالوي، 74.ممدوح عبد الكرمي حافظ عرموش،  املرجع السابق، ص    1
  .210. 2 012.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج   2
  .165. صالح الدين مجال الدين، تنازع القوانني، املرجع السابق، ص   3
  .168. صالح الدين مجال الدين، تنازع القوانني، املرجع السابق، ص   4
  .111.منصور مصطفى منصور، املرجع السابق، ص   5
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ومن بني اآلثار املرتتبة على عقد الزواج بصفة عامة سواء كان خمتلطا أم ال جمموعة من اآلثار املالية 

وإىل . ، وانتساب الولد ألبيه1والواجبات املتبادلة بني الزوجنياآلثار الشخصية املرتبطة باحلقوق و 

جانب هذه اآلثار هناك آثار خيتص ا الزواج املختلط دون الزواج الذي يتم بني أشخاص متحدي 

، وهنا 2وجيةزوجه مبقتضى رابطة الز  نسيةالزوج جلاجلنسية، ويتمثل هذا األثر يف إمكانية اكتساب 

  ؟  -احلالة العامة - يثور التساؤل حول مدى تأثري الزواج املختلط على جنسية الزوجني

وهو ما سنحاول اإلجابة عنه يف الفصل األول من هذا الباب، مث ننتقل يف الفصل الثاين إىل حبث 

  .املختلط األخرى اليت يُرتبها عقد الزواج اآلثار املالية واآلثار الشخصية

  

  األول الفصل

  –الجنسية  – مدى تأثير الزواج المختلط على الحالة العامة للزوجين

اجلنسية هي نظام قانوين يضبط انتماء الشخص إىل دولة معينة وينظم تكوين ركن الشعب يف       

أما الزواج فهو نظام قانوين يضبط عالقة رجل بامرأة وينظم تكوين األسرة على حنو . تلك الدولة

امان بذلك يفرتقان سواء من حيث هدفهما أو من حيث طبيعة القواعد القانونية شرعي، والنظ

  .املنظمة ألحكامهما

ومن هنا قد يبدو غريبا أن يكون بينهما تداخل أو تأثري متبادل، غري أن الواقع أثبت أن هذا       

  . التداخل أو التأثري املتبادل قائم وال ميكن جحوده

                                                           
  .201.عبد املنعم رياض، املرجع السابق، صفؤاد    1
  .38. رحاوي آمنة، املرجع السابق، ص  2
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الذي يتم بني أشخاص من جنسيات  « Le mariage mixte »املختلط ومع تزايد ظاهرة الزواج  

ة أحدمها بفعل خمتلفة يثور التساؤل عن أثر قيام مثل هذا الزواج على جنسية الزوجني أتتغري جنسي

  ؟ يام الزواج على اجلنسيةلقمطلقا أم ال أثر . م إىل جنسية الزوج اآلخرالزواج، حبيث ينض

جنسية الزوجني حبيث يكتسب مبقتضاه ألول وقلنا أن الزواج يؤثر على ا إذا سلمنا بالفرض      

الزوج جنسية الزوج اآلخر، فالسؤال الذي يطرح نفسه يف هذه احلالة يدور حول ما هي اآلثار النامجة 

  ؟ الزوج الذي اكتسبها وعلى عائلته على اكتساب اجلنسية مبقتضى رابطة الزوجية على

اجلنسية اكتساب : ت تستدعي أن نتناول يف مبحث أوله التساؤالاإلجابة على هذإن        

  .آثار اكتساب اجلنسية مبقتضى رابطة الزوجية: ضى رابطة الزوجية، ويف مبحث ثاينمبقت

  

  المبحث األول 

  اكتساب الجنسية بمقتضى رابطة الزوجية

والزواج على هذا . لفةالزواج املختلط هو ذلك الزواج الذي يعقد بني أفراد من جنسيات خمت       

ولذلك ثار التساؤل عن أثر قيام الزواج بني . النحو قد يرتب آثارا هامة بالنسبة جلنسية كل من طرفيه

أتتغري جنسية . رجل وامرأة كل منهما ينتمي جبنسيته إىل دولة خمتلفة على جنسيتيهما ثبوتا أو فقدا

؟ مبا يعكس ذلك سية الزوج اآلخرم إىل جنبفعل الزواج حبيث ينض -اصة الزوجةوخب –أحد الزوجني 

  .1التأثري املتبادل بني نظامي الزواج واجلنسية، أم أن األمر يتوقف على اعتبارات أخرى

                                                           
. � 2001Í أنظر، مصطفى حممد الباز، جنسية املرأة املتزوجة يف القانون الدويل اخلاص املقارن والفقه االسالمي، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، 1

149 .  
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إن اكتساب اجلنسية على أساس الزواج املختلط يعترب من املوضوعات احليوية يف مادة اجلنسية،       

شريعات املقارنة يف هذا ا5ال تبعا الختالف إذ ختتلف احللول واالجتاهات اليت تأخذ ا الت

االعتبارات الفلسفية أو العملية أو السياسية اليت ميكن أن حتكم هذا املوضوع أو اليت جيري ترجيحها 

  .1ى حبسب مصاحلها، ظروفها وأحواهلامن دولة إىل أخر 

دي إىل اختالف احللول يف والواقع أن الصعوبة اليت حتيط ذا املوضوع واليت أدت وما زالت تؤ        

شأMا بني الدول، بل وإىل تغري تلك احللول يف نطاق الدولة الواحدة من زمن إىل آخر؛ مردها 

األساسي إىل أن موضوع الزواج املختلط وما ميكن أن حيدثه من أثر على جنسية كل من الزوجني، 

نازعه يف توجة جنسية زوجها توسواء بإمكانية اكتساب الزوج جنسية زوجته أو بالعكس اكتساب الز 

. الفكر القانوين مجلة اعتبارات تبدو يف كثري من األحيان متعارضة أو باألقل غري منسجمة مع بعضها

وهو ما يؤدي يف الغالب من األمر إىل ترجيح بعض تلك االعتبارات على غريها من دولة  إىل أخرى 

 2ا التشريعات املقارنة يف هذا ا5الوبالتايل إىل تعدد التصورات أو احللول اليت تأخذ  .  

ولإلملام مبواقف الفقه والتشريعات املختلفة خبصوص مدى تأثري الزواج املختلط على جنسية       

إىل مدى تأثري الزواج  منهما فنتطرق يف األول  الزوجني ارتأينا تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني

نون املقارن، أما الثاين فسنخصصه  إىل حبث مدى تأثري املختلط على جنسية الزوجني يف الفقه والقا

  .الزواج املختلط على جنسية الزوجني يف القانون اجلزائري

  

  

                                                           
  .1.32 9 1971التونسي، مصنع الكتاب للشركة التونسية للتوزيع، تونس،  أنظر، حسن املمي، اجلنسية يف القانون 1
  .136. 135. .  1977، دار النهضة العربية، مصر، 1.أنظر، أمحد قسمت اجلداوي، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص، ج 2
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  المطلب األول 

  القانون المقارنلفقه و الجنسية المكتسبة بناء على رابطة الزوجية في ا

الزوجني وإن اختلفت يف تتفق التشريعات املقارنة على تأثري قيام عالقة الزوجية على جنسية       

  . مدى هذا التأثري بني فرضي األجنيب الذي يتزوج وطنية وفرض األجنبية اليت تتزوج وطنيا

سنحاول يف القسم األول  àوعلى ذلك ستكون دراستنا مقسمة يف هذا املطلب إىل قسمني      

ومن مث ى جنسية الزوج، تسليط الضوء على موقف الفقه والتشريع املقارن حول أثر الزواج املختلط عل

بحث املواقف الفقهية والتشريعية بشأن تأثري الزواج املختلط على جنسية ننتقل يف القسم الثاين ل

  .الزوجة

  

   الفرع األول

  مدى تأثير الزواج المختلط على جنسية الزوج

ستفادة ذلك إذا تزوجت امرأة متمتعة باجلنسية الوطنية بأجنيب، فإن التساؤل يثور حول مدى ا       

الزوج األجنيب من هذا الزواج يف اكتساب اجلنسية الوطنية، واالنضمام بالتايل إىل شعب دولة 

  : وميكن التمييز يف هذا الفرض بني اجتاهني لتشريعات اجلنسية على النحو التايل. 1زوجته

  

  
                                                           

  .221. 5 20032دار النهضة العربية، مصر، أنظر، أمحد عبد الكرمي سالمة، حممد الرويب، قانون اجلنسية املصرية ومراكز األجانب،  1
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  المتزوج بوطنيةجنبي على جنسية األزواج العدم تأثير : االتجاه األول -أوال

ومتثله الغالبية العظمى من تشريعات اجلنسية يف الدول العربية، حبيث ينكر هذا االجتاه وجود         

أي تأثري لزواج الوطنية من أجنيب على جنسية هذا األخري، ومن مث فباب اكتساب جنسية دولة 

أن يسلك  وعليه، إن أراد اكتساب جنسية دولة الزوجة. الزوجة عن طريق الزواج موصدا متاما أمامه

سبيل التجنس العادي الذي يستلزم توافر عدة شروط بشأنه وتقدمي طلب للتجنس، وأخريا موافقة 

  .1الدولة اليت تتبعها الزوجة

واألكيد أن األسباب اليت منعت معظم التشريعات العربية من االعرتاف بتأثري الزواج املختلط         

. انة الرجل عموما يف األسرة العربية املسلمة والشرقيةعلى جنسية الزوج األجنيب تكمن أساسا يف مك

إرادته املستقلة ال تبعا  فاعتباره رب األسرة وراعيها يقود إىل جعل قرار تغيري جنسيته متوقفا على

  .2لزوجته

 1975وقد عرب عن ذلك صراحة قانون جنسية دولة اإلمارات العربية املتحدة املعدل سنة         

ومن الدول . 3"حوال ال يتبع الزوج جنسية زوجتهيف مجيع األ: "منه على أنه 3/3بنصه يف املادة 

اململكة : وطنيةالعربية اليت أقرت أيضا عدم االستفادة املطلقة للزوج األجنيب من جنسية زوجته ال

  .5، والسودان4العربية السعودية

                                                           
  . 127. : " 2007أنظر، حسام الدين فتحي ناصيف، نظام اجلنسية يف القانون املقارن، دار النهضة العربية القاهرة، مصر،  1
. 7 19721ة العربية، بريوت، ، دار النهض1.أنظر، صويف حسني أبو طالب، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص يف القانونني املصري واللبناين، ج 2

206  .207.  
  .28. 7 19962أنظر، حسام الدين فتحي ناصيف، أثر انعقاد الزواج واحنالله على جنسية أفراد أسرة الوطنية واألجنيب، مصر،  3
ة ومركز األجانب يف دول أنظر، أمحد عبد احلميد، عشوش عمر أبو بكر باخشب، أحكام اجلنسي. من نظام اجلنسية العريب السعودي 16املادة  4

  .223. 7 19902جملس التعاون اخلليجي، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 
  . من تشريع اجلنسية السوداين 09املادة  5
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وبني غريه من األجانب فيما  ةانيحبيث مل مييز تشريع اجلنسية السوداين بني األجنيب املتزوج من سود

وقد انتقده يف ذلك كثري من الفقهاء، وعلى رأسهم األستاذ . يتعلق بالدخول يف هذه اجلنسية

كان على املشرع السوداين أن ال حيصر تأثري الزواج : " أنه الذي رأى  "عنايت عبد احلميد ثابت"

ن ميد تأثري هذا الزواج ليشمل جنسية املختلط على جنسية الزوجة األجنبية فحسب بل كان عليه أ

الزوج األجنيب أيضا، ال سيما وأن كفالة أسباب االستقرار لألسرة تقتضي يف فرض الزوج األجنيب 

ولو أنه فعل . وهو األمر الذي قد حتول دونه قيام الصفة األجنبية له. إتاحة فرص العمل له بالسودان

ة سببا مستقال عن سببه املتحصل يف عالقة التبعية ألضاف إىل أسباب التجنس باجلنسية السوداني

  .1"قوامه االرتباط عائليا بسوداين العائلية بأحد السودانيني

فزواج . الذي مل جيعل للزواج أي أثر على جنسية الزوج 2ونفس املوقف تبناه املشرع املصري       

لب الدخول يف اجلنسية املصرية  فهو ال خيوله حق ط. 3األجنيب من مصرية ال يؤثر البتة على جنسيته

راد طلب كما هو احلال بالنسبة للزوجة، بل أنه ال يعطيه أي امتياز على األجانب العاديني إذا ما أ

، وبذلك ال يكون أمام الزوج األجنيب الذي يتزوج من مصرية إال إتباع 4التجنس باجلنسية املصرية

  .5الذين ال تربطهم بالدولة أي صلة التجنس العادي طويل املدة مثله مثل سائر األجانب

أنه كان أحرى باملشرع املصري أن حيذو حذو " :"فؤاد عبد املنعم رياض"وقد رأى األستاذ       

غالبية تشريعات اجلنسية احلديثة اليت تعترب الزواج من وطنية سببا للتخفيف من شروط التجنس 

أقصر من تلك اليت تشرتطها بالنسبة لألجنيب  فتشرتط بالنسبة لألجنيب املتزوج من وطنية مدة إقامة
                                                           

يل، ا5لد التاسع أنظر، عنايت عبد احلميد ثابت، التجنس يف تشريع اجلنسية السودانية، ا5لة املصرية للقانون الدويل، اجلمعية املصرية للقانون الدو  1
  .243. ¹ �39، العدد 1983والثالثون، 

  ).07املادة ( 1975لعام  26نسية املصري رقم قانون اجل 2
  .101. 3 2 2004أنظر، صالح الدين مجال الدين، النظام القانوين للجنسية يف الدولة االسالمية، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية،  3
  .188. 1 19881، دار النهضة العربية، مصر، 5.ط يف اجلنسية ومركز األجانب، ط، الوسيأنظر، فؤاد عبد املنعم رياض 4
  .197. 8 20111أنظر، عبد املنعم زمرم، أحكام اجلنسية يف القانون الدويل والقانون املصري املقارن، دار النهضة العربية، القاهرة،  5
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وال شك أن تسيري دخول الزوج األجنيب يف جنسية زوجته املصرية أمر الزم الستقرار األسرة . العادي

  .1"إذ أن عدم متتع الزوج باجلنسية املصرية قد حيول دون إمكانية االقامة أو العمل يف مصر

أن املشرع " هشام علي صادق"واألستاذ " املنعم رياضفؤاد عبد "هذا وقد اعترب األستاذ       

املصري ملا جعل زواج املصري من أجنبية سببا من أسباب دخول الزوجة يف اجلنسية املصرية دون أن 

جيعل لزواج الوطنية من أجنيب أي أثر مباشر يف اكتساب الزوج األجنيب للجنسية املصرية قد أخل 

  .2رجل واملرأة يف مسائل اجلنسيةال مببدأ املساواة الدستورية بني

  

  المتزوج بوطنية جنبيعلى جنسية األ زواجتأثير ال: الثاني االتجاه -ثانيا

 خاصا، هتماماا ووحدOا األسرة مصلحة فكرة األخرى القانونية النظم من كبري جانب أوىل لقد     

 التجنس يف املتطلبة روطالش بتخفيف بوطنية، يتزوج الذي األجنيب أمام التجنس طريق سرييت فقرر

  .3الزوجة دولة يف العادية اإلقامة شرط سيما ال الشروط، تلك بعض عن باالستغناء أو العادي

 املادة نصت حيث  1985 لعام الياباين اجلنسية قانون نذكر اإلقامة، شرط خفضت اليت النظم فمن

 1981جلنسية االجنليزي لعام قانون ا كما قضى. ثالثة سنواتمدة االقامة إىل  ختفيض علىمنه  07

تخفيض مدة االقامة لألجنيب الذي يتزوج بإجنليزية من مخس سنوات إىل ثالثة ب) 02فقرة  6املادة (

                                                           
  .188. فؤاد عبد املنعم رياض، املرجع السابق، ص 1
نون الدويل، ر، فؤاد عبد املنعم رياض، حنو تعديل قانون اجلنسية املصرية، ا5لة املصرية للقانون الدويل، ا5لد اخلمسون، اجلمعية املصرية للقاأنظ 2

8 1995؛ هشام علي صادق، اجلنسية املصرية، القطبية للتوزيع والنشر، االسكندرية، مصر، 18-17. 8 501، العدد 1994القاهرة، مصر، 
  .104.ص

. كولومبيا، شيلي، فينزويال، أرجواي، اهلند، إندونيسيا: ومن الدول األجنبية األخرى اليت أقرت عدم استفادة الزوج املطلق من جنسية زوجته الوطنية
  .28. ، املرجع السابق، ص...حسام الدين فتحي ناصف، أثر انعقاد الزواج واحنالله

، السنة التاسعة والعشرون، مطبعة 1959ات املعاصرة يف مسائل اجلنسية، جملة القانون واالقتصاد، سبتمرب سنة أنظر، فؤاد عبد املنعم رياض، االجتاه 3
  .665.، العدد الثالث، ص1959جامعة القاهرة، 
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، وكذلك القانون االيطايل رقم )7املادة ( 1980وذات احلل تبناه قانون اجلنسية الصيين لعام . فقط

الذي خيفض مدة االقامة من  11977 1975واملعدل يف عامي  1968أبريل  21الصادر يف  123

  .إيطالية عشر سنوات إىل مخسة لألجنيب الذي يتزوج مبواطنة

الذي خيفض مدة االقامة املتطلبة للتجنس  .ومن القوانني العربية، نذكر قانون اجلنسية العماين        

والقانون اللبناين  ).2/2املادة (يالدية إذا كان متزوجا بعمانية من عشرين عاما إىل عشرة أعوام م

 للقرار 03ملحق (احدة لألجنيب املتزوج بلبنانية الذي خيفض مدة االقامة من مخس سنوات إىل سنة و 

S/15 1)1925 جانفي 19 الصادر يف.  

ومن النظم اليت أعفت متاما الزوج األجنيب من شرط االقامة يف دولة الزوجة، نذكر قانون         

اليت تنص على إعفاء األجنيب الذي يتزوج ولندية منذ ) 8/2املادة ( 1985اجلنسية اهلولندي لعام 

وكذلك قانون اجلنسية . ثالث سنوات على األقل من شرط االقامة اخلمسية املتطلب للتجنس العادي

  . ب/07يف املادة  1981واملعدل عام  1964الرتكي الصادر سنة 

، حيث يكتسب مبقتضاه الزوج األجنيب 1973ونضيف كذلك قانون اجلنسية الفرنسي لعام         

ذلك اجلنسية الفرنسية إذا اقرتن بفرنسية دون تطلب شرط االقامة، وهو يكتسبها إذا أعلن رغبته يف 

 يكن قد رزق الزوجان بولد قبل مضي تلك املدة، وطاملا كانت بعد مضي سنتني من الزواج ما مل

 تعرتض جهة االدارة خالل سنة من تاريخ إعالن الزوجية مازالت قائمة بينهما وقت االعالن ومل

                                                           
در بتاريخ والصا 122م مبوجب القرار رق 19/01/1925الصادر يف  15من القرار رقم  03وجتدر االشارة إىل أنه مت قد مت إلغاء املادة  1

  .129. ؛ حسام الدين فتحي ناصف، املرجع السابق، ص223-222. أمحد عبد الكرمي سالمة، حممد الرويب، املرجع السابق، ص .19/6/1939
مه األجنيب جيوز أن يتخذ التابعية اللبنانية مبوجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبناء على طلب يقد:" حيث نصت املادة املذكورة أعاله على أنه

  .75è76.أمحد مسلم، املرجع السابق، ص". الذي يقرتن بلبنانية ويثيت أنه أقام مدة سنة يف لبنان إقامة غرب منقطعة منذ اقرتانه
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حبيث أجاز التجنس  22/07/1993ونفس احلكم أقره قانون اجلنسية الفرنسي الصادر يف .  1الرغبة

  .بدون شرط االقامة اخلمسية للزوج األجنيب لفرنسية

بتاريخ  911- 06من القانون املدين الفرنسي املعدلة مبوجب القانون رقم  2-21إال أن املادة        

قد نصت على أن األجنيب أو عدمي اجلنسية الذي يعقد زواجا مع قرين من اجلنسية  24/07/2006

الفرنسية ميكنه بعد مدة أربع سنوات من تاريخ الزواج، اكتساب اجلنسية الفرنسية مبوجب تصريح 

ومل تتوقف منذ الزواج،  بشرط أن تكون بتاريخ هذا التصريح احلياة املشرتكة قائمة فعليا بني الزوجني

سنوات يف حالة ما إذا أثبت  4وجيب أن متتد احلياة املشرتكة . جبنسيتهوأن حيتفظ الزوج الفرنسي 

  :األجنيب يف وقت التصريح

سنوات على األقل حتسب من تاريخ  3إقامته املتواصلة وغري املنقطعة يف االقليم الفرنسي خالل  -

 .الزواج

تمر لزوجه يف اجلنسية الفرنسية يف سجالت الفرنسيني اليت أنشأت خارج أو يثبت التسجيل املس -

 . فرنسا أثناء الزواج

  .2سنوات 5يستلزم استمرار احلياة الزوجية ملدة وإال 

                                                           
  .من القانون املدين 4 33 22فقرة  21املادة  1

2 L’article 21-2 du code civil français dispose que : « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un 
conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité 
française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que 
matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne 
justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du 
mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de 
leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré 
à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. 
Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue 
française. 
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de 
l’article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations ». 
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وباإلضافة إىل ذلك جيب على الزوج الفرنسي الذي يقدم طلبا للحصول على اجلنسية الفرنسية       

، فيجب عليه أن يثبت حصوله على دبلوم يشهد على معرفته 1فرنسيةأن يثبت املعرفة الكافية للغة ال

وأن يكون  ،(DELF)دبلوم الدراسات الفرنسية للغة األجنبية  على األقليعادل للغة الفرنسية 

  . يف اإلطار األوريب B1حاصال على درجة توازن على األقل درجة 

ج من تونسية بشكل مطلق من شرط طالب التجنس املتزو أيضا أعفى املشرع التونسي  كما       

  .2الزوج لطلب التجنساالقامة بشرط أن يكون الزوجان مقيمني بتونس عند تقدمي 

  ؟لتأثري الزواج على جنسية الزوجة هذا خبصوص الزوج فما بال األمر بالنسبة

  

  الفرع الثاني 

  مدى تأثير الزواج على جنسية الزوجة

دول العامل على أن زواج األجنبية بوطين ميكن أن حيدث  تتفق تشريعات اجلنسية يف خمتلف       

ويف شأن أثر زواج . أثره على جنسية الزوجة فيفتح هلا الطريق الكتساب جنسية زوجها الوطين

األجنبية من وطين على جنسيتها وجدت نظريتان إحدامها تقليدية تقتضي بوجوب توحيد جنسية 

                                                           
، ومتم 01/01/2012، دخل حيز التنفيذ يف 16/06/2011بتاريخ  672- 2011فرنسية وضع مبوجب القانون رقم وشرط تقييم معرفة اللغة ال 1

  .01/09/2013والذي دخل حيز التنفيذ يف  30/08/2013بتاريخ  794-2013بأحكام املرسوم 
ة بدون شرط اإلقامة املنصوص عليها بالفصل ميكن أن يتجنس باجلنسية التونسي: " من جملة اجلنسية التونسية على أنه 21حيث نص الفصل  2

ال : " من نفس ا5لة  ما يلي 20وقد جاء يف الفصل ". واألجنيب املتزوج بتونسية إذا كان الزوجان مقيمني بتونس حني تقدمي املطلب  -2: املتقّدم
ونس منذ مخسة أعوام سابقة عن تقدمي طلبه وذلك مع مراعاة ميكن منح األجنيب اجلنسية التونسية بطريق التّجنس إال إذا أثبت أنه اعتاد اإلقامة بت

  ".اآليت 21االستثناءات املنصوص عليها بالفصل 
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،  وفيما 1أخذ مببدأ استقالل جنسية الزوجة كنقطة بدايةالزوجني كأثر للزواج، واألخرى معاصرة وت

  : يلي إيضاح للنظريتني

  

  أو تبعية الزوجة للزوج في جنسيته  وحدة جنسية الزوجين: التقليديةالنظرية  -أوال

ومقتضى هذه النظرية أن قيام عالقة الزوجية بني األجنبية والوطين حيدث أثرا مباشرا يف جنسية        

وجها وذلك دون االعتداد ذ يوجب دخوهلا تلقائيا مبجرد الزواج وبقوة القانون يف جنسية ز إ. الزوجة

عن موقفهم ميكن حوصلتها وقد اتكأ أصحاب هذه النظرية على مجلة من احلجج للدفاع . 2بإرادOا

  : فيما يلي

  مصلحة األسرة -أ

ألسرة هي النواة األوىل يف ا5تمع، جيب يرى أتباع مبدأ وحدة اجلنسية يف العائلة أنه باعتبار أن ا      

وليس هناك أدىن شك أن مصلحة هذه األسرة ال . أوال وقبل كل شيء مراعاة مصلحة هذه األسرة

، ألن هذه الوحدة من شأMا أن حتقق االنسجام 3تتحقق إال إذا توحدت من حيث اجلنسية

ك نظرا ملا تعرب عنه فكرة اجلنسية ذاOا وذل. 4والتعاطف الروحي والوجداين بني أفراد األسرة الواحدة

، ووالء الزوجني لوطن واحد  يبعد 5عنوية بالوطن وباجلماعة الوطنيةمن معىن الوالء والصلة الروحية وامل

                                                           
  .130. حسام الدين فتحي ناصف، نظام اجلنسية يف القانون املقارن، املرجع السابق، ص 1
  .36. 0 20121أجنيب، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، أنظر، رشا بشار امساعيل الصياغ، موقف القانون من جنسية أبناء األم املتزوجة من  2

3 Cf. BMOHR JC, SIEBECH Ruil, Le droit international privé de la famille en France et en Allemagne, Recueil 
Sirey, Paris, 1954, p .51. 

  .92. ) � 1997تري، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، املرأة، مذكرة ماجس، أثر الزواج املختلط على جنسية أنظر، صفية بشاتن  4
  .137 .) �1977ار النهضة العربية، مصر، ) � 1.أنظر، أمحد قسمت اجلداوي، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص، ج  5
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 عنهما عوامل التفرقة واالنفصال وحيقق هلما توحيد الشعور الوطين أي التوافق الروحي والفكري

  .1واألديب يف نطاق األسرة الواحدة

تزاج الروحي فالزواج جيب إذن أن ينشئ وطنا واحدا تنتمي إليه األسرة ويتحقق بفضله االم       

جلنسيته  هو رب العائلة، فيجب أن تكون جنسية املرأة تابعة وملا كان الزوج . 2والفكري بني الزوجني

  .3قد حتمل امسه وفقا لبعض التشريعاتكما تستقر يف موطنه بل و 

ب هذا الرأي القول إن الزوجة األجنبية إذا ظلت حمتفظة جبنسيتها املختلفة عن ويواصل أصحا      

جنسية زوجها سيؤدي ذلك  إىل خضوعها لسلطة دولتها السياسية بينما خيضع الزوج لسلطة دولته؛ 

ومن مث سيختلف الوالء وختتلف املشاعر، وهذا أمر قد يؤدي إىل هدم كيان األسرة، فعدم انتماء 

جنسية دولة الزوج جيعل من املمكن إبعادها عن إقليم هذه الدولة، فيتشتت بذلك مشل  الزوجة إىل

وتظهر خطورة خضوع كل من الزوجني لسلطة دولة خمتلفة بصفة خاصة يف حالة نشوب . العائلة

جبنسيته  حرب بني دوليت الزوج والزوجة، إذ سيضطر كل منهما إىل تلبية نداء الدولة اليت ينتمي إليها

  .4قصم بذلك عرى األسرةفتن

وحىت يف حالة السلم، فإن احتفاظ الزوجة جبنسيتها سيحرمها من حقوق الوطنيني إن كانت       

زد على ذلك أن مبدأ وحدة اجلنسية يف العائلة حيقق االنسجام القانوين يف . 5دولة الزوجتقيم يف 

ون الوطين لطرفا قانون واحد هو القانروابط األسرة وختضع العالقات الشخصية واملالية بني الزوجني ل

                                                           
  .32. حسن املمي، اجلنسية يف القانون التونسي، املرجع السابق، ص  1
  .1975ô : .49، دون دار النشر، 1. التشريعات العربية املقارنة، جأنظر، فؤاد عبد املنعم رياض، اجلنسية يف 2
  .ô : .186 2005، مطبعة العشري،  ô :.3م شوقي، العالقات اخلاصة الدوليةأنظر، بدر الدين عبد املنع 3
  .50 49. فؤاد عبد املنعم رياض، اجلنسية يف التشريعات العربية املقارنة، املرجع السابق، ص 4
  .186. ن عبد املنعم شوقي، املرجع السابق، صبدر الدي 5
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فاختالف جنسية الزوجني قد تنشأ معه حاالت تعدد اجلنسية إذا كانت دولة األب . 1الرابطة الزوجية

  . 2تأخذ بالنسب من األب ودولة األم تأخذ بالنسب من األم

النسبة لنظام واألهم من ذلك تطبيق قانون واحد هو قانون الزوج على الزواج وآثاره وخاصة ب      

الشخصي يف مسائل األحوال األموال، ألن العديد من الدول تأخذ باجلنسية كضابط لتطبيق القانون 

  .3الشخصية

  

  مصلحة الدولة -ب

زيادة ملا قدمه أنصار مبدأ وحدة اجلنسية يف العائلة من حجج، يضيفون دعامة أخرى تتمثل يف       

مجيع عناصرها ال يشوا عنصر أجنيب ميكن الشك يف  أنه من مصلحة كل دولة أن تكون وطنية يف

  .4والئه للدولة، وهو أمر من شأنه أن يزيد ترابط ا5تمع ومتاسك عنصر السكان يف الدولة ووحدته

من الناحية النظرية، هذه احلجج اليت أوردها مؤيدو مبدأ وحدة اجلنسية يف العائلة واليت أولتها       

فرة فيما مضى، بل إن بعض التشريعات ما زالت إىل حد اآلن تؤمن بتلك بعض الدول األمهية الوا

وص التشريعية للبعض من هذه األفكار، وأبرز دليل على ذلك هو بقاء آثار هذه األفكار يف النص

  .5الدول

  : تطبيق هذا املبدأ بكل حذافريه ينتج عنه اآلثار التاليةو        

                                                           
1 Cf. SERIN Maurice, Les conflits de lois dans les rapports Franco- Espagnols en matière de mariage , de 
divorce et de séparation de corps, Thèse doctorat, Université de TOULOUSE, 1929 , p. 176. 

  .131.، املرجع السابق، ص…نظام اجلنسية  اصف،حسام الدين فتحي ن 2
  .186. بدر الدين عبد املنعم شوقي، املرجع السابق، ص 3
  . 131. فؤاد عبد املنعم رياض، اجلنسية يف التشريعات العربية املقارنة، املرجع السابق، ص 4
  . 274.كما سيأيت تفصيله عند التعرض ملوقف التشريعات املقارنة من هذه املسألة، ص 5
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  . ائيا جنسية زوجها الوطين بسبب زواجها منهمن جهة، الزوجة األجنبية تكتسب تلق -

  . تفقد الوطنية تلقائيا جنسيتها بسبب زواجها من أجنيب :ومن جهة أخرى -

وال شك أن تطبيق املبدأ ذه الصورة يؤدي ال حمالة إىل عواقب وخيمة من النواحي القانونية        

 يتال احلالة يف وذلكلزوجة جنسيتان حيث أنه يف بعض احلاالت تكون ل. واالجتماعية واإلنسانية

 من زواجها إثر األصلية جنسيتها الوطين قانوMا يفقدها أن دون زوجها، جنسية الزوجة فيها تكتسب

؛ وذلك عندما تفقد الزوجة جنسيتها األصلية 1بعض احلاالت تصبح عدمية اجلنسية ويف. أجنيب

وهذه األوضاع املؤسفة . سيته رغم زواجهايف جن إدخاهلاقانون زوجها  يرفضبزواجها من أجنيب، و 

  .2الزوجنياجلنسية يف الدول اليت ينتمي إليها  تشريعاتم ناجتة عن عدم انسجا

غري أن هذا املبدأ التقليدي القدمي فقد الكثري من فعاليته وصداه بسبب مهامجته فقهيا وانتقاده       

العشرين  مطالبة بضرورة املساواة بني الرجل من طرف احلركات النسوية اليت انتشرت مع بداية القرن 

ومن هنا ولد املبدأ اجلديد . واملرأة بأن يكون هلا ما للرجل من حقوق وعليها ما عليه من واجبات

الذي يرفض أي تأثري للزواج على جنسية الزوجة، وبالتايل مل تعد تفرض عليها جنسية الزوج بقوة 

  . القانون

  

  استقالل جنسية الزوجين  .النظرية المعاصرة: ثانيا

إذا كانت نظرية التضامن أو التبعية يف اجلنسية بني األزواج، قد وجدت طريقها إىل النظم       

القانونية، بالنظر إىل املفاهيم واألفكار القانونية السائدة آنذاك سواء بالنسبة لنظام األسرة، أم بالنسبة 

                                                           
1 Cf. GAY (D), VANDEVELD (T), La nationalité de la femme mariée , Librairie Droz , Genève , 1980, p. 145. 

  .35 .صفية بشاتن، املرجع السابق، ص  2
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  يديولوجيات السياسية واالجتماعيةفعل األفكار واالفإن تلك املفاهيم قد تغريت بلنظام اجلنسية، 

فظهر اجتاه ينادي باالستقالل بني جنسية . اليت بدأت تظهر مع Mاية الربع األول من القرن العشرين

فاألجنبية اليت تتزوج بأحد املواطنني ال تسبغ . الزوجني، وجتريد الزواج من كل أثر على جنسية الزوجة

الزمة للزواج، بل جيب أن يتوقف متتعها أو حلاقها جبنسية زوجها على رغبتها عليها جنسيته كنتيجة 

  .1وإرادOا احلرة، فإن مل ترغب ظلت على جنسيتها األجنبية مستقلة عن جنسية زوجها

وقد ازداد تقييد الدول لألثر املباشر للزواج على جنسية املرأة تدرجييا خالل القرن العشرين       

لنسائية التحريرية اليت نبهت األذهان إىل ضرورة املساواة بني الرجل واملرأة واالعرتاف بظهور احلركات ا

  .2هلا بشخصية مستقلة

 3وأيضا ساهم يف انتشار مبدأ استقالل اجلنسية يف العائلة، االعالن العاملي حلقوق االنسان      

ونص يف مادته . "سية ما لكل فرد حق التمتع جبن"  :نص يف مادته اخلامسة عشرة على أنهالذي 

دون أية ...لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا اإلعالن : "هالثانية على أن

  ".تفرقة بني الرجال والنساء

حتمي حيث نفت أن يكون للزواج أثر  19574وأقرت نفس املبدأ أيضا معاهدة نيويورك لسنة       
  .5أو تلقائي على جنسية الزوجة

                                                           
  .226. 225. ، املرجع السابق، ص...أمحد عبد الكرمي سالمة، حممد الرويب، قانون اجلنسية  1
  .659. 658. ، املرجع السابق، ص... االجتاهات املعاصرة فؤاد عبد املنعم رياض، 2
توافق اجلزائر على اإلعالن العاملي : " على أنه 1963من دستور  11انضمت اجلزائر إىل هذا االعالن بعد االستقالل مباشرة، حيث نصت املادة   3

7 67-89مبوجب املرسوم الرئاسي  1989ماي  16ياسية بتاريخ كما صادقت اجلزائر على العهد الدويل للحقوق املدنية والس". حلقوق اإلنسان 
  .25-24"  2007-2006أنظر، شاشوا نور الدين، احلقوق السياسية واملدنية ومحايتها يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة تلمسان، 

 2013وحىت . 11/08/1958تنفيذ يف ، ودخلت حيز ال1957/ 29/01وهي اتفاقية دولية صدرت عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  4
  .دولة 74وصل عدد الدول األطراف فيها إىل 

، دار النهضة العربية، القاهرة، 1.أنظر، ناصر عثمان حممد عثمان، القانون الدويل اخلاص املصري، الكتاب األول، اجلنسية ومركز األجانب، ط 5
2009  ".86.  
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باستقالل جنسية املرأة وعدم تأثرها جبنسية  - بعكس سابقتها –إذن تنادي هذه النظرية        

فهي تستند بالدرجة األوىل على وجود مساواة بني . 1زوجها نتيجة أو كأثر حتمي للزواج املختلط

مع احلديث بكافة ومادام أن املرأة تتمتع يف ا5ت. 2املرأة والرجل يف التمتع باحلقوق وحتمل التكاليف

احلقوق القانونية، فهذا يستتبع حتما وجوب متتعها جبنسية مستقلة وعدم فرض جنسية زوجها 

فال ميكن إجبار الزوجة على الدخول يف جنسية زوجها 5رد ارتباطها بعالقة زوجية، بل ال . 3عليها

حىت يتحقق ذلك  ن إرادOا يف اكتساب جنسية زوجهابد من احرتام إرادة الزوجة بأن تعلن ع

  .4االكتساب

وباإلضافة إىل أن هذه النظرية Oدف بالدرجة األوىل إىل احرتام إرادة املرأة، فإMا تساهم بقسط        

  .5األفراد وهو مشكل انعدام اجلنسيةكبري يف تفادي مشكل عويص يعاين منه بعض 

ائلة جمموعة من احلجج تتمثل وللدفاع عن رأيهم، صاغ أنصار مبدأ استقالل اجلنسية يف الع      

  : أبرزها فيما يلي

إن فكرة التبعية العائلية للمرأة ونقصان أهليتها واعتبارها يف دونية عن الرجل من الناحية  -أ      

اليت منت مع بدايات القرن املفاهيم االجتماعية والقانونية، االجتماعية مل تعد تتماشى مع تطور 

ومع ظهور التنظيمات . سلطات الرجل باعتباره ربا لألسرةت أضعفقيدت أو حبيث العشرين، 

النسائية بعد احلرب العاملية األوىل قويت حركة املطالبة مبساواة النساء بالرجال يف كافة نشاطات احلياة 

                                                           
  .187. ، املرجع السابق، ص... صةبدر الدين عبد املنعم شوقي، العالقات اخلا 1
  .86. ناصر عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص 2
  .50.، املرجع السابق، ص ...فؤاد عبد املنعم رياض، اجلنسية يف التشريعات 3
  .132. ، املرجع السابق، ص...حسام الدين فتحي ناصف، نظام اجلنسية  4
  .2.32 19861شاكله، مذكرة ماجستري، جامعة تيزي وزو، أنظر، شعبان أو رمضيين، انعدام اجلنسية وم 5
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زوجها وعدم فرض جنسيته نسية باستقالل جنسية املرأة عن ، ويف جمال اجل1االجتماعية والسياسية

فكما أن املرأة تشارك يف . دولة الزوج متوقف على إرادOا أن يكون متتعها جبنسيةعليها وإمنا جيب 

  .2ا جبنسيتها عند الزواج املختلطالوظائف العامة واالنتخابات وغريها فإنه من األنسب احتفاظه

إن التجانس والتوافق الروحي واملعنوي بني أفراد األسرة يستسقي وجوده بالدرجة األوىل  -ب      

  .امليول والعواطف الشخصية ال من وحدة اجلنسية اليت هي عامل خارجي عن احلياة الزوجية من

ال أساس له من  اجلنسية وحدة يستلزم العائلي والتوافق االنسجامبأن  االدعاءوعليه، فإن         

خالفة ومبعىن امل. 3عين بالضرورة االنسجام والتوافق العائلييال الزوجني  نسيةفاحتاد جالصحة، 

التجانس والتوافق الروحي واملعنوي بني أفراد األسرة ال يلزم لتحقيقه وحدة جنسية الزوجني؛ فاملشاهد 

العواطف الشخصية اليت إذ مل تكن اجلنسية عائقا أمام "ما يف اجلنسية وجوده بالرغم من اختالفه

  .4الف اجلنسيةراجع بصفة خاصة الخت ، وليس الشقاق بينهما"أدت إىل الزواج بني أجنبيني

إن فرض جنسية الزوج على زوجته األجنبية قد يؤدي إىل دخول عناصر غري مرغوب فيها  -ج      

يف اجلماعة الوطنية، ولذلك فمبدأ استقالل اجلنسية ميكن دولة الزوج من منع الزوجات غري املرغوب 

احلروب أن كثريا من فقد لوحظ خالل . فيهن أو الاليت ال حيملن الوالء هلا من دخول جنسيتها

ويف ذلك خطر كبري على . النساء الاليت يكتسنب جنسية أزواجهن يبقني مواليات لدولتهن األصلية

                                                           
  .226.أمحد عبد الكرمي سالمة، حممد الرويب، املرجع السابق، ص   1
  .187. بدر الدين عبد املنعم شوقي، املرجع السابق، ص  2
  .39. صفية بشاتن، الرجع السابق، ص   3
  .187.بدر الدين عبد املنعم شوقي، املرجع السابق، ص  4
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الدولة إذا كانت الزوجة تنتمي أصال إىل دولة من دول األعداء، إذ ال تستطيع الدولة أن تتخذ حياهلا 

  .1إلبعاد لتمتعها باجلنسية الوطنيةبعض االجراءات الضرورية كا

ال قد فذلك  تسب الزوجة األجنبية جنسية زوجها،إذا كان من مصلحة دولة الزوج أن تك -د       

حيقق مصلحة دولة الزوجة ال سيما إذا كانت من الدول املستوردة للسكان ككندا مثال، وحترص على 

ا قد يؤدي كما أن بقاء الزوجة على جنسيته. بقاء الزوجة متمتعة جبنسيتها رغم زواجها من أجنيب

إىل دخول الزوج يف تلك اجلنسية إذا كان مقيما يف إقليم دولة الزوجة وكان األبناء قد ثبتت هلم 

  . 2تلك الدولة على أساس حق االقليم جنسية

احلجة األخرية اليت استند إليها أنصار مبدأ استقالل اجلنسية هي ضرورة عدم التذرع  -ذ       

ستدعي األخذ مببدأ وحدة اجلنسية لتفادي مسألة تنازع القوانني يف مسائل باالعتبارات القانونية اليت ت

األحوال الشخصية، حيث أن هذه االعتبارات القانونية قد ال تؤثر إطالقا على القانون الواجب 

ال تأخذ باجلنسية ضابطا  3شخصية، وذلك ألن الكثري من الدولالتطبيق على مسائل األحوال ال

خصي يف مسائل األحوال الشخصية وتأخذ بضابط املوطن، وبالتايل فال تكون لتطبيق القانون الش

  .4اجلنسية حمل أي اعتبار

   نظريتينتقدير ال: ثالثا

مما ال شك فيه، وبعد سرد حجج وآراء أنصار املبدأين اللذين تبىن على أساسهما جنسية املرأة        

ي كل منهما على مبالغة واضحة يف النظر ال املتزوجة، أن االجتاهني السابقني على حد سواء ينطو 

                                                           
  .132¹133. ، املرجع السابق، ص...حسام الدين ناصف، نظام اجلنسية  1
  .188.؛ بدر الدين عبد املنعم شوقي، املرجع السابق، ص133.، املرجع السابق، ص...حسام الدين فتحي ناصف، نظام اجلنسية  2
  .(les pays Anglo-saxons) وهي الدول األجنلوسكسونية 3
  .188.، املرجع السابق، ص ... ؛ بدر الدين عبد املنعم شوقي، العالقات اخلاصة 41.صصفية بشاتن، املرجع السابق،  4
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. منهما حيمل بني طياته مزايا ال ميكن جتاهلها إال أنه من جهة أخرى، ظاهر أن كل. ميكن إنكارها

  . وعليه فال ميكن االحنياز كلية وال اهلجر التام ألي منهما بصورة مطلقة

الزوج، فمبدأ وحدة اجلنسية هو األصلح  فالزوجة إذا كانت تقيم أو ستقيم بعد الزواج يف دولة        

بكافة احلقوق اليت يتمتع ا الوطنيون  - بصفتها وطنية -هلا، ألن ذلك سيسمح هلا بالتمتع واملفيد 

باإلضافة إىل أن ذلك يساهم يف حتقيق االنسجام والتماسك داخل العائلة، كما أن . داخل الدولة

  .ن الواجب التطبيق يف حالة النزاعالوحدة يف اجلنسية يؤدي إىل توحيد القانو 

أما من حيث احرتام املبادئ األساسية يف مادة اجلنسية، فإن مبدأ استقالل اجلنسية يف العائلة        

كما أن هذا املبدأ هو األصلح على اعتبار أنه ميكن الدولة املستقبلة من . هو األنسب من دون شك

ترغب يف إدخاهلن يف جنسيتها والاليت تفضل استبعادهن، مراقبة وغربلة الزوجات األجنبيات الاليت 

  .فتدخل من تراها منهن جديرة جبنسيتها وتبعد تلك اليت ترى أن إدماجها خطر على جمتمعها

وعلى أية حال، فإن األنسب عمليا هو اخللط بني الرأيني أو املبدأين السابقني، وهذا اخللط       

  : ة تتلخص يف اآليتيؤدي إىل التوفيق بني عوامل جوهري

يف كسب جنسية زوجها وعدم فرضها دOا وذلك من خالل االعتداد بإرا: احترام إرادة الزوجة -أ

  : عليها ويتحقق ذلك بإحدى الطريقتني التاليتني

  .جها على طلبهاتعليق كسب جنسية زو . 1 

  .فرض جنسية زوجها عليها مع متكينها من ردها.  2
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 -مهما كانت الطريقة اليت تعرب ا عنها -  احلالتني أن إلرادة الزوجةويتضح جليا من هاتني      

  .1دورا فعاال يف اكتساب جنسية زوجها

وذلك باللجوء إىل حتقيق االنسجام التشريعي بني  :تفادي ظاهرتي انعدام وازدواج الجنسية - ب 

رة جتاوب الصياغة ومن أهم االقرتاحات لتحقيق هذا الغرض ضرو . قوانني اجلنسية ملختلف الدول

التشريعية يف كسب اجلنسية وفقدها يف كل من قانون الزوجة وقانون الزوج؛ فال تفقد الوطنية 

  . جنسيتها بزواجها من أجنيب إال إذا كان قانون زوجها يكسبها جنسيته

ا األصلية حبصوهلكما ال تكتسب األجنبية جنسية الوطين إال إذا كان قانوMا يفقدها جنسيتها      

  .2على جنسية الزوج

والواقع أن أحد املبدأين مل يسد على إطالقه، فتختلف طريقة الدول يف إعمال كل مبدأ منهما       

تقرر بعض الدول اليت تأخذ مببدأ وحدة اجلنسية يف العائلة قوانني فنجد مثال . وفقا ملصاحلها الوطنية

ومنها من ال يكسب . يكسبها جنسيتهن الزوج أن الزوجة ال تفقد جنسيتها بالزواج إال إذا كان قانو 

يفقدها جنسيتها األصلية حبصوهلا على الزوجة األجنبية جنسية الزوج الوطين إال إذا كان قانوMا 

  . 3جنسية زوجها

ويالحظ أيضا أن اجتاه الدولة الواحدة قد يتغري تبعا ألحواهلا وما متر به من ظروف خمتلفة،       

ة تفضيل مبدأ على آخر قد خيتلف ويتأرجح حىت داخل الدولة الواحدة من لذلك قد جند أن مسأل

                                                           
  .44.صفية بشاتن، املرجع السابق، ص   1
  .257. عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص  2
  .188.بدر الدين عبد املنعم شوقي، املرجع السابق، ص    3
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كما هو عليه احلال مثال يف النهج الذي سطرته كل من فرنسا ومصر عرب . 1زمن إىل زمن آخر

  .تشريعاOا املختلفة واملتتالية كما سيأيت تفصيله الحقا

  

  جة موقف التشريعات المقارنة من جنسية المرأة المتزو  -رابعا 

ختتلف التشريعات املقارنة من حيث االعرتاف بتأثري الزواج املختلط على جنسية الزوجة، فمنها       

  : ما يأخذ

  بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة /أ

، فتنص عادة هذه التشريعات على دخول األجنبية يف 2من مث تبعية الزوجة جلنسية زوجهاو       

جلنسيتها مبجرد الزواج من  طين كما كانت تنص على فقد الوطنيةجنسية الدولة مبجرد زواجها من و 

  . 3أجنيب

ويعترب مبدأ وحدة اجلنسية يف العائلة من أقدم االجتاهات الفكرية اليت ظهرت يف جمال بيان تأثري       

ترجع إىل عهد القانون  -5كما ذكر بعض الفقهاء  -دة ، فأصوله البعي4الزواج على جنسية الزوجة

  -ين وقبل أن تتبلور فكرة التبعية السياسية أو اجلنسية حيث كان عندما يعرتف ألحد األجانب الروما

                                                           
  .45.    صفية بشاتن، املرجع السابق 1
  .2.207 9 1972، دار النهضة العربية، بريوت، 1.، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص، جنظر، صويف حسن أبو طالبأ 2
  .34. ، املرجع السابق، ص... فؤاد عبد املنعم رياض، االجتاهات املعاصرة 3
  .224.أمحد عبد الكرمي سالمة، حممد الرويب، املرجع السابق، ص 4
  .4.572 19582طبيق القانون الروماين يف مصر الرومانية، جملة القانون واالقتصاد، دار النهضة العربية، مصر، أنظر، صويف أبو طالب، ت 5
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وهم سكان البالد أو املدن اليت خضعت لروما وأصبحت جزءا من اإلمرباطورية الرومانية دون أن متنح 

  . 1بأهلية التمتع ببعض احلقوق كان يعرتف ا أيضا لزوجته –هلم اجلنسية الرومانية 

ومع . 2كما عرف هذا املبدأ يف الفقه االسالمي للجنسية، فاملرأة تابعة لزوجها يف املقام واملوطن      

ظهور فكرة اجلنسية باملفهوم الفين املعاصر يف أواخر القرن الثامن عشر استلهمت العديد من النظم 

ن القدمي، وكانت األمم كلها القانونية هذا املبدأ، حيث كان مبدأ وحدة اجلنسية هو السائد يف القانو 

تؤمن باالكتساب الضروري جلنسية الزوج من جانب املرأة وفيما يلي نذكر بعضا من هذه 

  : التشريعات

واليت  ) قانون نابليون( 1804من القانون املدين الفرنسي الصادر سنة  12ما جاء يف املادة        

، فإذا تقتضي هذه املادة 3مركز زوجهاكانت تقضي بأن األجنبية اليت تتزوج من فرنسي تتبع 

كما قضت . 4اكتساب املرأة األجنبية اجلنسية الفرنسية بزواجها من فرنسي فتصبح عندئذ فرنسية

. 5من القانون سالف الذكر بأن الفرنسية اليت تتزوج من أجنيب تفقد جنسيتها الفرنسية 19املادة 

ا وذلك وفقا للمعقدات السائدة، واليت كان فهذا القانون كان يؤكد على وحدة العائلة ومتاسكه

. ، اليت يستتبع بالضرورة أن تتبع زوجها إىل وطنه6يهيمن عليها مبدأ خضوع الزوجة حلكم زوجها

                                                           
  .572.صويف أبو طالب، املرجع السابق، ص 1
  .2.100 19895، دار النهضة العربية، مصر، 1.أنظر، أمحد عبد الكرمي سالمة، مبادئ القانون الدويل اخلاص االسالمي املقارن، ط 2

3 L’article 12, alinéa 1 du code civil français disposait que «  l’étrangère qui aura épousé un français suit la 
condition de son mari ». (abrogé par la loi du 10 aout 1927, art.13). 
4 Cf. LAGADRE Paul, Droit international privé et communautaire, 7°édition, DEFRENOIS, Lextenso édition, 
France, 2010, p.39. 
5  SERIN Maurice, op.cit., p.177. 
6 Cf. LOUSSOUARN Yvon, BOUREL Pierre, Droit international privé, DALLOZ, 1980, p.76 ; LAGARDE 
Paul, La nationalité française, Dalloz, 1975, p.17. 
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طبيق يؤدي إىل وحدة اجلنسية يف العائلة وبالتايل إىل توحيد القانون الواجب الت هوكان من مزاياه أن

         . 1على آثار الزواج

منه  37حيث قضت املادة  1945ك ما جاء يف قانون اجلنسية الفرنسي الصادر سنة كذل      

أما الفرنسية اليت   .2على أن األجنبية اليت تتزوج فرنسيا تكتسب اجلنسية الفرنسية حلظة إبرام الزواج

مع فاألخذ بوحدة اجلنسية يف العائلة، من شأنه أن يتفق . تتزوج أجنبيا فتحتفظ جبنسيتها الفرنسية

ما كان مقررا يف قانون  1945ولقد نقد قانون سنة . املصلحة العامة وتكثري أعداد الفرنسيني وزيادته

الذي مل جيعل للزواج أي تأثري على جنسية الزوجة ال بالنسبة ) مبدأ استقالل اجلنسية( 1927سنة 

وأخذ املشرع الفرنسي عاد ، مث 3للفرنسية اليت تتزوج أجنبيا وال بالنسبة لألجنبية اليت تتزوج فرنسيا

كما . 4ية احلق يف رفض اجلنسية الفرنسيةوحدة اجلنسية، وإن كان هذا القانون يعطي األجنببدأ مب

  .5ض على اكتساا اجلنسية الفرنسيةيعطي للحكومة خالل مدة معينة حق االعرتا

من  1912ادر سنة كذلك ما كانت تقضي به املادة العاشرة من قانون اجلنسية االيطايل الص      
أنه ال جيوز للمرأة أن تتقلد جنسية غري جنسية زوجها، وأن األجنبية اليت تتزوج من إيطايل تكتسب 

  .6اجلنسية االيطالية وال تفتقدها عند ترملها إال إذا اسرتدت جنسيتها األصلية

يت قضت بأن على ال 1931من القانون املدين االسباين الصادر سنة  22باإلضافة إىل املادة        
من القانون املدين اليوناين  21وما كانت به تقتضي املادة . 7املرأة املتزوجة أن تتبع جنسية زوجها

                                                           
1 Cf. HOLLEAUX  Dominique, FOYER Jacques, De GEOUFFRE La PRADELLE Géraud, Droit international 
privé, édition Masson, 1987, p.44. 
2  SAVATIER René, Cours …, op.cit., p.75. 
3  LAGADRE Paul, Droit … et communautaire, op.cit., p.40. 

يف القانون الدويل اخلاص املقارن والفقه اإلسالمي، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، أنظر، مصطفى حممد الباز، جنسية املرأة املتزوجة  4
2001M ô.158.  

5  LAGARDE Paul, La nationalité…, op.cit.,  p. 226. 
 

  .10.حسام الدين فتحي ناصف، أثر انعقاد الزواج واحنالله، املرجع السابق، ص  6
  .159.ع السابق، ص مصطفى حممد مصطفى الباز، املرج 7
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من أن األجنبية اليت تتزوج من يوناين  1927و  1926واملعدل بقانوين سنيت  1856الصادر سنة 
  .1سية اليونانية مبقتضى هذا الزواجتكتسب اجلن

مببدأ وحدة اجلنسية يف العائلة وقضت باكتساب األجنبية جنسية زوجها كأثر وأيضا أخذت         

  7، الربتغال6، ا5ر5، أفغانستان4سويسرا  3، فنلندا2للزواج تشريعات كل من بلجيكاشر مبا

  .10، وتركيا9، هولندا8الفلبني

منت أيضا مببدأ وحدة وباإلضافة إىل التشريعات الغربية، هناك بعض التشريعات العربية اليت آ        

  : اجلنسية يف العائلة وجسدته صراحة يف قوانينها ولعل من أبرزها

إذا تزوجت امرأة :" منه على أنه 7/1حيث نصت املادة  1963قانون اجلنسية البحريين لسنة . 1

  ".بح حبرينيةأجنبية ببحريين بعد تاريخ العمل ذا القانون تص

تعترب زوجة : "منه على أنه 10حيث نصت املادة  1928ر سنة قانون اجلنسية األردنية الصاد .2

لسنة  6من القانون رقم  08ومبثل هذا احلل أخذت املادة . "دين أردنية وزوجة األجنيب أجنبيةاألر 

  .1963لسنة  7، واملستبدلة بالقانون رقم 1954

                                                           
  .661. ، املرجع السابق، ص ...فؤاد عبد املنعم رياض، االجتاهات املعاصرة  1
  .1932من قانون اجلنسية لسنة  04املادة   2
  .1941من تشريع اجلنسية لسنة  3املادة   3
  .1952من تشريع اجلنسية  لسنة  03املادة   4
  .1936من تشريع اجلنسية لسنة  10املادة   5
  .1948من قانون اجلنسية لسنة  1/3املادة   6
  .1930من القانون املدين لسنة  18/6املادة   7
  .1939الصادر سنة  473من القانون رقم  15املادة   8
  .1949من قانون اجلنسية لسنة  05املادة   9

  . 1928من القانون لسنة  13املادة  10
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املرأة  ":بأن 1925لسنة  S/15القانون اللبناين حيث قضت املادة اخلامسة من القرار رقم . 3

  .1"اليت تقرتن بلبناين تصري لبنانيةاألجنبية 

إن املرأة األجنبية " :منه على أنه 08حيث نصت املادة  1959القانون الكوييت الصادر سنة  .4

  ". اليت تتزوج من كوييت تصبح كويتية

جنبية منه باكتساب املرأة األ 16حيث قضت املادة  1957القانون السعودي الصادر سنة  .5

  .2بالزواج جنسية زوجها السعودي

مببدأ وحدة اجلنسية يف العائلة يف صورته  1929كما أخذ تشريع اجلنسية املصري الصادر سنة . 6

املرأة األجنبية اليت تتزوج من مصري تصري مصرية وال :" منه على أنه 14، حيث نصت املادة 3املطلقة

ال إذا جعلت إقامتها العادية يف اخلارج واسرتدت جنسيتها تفقد اجلنسية املصرية عند انتهاء الزوجية إ

  .4"األصلية عمال بالقانون اخلاص ذه اجلنسية

 1954أبريل  15االتفاقية اليت أبرمتها جامعة الدول العربية يف نفس احلكم جسدته و         

: ثانية منها أنهواخلاصة بشأن بعض أحكام اجلنسية بني دول اجلامعة العربية حيث ذكرت املادة ال

تكتسب املرأة العربية بالزواج جنسية زوجها العريب، وتسقط عنها به جنسيتها السابقة ما مل تطلب "

الزوجة االحتفاظ جبنسيتها يف عقد الزواج أو بإعالن  الحق خالل ستة أشهر من تاريخ عقد 

  .5"الزواج

                                                           
  . 72. ابق،  صاملرجع الس  ……أمحد مسلم، موجز القانون الدويل  1
  .231. � ¹ 2007أنظر، ابراهيم حسن حممد عمر الغزاوي، املركز القانوين للطفل يف جمال القانون الدويل اخلاص، دار النهضة العربية ،  2
  .231.ابراهيم حسن حممد عمر الغزاوي، املرجع السابق، ص 3
  .188.ص ، املرجع السابق، ...فؤاد عبد املنعم رياض، الوسيط يف اجلنسية  4
  . 166-165. مصطفى حممد مصطفى الباز، املرجع السابق، ص  5
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  مبدأ استقالل الجنسية في العائلة/ ب

قد اعتنقتها االتفاقيات الدولية والتشريعات  1السابقسية الزوجني مبفهومها استقالل جن نظرية      

  : املعاصرة، ونبني ذلك فيما يلي

  االتفاقيات الدولية ونظرية استقالل جنسية الزوجين -1

  : نظرية استقالل جنسية الزوجني جندأخذت بمن االتفاقيات الدولية اليت 

 اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة -

بدأ سرياMا يف و   1957 /29/01 يف ة العامة لألمم املتحدةعن اجلمعي صدرت هذه االتفاقية      

تقبل كل دولة متعاقدة بأال يؤثر انعقاد أو "  :يت تنص يف مادOا األوىل على أنهال8 9 11/08/1958

على  الزواجلزوج جلنسيته أثناء ، كما ال يؤثر تغيري اج بني أحد رعاياها وأحد األجانبحنالل الزوا ا

 تلقائي أثر للزواج يكون ال أن مبدأهذه املادة صراحة  وعليه، جسدت ".جنسية الزوجة بطريقة آلية

  .2الزوجة جنسية على

ال حيول الدخول اإلرادي ألحد الوطنيني :" كما تنص املادة الثانية من هذه االتفاقية على أنه      

  ".أن حتتفظ زوجته جبنسيتها يته دونيف جنسية دولة أخرى وال تنازله عن جنس

                                                           
  .من هذه الرسالة 271-267 .أنظر، ص 1
  .11. ، املرجع السابق، ص...حسام الدين فتحي ناصف، أثر انعقاد الزواج  2
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وهكذا أخذت هذه االتفاقية بنقطة البداية وهي استقالل جنسية الزوجني وأتاحت الفرصة       

الزوجة األجنبية ألحد الوطنيني "  :للوصول إىل وحدة اجلنسية بينهما بنصها يف مادOا الثالثة على أنه

  .1"ل إجراءات جتنس خاصة متميزةميكنها بناء على طلبها أن تكتسب جنسية زوجها من خال

   2اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -

والسارية املفعول  18/12/1979وهي االتفاقية الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف       

أة حقا متنح الدول األطراف املر " منها على أنه  9/1وتنص املادة . 03/09/19813ابتداء من تاريخ 

وتضمن بوجه خاص أال يرتتب . مساويا حلق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو االحتفاظ ا أو تغيريها

على الزواج من أجنيب، أو تغري جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغري تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح 

  ".بال جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

  بتنازع القوانين في شأن الجنسية المتعلقة 1930اتفاقية الهاي لسنة  -

حيث أقرت هذه االتفاقية مبدأ عاما مقتضاه أال يكون للزواج أثر حتمي أو تلقائي على       

  .4جنسية الزوجة 

 1962اتفاقية عام  -

الدول يف خصوص جنسية نسجام بني تشريعات ت األمم املتحدة حتقيق نوع من االحاول      

مادOا األوىل  تعتبارات فوضعت هذه االتفاقية حبيث تضمنذلك العديد من اال الزوجة مراعية يف

ثانية مبدأ مادOا ال تتضمنو . األجنبية بقوة القانون مبدأ عدم جواز فرض جنسية الزوج على الزوجة
                                                           

  . 134-133.، املرجع السابق، ص...حسام الدين فتحي ناصف، نظام اجلنسية  1
  .24/01/1996 بتاريخ 06، اجلريدة الرمسية رقم 22/01/1996ر يف ت عليها اجلزائقصاد 2
سان، أنظر، وحياين جياليل، مظاهر املساواة بني الزوجني يف قانون األسرة اجلزائري على ضوء االتفاقيات الدولية، مذكرة ماجستري، جامعة تلم 3

2008/20092  9.20.  
  .11. املرجع السابق،  ص  ...حسام الدين فتحي ناصف، أثر انعقاد الزواج  4
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منح  دولة الزوج سلطة تقديرية يف نبية حبيث تدخله إذا أرادت مع منحة األجفتح باب اجلنسية للزوج

 .1ألمن القومي والنظام العام فيهالدواعي ايتها هلا أو رفضها استجابة جنس

  

   تشريعات الجنسية المعاصرة ونظرية استقالل جنسية الزوجين -2

لقيت نظرية استقالل جنسية الزوجني رواجا لدى التشريعات املعاصرة، بل إن التشريعات اليت        

ومع ذلك فاستقراء . 2بعض منها، بدأت تتحول إليهاكانت تأخذ بنظرية الوحدة واليت أشرنا إىل 

تشريعات اجلنسية املقارنة يربز تباين تلك التشريعات يف كيفية إعمال نظرية االستقالل حبيث ميكن 

  : أن منيز بشأMا بني أربعة اجتاهات

اج املرأة وفيه يتم إعمال نظرية االستقالل يف صورOا املطلقة، حبيث ال يكون لزو : االتجاه األول /1

فال تثبت هلا جنسية دولة الزوج إال بطريق التجنس . األجنبية بأحد الوطنيني أي أثر على جنسيتها

ومن التشريعات اليت أخذت ذا االجتاه، نذكر قانون اجلنسية الصيين . شأMا يف ذلك شأن أي أجنيب

 1977فرباير  15فذ يف اجلنسية الكندي النا ، وقانون)9-8املادة ( 1980سبتمرب  10الصادر يف 

على أن  37مادته  كانت تنص، حبيث  1973قانون اجلنسية الفرنسي لعام وكذلك 5 3)05املادة (

  .4اج ال حيدث أي تأثري على اجلنسيةالزو 

وهو أقل تشددا، فاألصل فيه أنه ال أثر للزواج على جنسية الزوجة، بل تبقى : االتجاه الثاني /2

ا حق طلب اكتساب جنسية الزوج الوطين طبقا لشروط التجنس اليت ولكن يكون هل. على جنسيتها

                                                           
  .208.صويف حسن أبو طالب، املرجع السابق، ص   1
  .227.أمحد عبد الكرمي سالمة، حممد الرويب، املرجع السابق، ص    2
  .135.حسام الدين فتحي ناصيف، نظام اجلنسية يف القانون املقارن، املرجع السابق، ص   3

4 LAGARDE Paul, Le droit ... et communauté, op.cit. , p.40.  
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يقررها قانون تلك اجلنسية، ولكن مع بعض التيسري أو التخفيف، السيما بشأن شرط اإلقامة 

  .1االعفاء منهابتخفيض مدة اإلقامة املطلوبة أو 

                                                           
  .0.142 19772، دار النهضة العربية، مصر، 1.أنظر، أمحد قسمت اجلداوي، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص، ج  1

   :ومن القوانني اليت سارت يف هذا االجتاه جند
وهي مدة  - ابان بالنسبة هلا من مخس سنوات الذي يقرر ختفيض مدة اإلقامة أو التوطن يف الي) 07املادة ( 1985ون اجلنسية الياباين لعام قان -

   .إىل ثالث سنوات فقط  - التجنس العادي
اليت تنص على أن األجنبية اليت تتزوج من منساوي ال تكتسب جنسيته بقوة ) 11املادة (  1983مارس  3قانون اجلنسية النمساوي الصادر يف  -

مليسرة، وهي وجود زواج صحيح وقائم منذ عام على األقل، وأن تكون الزوجة متوطنة يف القانون، بل هلا إن أرادات أن تطلب ذلك بشروط التجنس ا
، وإذا  كان عمر الزواج سنتني )مع مالحظة أن مدة اإلقامة املتطلبة للتجنس العادي هي عشر سنوات(النمسا مدة أربع سنوات متتالية على األقل 

  .136.، املرجع السابق، ص ... تحي ناصف، نظام اجلنسيةحسام الدين ف. فقط تكفي مدة ثالث سنوات من التوطن
الزوج األجنيب أو عدمي اجلنسية مواطن ايطايل  : "هواليت تنص على أن 1983الصادر سنة  123املادة األوىل من قانون اجلنسية االيطايل رقم  -

بعد ثالث سنوات حتسب من تاريخ الزواج، إذا مل يكن هناك  يكتسب اجلنسية االيطالية إذا كان مقيما منذ ستة أشهر على األقل يف إيطاليا، أو
أن  05/02/1992الصادر بتاريخ  91وكذلك قضى القانون االيطايل رقم ". احنالل أو بطالن أو وقف آلثاره املدنية ومل يوجد انفصال قانوين

سنوات من الزواج إذا كان املعين  3ر من االقامة بإيطاليا أو بعد أشه 6األجنيب الذي يتزوج مبواطن إيطايل يكتسب اجلنسية االيطالية بتقدمي طلب بعد 
  .باألمر مقيما باخلارج

ميكن لألجنبية اليت تتزوج بلجيكيا أن تكتسب اجلنسية البلجيكية إذا أقام الزوجان يف : " من قانون اجلنسية البلجيكي اليت تنص على أنه 30املادة  -
 ".بلجيكا مدة ستة أشهر على األقل

، واليت تنقص مدة االقامة الالزمة لتجنس الزوجة األجنبية من مخس سنوات إىل 1952لسنة  414من القانون العام األمريكي رقم  319املادة  -
م ومن هذه املادة نستخلص أن الزواج ال ميارس أي تأثري على جنسية املرأة األجنبية اليت تتزوج مبواطن أمريكي، فهي ال تكتسب حبك. ثالث سنوات

وإذا أرادت اكتساب هذه اجلنسية تلجأ عندئذ إىل التجنس وختضع لشروطه املنصوص عليها قانونا، إال أن املرأة يف هذه احلالة . القانون جنسية زوجها
  .تستفيد من ختفيض مدة التدريب املطلوبة عادة

Cf. DUTOIT Bernard, La nationalité de la femme mariée, Librairie, Droz, Genève, 1980,  p.179. 

ميكن للمرأة األجنبية املتزوجة من مغريب بعد مرور : " حيث تنص مادته العاشرة على أنه.  2007مارس  23قانون اجلنسية املغريب املعدل بتاريخ  -
ىل وزير العدل بتصريح الكتساب اجلنسية منتظمة أن تتقدم أثناء قيام العالقة الزوجية إو مخس سنوات على األقل على إقامتها يف املغرب بكيفية اعتيادية 

  ".املغربية 
أن تطلب اجلنسية ....ميكن للمرأة األجنبية املتزوجة من تونسي " حيث ينص على أنه  .منه 14يف الفصل  1963نسي لسنة قانون اجلنسية التو  -

وهي . كان الزوجان مقيمني بتونس منذ عامني على األقلمن هذه ا5لة، وذلك إذا   39التونسية بتصريح يقع طبق الشروط املنصوص عليها بالفصل 
  ...".تكتسب اجلنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح 

املرأة األجنبية اليت تتزوج من :" حيث انطلق من مبدأ استقالل اجلنسية بني الزوجني وكرسه بقوله. 1969لسنة  276ريعي السوري رقم املرسوم التش -
   :وهذه الشروط هي. 08من املادة  01العربية السورية ال تكتسبها إال ضمن الشروط واألحكام املنصوص عليها يف الفقرة شخص يتمتع باجلنسية 

  .أن تقدم طلبا بذلك إىل وزارة الداخلية - أ
  .أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتني من تاريخ الطلب -  ب
   .السابقة) ب(ملذكورة يف الفقرة أن تكون مقيمة يف القطر بصورة مشروعة خالل املدة ا -  ت
أنظر، فؤاد شباط، دراسات مقارنة يف اجلنسية وإقامة االجانب يف سورية ولبنان، مطبعة احلبالوي، . أن يصدر قرار عن الوزير بإكساا اجلنسية -  ث

  .  Ë.53 1970¹دار الكتب، 
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قانون اجلنسية الفرنسي  :ومن القوانني اليت أعفت الزوجة األجنبية من مدة اإلقامة املطلوبة للتجنس

، الذي ينطبق على الزوج األجنيب أو 1)21املادة (وحكمه املدرج يف القانون املدين 1993لسنة 

الزوجة األجنبية لطرف فرنسي حيث جيوز وفقا هلذه املادة جتنس الزوجة األجنبية باجلنسية الفرنسية 

  .2ياخلمسية املطلوبة للتجنس العاد مع إعفائها من شرط اإلقامة

وفيه اكتفت بعض التشريعات باستلزام استمرار الزواج قائما بني األجنبية  :تجاه الثالثاال - 3

من ذلك قانون  -والطرف الوطين فرتة معينة قبل إعالن الرغبة يف احلصول على جنسية الزوج، 

الزوج،   أو من تاريخ إعالن الرغبة يف اكتساب جنسية دولة- - 3املعدل 1973اجلنسية الفرنسي لعام 

  : ومن تلك التشريعات نذكر

  ).16م (هـ  1374نظام اجلنسية العربية السعودي لعام  -

  .19814املعدل عام  1963قانون اجلنسية البحريين لعام  -

  ). 1980لسنة  100معدلة باملرسوم رقم  08املادة (قانون اجلنسية الكوييت  -
                                                                                                                                                                        

منه حصول األجنبية زوجة السوداين على اجلنسية السودانية إذا أقامت  ب/ 18حيث جتيز املادة . 1993لسنة  19قانون اجلنسية السوداين رقم  -
من مدة  بالسودان مع زوجها السوداين ملدة سنتني على األقل من تاريخ تقدمي الطلب، على أنه جيوز لرئيس الدولة بناء على توصية الوزير إعفاؤها

  . ملدة سنتني على األقل قبل تاريخ تقدمي ذلك الطلبإذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السوداين...االقامة هذه 
  .من هذه الرسالة 2263 262. ، أنظر، ص24/07/2006بتاريخ  911- 06مت تعديل هذه املادة مبوجب القانون رقم  1

2 Cass.1er civ, 29 février 2012, N° 11-10970, Gaz. Pal, Recueil mars- avril, 2012, p.1117. 
املعدلة من القانون املدين اليت نصت على أن األجنيب الذي يتزوج بزوج من جنسية فرنسية يستطيع بعد عامني حتسب  21/2املادة  وهذا ما جسدته 3

 من تاريخ الزواج؛ أن يكتسب اجلنسية الفرنسية من خالل تقدمي طلب إىل اجلهات املختصة، بشرط أن تكون يف تاريخ تقدمي هذا الطلب احلياة
  ".رة ومل تتوقف بني الزوجني وأن يكون الزوج الفرنسي حمتفظا جبنسيته املشرتكة مستم

L’article 12-2 du code civil français disposait que : «  l’étranger ….qui contracte mariage avec un conjoint de 
nationalité française peut après un délai de deux ans à compter du mariage acquérir la nationalité française par 
déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et 
que le conjoint français ait conservé sa nationalité » .Cf. VALLAR Christian, Le radicalisme religieux et le refus 
fondé d’acquisition de la nationalité, recueil Dalloz, 2009, N°5 , p .345. 

.                                                                       من هذه الرسالة 7263 262 .، أنظر، ص24/07/2006بتاريخ  911-06وقد مت تعديل هذه املادة مبوجب القانون رقم 
ال تصبح حبرينية إال إذا أعلمت وزير الداخلية برغبتها يف كسب هذه ....املرأة األجنبية اليت تتزوج من حبريين :" حيث تنص مادته السابعة على أنه 4

الداخلية اإلعفاء من كل هذه املدة أو بعضها، كما جيوز اجلنسية واستمرت عالقة الزوجية قائمة ملدة مخس سنوات من تاريخ إعالن رغبتها، وجيوز لوزير 
  ".  التبعية لزوجهله خالل هذه املدة وألسباب تتعلق باألمن القومي والنظام العام حرمان املرأة األجنبية من كسب اجلنسية البحرينية ب
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  ).  01فقرة  3املادة ( املعدل  1975ام قانون جنسية دولة اإلمارات العربية املتحدة لع -

  ).08املادة (  2005لسنة  38قانون اجلنسية القطري رقم  -

منها مرور ) ب(اليت اشرتطت الفقرة  11يف املادة  1990لسنة  06قانون اجلنسية اليمين رقم  -

  .أربع سنوات على األقل من تاريخ الزواج

ال تشرتط إقامة الزوجة األجنبية يف إقليم دولة زوجها خالل واملالحظ أن مجيع القوانني السابقة       

املدة اليت جيب أن تكون الزوجية قائمة فيها، واليت حتسب من تاريخ تقدمي طلب اكتساب اجلنسية 

الذي  19691وهذا على خالف الوضع يف قانون اجلنسية العربية السوري لسنة . إىل جهة املختصة

ن املرأة األجنبية اليت تتزوج من شخص سوري ال تكتسب اجلنسية قرر من خالل مادته التاسعة أ

السورية إال إذا قدمت طلبا بذلك واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتني من تاريخ  الطلب وكانت 

  . 2الزوجة مقيمة يف سوريا بصورة مشروعة خالل املدة املذكورة

واليت تقرر أنه جيوز  1983لسنة  من قانون اجلنسية العماين 05كذلك ما قضت به املادة        

للمرأة األجنبية اليت تتزوج من عماين طلب احلصول على اجلنسية العمانية شريطة أن ينقضي على 

  . زواجها منه وإقامتها معه يف عمان مخس سنوات على األقل 

 واليت 1993لسنة  19ب من قانون اجلنسية السوداين رقم /8وأيضا ما نصت عليه املادة        

تؤكد أمهية اإلقامة مع الزوج باشرتاطه أن تكون الزوجة األجنبية قد أقامت بالسودان مع زوجها 

السوداين ملدة سنتني على األقل من تاريخ تقدمي الطلب، على أنه جيوز لرئيس الدولة بناء على توصية 

                                                           
سرة يف القانون املصري والفرنسي والسوداين، مكتبة النصر، جامعة أنظر، عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحان، جنسية املرأة املتزوجة وآثارها يف حميط األ 1

  .58.» “1991القاهرة، 
  .228. أمحد عبد الكرمي سالمة، حممد الرويب، املرجع السابق، ص 2
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وداين ملدة سنتني الوزير إعفاؤها من مدة اإلقامة هذه إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها الس

  .1على األقل قبل تاريخ تقدمي ذلك الطلب

وهذا هو االجتاه األخري، وجند فيه أن بعض التشريعات اليت اعتنقت نظرية : االتجاه الرابع - 4

استقالل اجلنسية يف األسرة، مل تستلزم شيئا الكتساب الزوجة جلنسية زوجها سوى إعالن رغبتها يف 

الذي قضى باحتفاظ املرأة املتزوجة  1927عام لالفرنسي ن اجلنسية قانو ومن بينها نذكر . ذلك

جبنسيتها، وبالتايل مل يرتب أي أثر للزواج املختلط على جنسية الزوجة إال إذا اختارت هذه األخرية 

  .  2بإرادOا احلرة اكتساب جنسية زوجها -فرنسية كانت أو أجنبية –

ن نظرية وحدة اجلنسية يف العائلة مل يبق هلا سوى قيمة ومن خالل ما تقدم ذكره، نستنتج أ        

تارخيية فقد أبانت لنا تشريعات اجلنسية اليت استعرضناها آنفا؛ غلبة االجتاه حنو تأكيد استقالل 

الزوجة جبنسيتها وعدم إحلاقها جبنسية زوجها إال إذا رغبت هي يف ذلك، وأعربت عن تلك الرغبة 

  .3صراحة

  

  ي الوحدة واالستقاللمع بين مبدأالج -ج

إن استقراءنا لالجتاهات التشريعات السابقة يوضح لنا أرجحية النظرية املعاصرة اليت تؤكد مبدأ        

املساواة بني الرجل واملرأة يف جمال اجلنسية، األمر الذي يتوفر معه احرتام إرادة املرأة، وعدم ترتيب أي 

                                                           
  .140.، املرجع السابق، ص...حسام الدين فتحي ناصف، نظام اجلنسية  1

2 Cf. LEREBOURS-PIGEONNIERE Paul, Précis de droit international privé, Librairie Dalloz, Paris, 1946, 
pp.128-129 ; LAGARDE Paul, La nationalité …, op.cit., p.221. 

، وقانون )3/1املادة ( 1981ن اجلنسية الربتغايل لعام ، قانو )19املادة ( 1981يونيو  29وأيضا أخذ ذا االجتاه قانون اجلنسية الزائريي الصادر يف 
  ).05املادة ( 13/02/1981املعدل يف  1964اير فرب  11نسية الرتكي الصادر يف اجل
  . 229. أمحد عبد الكرمي سالمة، حممد الرويب، املرجع السابق، ص 3
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ذلك وأعلنت بإرادOا احلرة رغبتها يف الدخول يف جنسية  تأثري للزواج على جنسيتها إال إذا رغبت يف

  .1زوجها

ومع ذلك فإنه ال ميكن القول بأن مشرعي تلك الدول قد رغبوا عن مبدأ الوحدة، بل على         

وال جناوز احلقيقة إذا قلنا أMم . العكس، فإنه ميكن القول بأMم مييلون إليه دون أن يصرحوا بذلك

بدأين، وجيعلون وحدة اجلنسية يف النهاية غاية مذهبهم؛ ذلك أن مبدأ استقالل يزاوجون هذين امل

األمر الذي ال يتوافر معه إال احرتام . 2اجلنسية إمنا جاء ليعاجل القصور الناتج عن تطبيق مبدأ الوحدة

ما حتقق ، فإذا شى مع معطيات فكرة اجلنسية ذاOاإرادة املرأة يف جمال اجلنسية كسبا وفقدا مبا يتما

  .3فإنه يزول كل خالف بني املبدأين ذلك االحرتام

يف إزاء ذلك، فإنه ميكن القول بأن االستقالل يف اجلنسية جيب أن يكون ابتداء، وأن الوحدة       

، فمجرد الزواج وحده ال يكفي لدخول الزوجة يف )املزج بني املبدأين(اجلنسية جيب أن يكون انتهاء 

ؤثر على جنسيتها، إال إذا طلبت ذلك صراحة، فإذا ما طلبت ذلك ووافقت جنسية زوجها وهو ال ي

  . دولة الزوج على طلبها حتققت وحدة اجلنسية بني أفراد املنزل العائلي

ولعل من أبرز التشريعات اليت اعتنقت هذا املذهب األخري صراحة؛ قانون اجلنسية املصري رقم        

ال تكتسب األجنبية اليت تتزوج من مصري : "بعة على أنهيت نصت مادته الساال 1975لعام  26

جنسيته بالزواج إال إذا أعلنت لوزير الداخلية برغبتها يف ذلك ومل تنته الزوجية قبل انقضاء سنتني من 

                                                           
  .230-229. أمحد عبد الكرمي سالمة، حممد الرويب، املرجع السابق، ص  1
  .212-211. مصطفى حممد مصطفى الباز، املرجع السابق، ص  2
  . 53. ، املرجع السابق، ص... فؤاد عبد املنعم رياض، اجلنسية يف التشريعات  3
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وجيوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتني حرمان . تاريخ اإلعالن لغري وفاة الزوج

  . 1"نسية املصريةالزوجة من اكتساب اجل

من خالل استقراء هذا النص يتضح لنا أن املشرع املصري قد اختذ موقفا وسطا بني كل من        
حيث مل يتنب أي منهما على إطالقه، فهو يعتد . مبدأي وحدة اجلنسية واستقالل اجلنسية يف العائلة

بري صريح من جانبها، ويف املقابل ترك بإرادة املرأة املتزوجة وذلك بعدم منحها اجلنسية املصرية دون تع
لروحي والفكري يف هلا الباب مفتوحا للدخول يف اجلنسية املصرية وذلك لتوفري نوع من التوافق ا

  .2النطاق العائلي

وبذلك وضع املشرع املصري الزوجة األجنبية اليت تتزوج من مصري يف مركز قانوين متميز عن        
بدو مالمح هذا التمييز عندما مسح هلا املشرع بالدخول يف اجلنسية وت. سائر األجانب العاديني

  : تتمثل تلك الشروط يفو . 3شروط ميسرة نتيجة للزواج من مصرياملصرية ب

ذلك وفقا . . 4الشكليةي صحيح من الناحيتني املوضوعية و أن يكون الزواج من مصري زواج رمس -1
  .5تص مبقتضى قواعد االسناد املصريةللقانون املخ

. ذا اإلعالن إىل وزير الداخليةإعالن الزوجة لرغبتها يف اكتساب اجلنسية املصرية، ويتم توجيه ه -2
  .6ال يشرتط إبداء الرغبة فور انعقاد الزواج، بل جيوز أن يتم ذلك يف أي تاريخ الحقو 

  .7دة سنتني من تاريخ إعالن الرغبةاستمرار الزوجية مل -3

                                                           
  .87. ، املرجع السابق، ص...؛ فؤاد عبد املنعم رياض، الوسيط يف اجلنسية231. ، املرجع السابق، ص... عمر الغزاوي، املركز القانوين للطفل  1
  .87.ناصر عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص  2
  .197. . .2011، عبد املنعم زمزم، أحكام اجلنسية يف القانون الدويل والقانون املصري املقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، أنظر 3
  .103.، املرجع السابق، ص... صالح الدين مجال الدين، النظام القانوين للجنسية  4
  . 224. وعات اجلامعية، االسكندرية، دون سنة نشر، صأنظر، حفيظة السيد احلداد، اجلنسية ومركز األجانب، دار املطب 5
  .304. 4 19592، دار املعارف، مصر،  1.أنظر، مشس الدين الوكيل، اجلنسية ومركز األجانب، ط 6
. سابق، ص؛ هشام علي صادق، اجلنسية املصرية، املرجع ال61.، املرجع السابق، ص...فى عبد الرمحن، جنسية املرأة املتزوجة طعبد احلكيم مص 7

113.  
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جة من الدخول يف زير الداخلية خالل مدة السنتني حيرمان الزو عدم صدور قرار مسبب عن و  -4

  .1اجلنسية املصرية

وأيضا آثر املشرع السعودي التوسط بني مبدأ تبعية الزوجة واستقالهلا، فلم يأخذ بأحد املبدأين       

  على إطالقه، فهو مل جيرب الزوجة األجنبية على الدخول يف جنسية زوجها السعودي مبجرد الزواج

. ولكنه أباح هلا اكتساب اجلنسية السعودية بالتبعية لزوجها إن أبدت رغبتها يف ذلك. كأثر مباشر له

: ه على أنه 1374املعدلة من نظام اجلنسية العريب السعودي الصادر عام  16حيث تنص املادة 

ت رغبتها يف تكتسب املرأة األجنبية جنسية زوجها السعودي إذا تنازلت على جنسيتها السابقة وقرر "

  ". اكتساب اجلنسية العربية السعودية

  :ية جلنسية زوجها السعودي ما يليومن هذا النص نستنتج أنه يشرتط الكتساب الزوجة األجنب     

  . أن يكون عقد الزواج صحيحا ثابتا يف وثيقة رمسية -1

 .أن يكون الزوج سعوديا حلظة متام الزواج -2

   .ها األجنبيةأن تتنازل الزوجة عن جنسيت -3

   .ة قائمة مدة مخس سنواتيالزوج استمرار -4

  .2إعالن الزوجة عن رغبتها يف احلصول على اجلنسية السعودية -5

كما اختذ املشرع التونسي أيضا موقفا وسطا، فحاول التوفيق بني مبدأ وحدة اجلنسية يف العائلة      

حاالت انعدام اجلنسية أو التقاء الوقوع يف ارات ومبدأ املساواة بني اجلنسني مع مراعاة عدة اعتب

                                                           
  . 204.، املرجع السابق، ص...عبد املنعم زمزم، أحكام اجلنسية  1
  .228-223.أمحد عبد احلميد عشوش، عمر أبو بكر باخشب، املرجع السابق، ص 2
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ازدواجها؛ ملا نص على أن املرأة األجنبية اليت تتزوج بتونسي تكتسب اجلنسية التونسية إذا كان قانوMا 

أما إذا كان قانوMا الوطين ينص على أMا حتتفظ جبنسيتها فال تكتسب . الوطين جيردها من جنسيتها

من جملة اجلنسية  14و  13ب منها وهذا ما أكده صراحة الفصلني جنسية زوجها التونسي إال بطل

  .1التونسية

وإذا كانت املواقف الفقهية والتشريعية السابقة تبني موقف القانون املقارن من مدى تأثري        

  فما هو موقف القانون اجلزائري ذا اخلصوص؟  الزواج املختلط على جنسية الزوجني

  

  المطلب الثاني 

  سية المكتسبة بناء على رابطة الزوجية في القانون الجزائريالجن

بعدما تعرفنا على االجتاهات الفقهية املتباينة بشأن مدى تأثري الزواج املختلط على جنسية        

الزوج والزوجة، وأيضا موقف التشريعات الوضعية املقارنة من هذه املسألة؛ بقي لنا أن نتساءل عن 

وهذا ما . ري حول مدى إمكانية اكتساب اجلنسية اجلزائرية مبقتضى رابطة الزوجيةموقف املشرع اجلزائ

إىل حبث شروط اكتساب اجلنسية اجلزائرية  يف فرع أول مث ننتقل يف فرع ثانعنه سنحاول االجابة 

  .على أساس الزواج املختلط
                                                           

  . 1.151 9 1971أنظر، ابراهيم عبد الباقي، اجلنسية يف قوانني دول املغرب العريب الكبري، معهد البحوث والدراسات العربية،  1
تصبح تونسية من تاريخ عقد زواجها املرأة اليت تتزوج بتونسي إذا كان قانوMا الوطين :" من جملة اجلنسية التونسية على أنه 13حيث ينص الفصل 

  ".جيردها من جنسيتها االصلية مىت تزوجت بأجنيب
ونسي واليت مبوجب قانوMا الوطين حتتفظ جبنسيتها األصلية رغم ميكن للمرأة األجنبية املتزوجة بت:" من نفس ا5لة على أنه 14كما ينص الفصل 

من هذه ا5لة وذلك إذا كان الزوجان مقيمني يف  39تزوجها بأجنيب أن تطلب اجلنسية التونسية بتصريح يقع طبق الشروط املنصوص عليها بالفصل 
  .بتونس منذ عامني على األقل

  ".من هذه ا5لة 41و 15ل التصريح مع مراعاة األحكام املنصوص عليها بالفصلني وهي تكتسب اجلنسية التونسية من تاريخ تسجي
Cf.http://www.ejustice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/code_nationale_arabe_07_06_2013.pdf 
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  الفرع األول 

  جزائريمدى تأثير الزواج المختلط على جنسية الزوجين في القانون ال

اجلزائر قبل االحتالل الفرنسي هلا وأثناءه مل تعرف اجلنسية مبفهومها احلديث، لذلك  إن         

حيث سارع بإصدار تشريع خاص املشرع اجلزائري بعد االستقالل،  كانت من أوىل اهتمامات

لن نعاجل  وحنن يف هذا املقام. لتجسيد الشخصية والسيادة الوطنية 1963مارس  27باجلنسية بتاريخ 

قانون اجلنسية بأكمله، وإمنا سنخصص الدراسة لبحث موقف املشرع اجلزائري خبصوص مسألة تأثري 

الزواج املختلط على جنسية الزوجني الستخالص املبدأ الذي تبناه من بني املبادئ السالف ذكرها يف 

، وقانون 1963ألول سنة املبحث األول مع تقييمه واالملام جبميع جوانبه يف كل من قانون اجلنسية ا

  .05/01املعدل واملتمم باألمر رقم  1970، مث قانون اجلنسية لسنة 1970اجلنسية لعام 

  

من أثر الزواج المختلط على جنسية  1963موقف قانون الجنسية الجزائري لعام  -أوال

  الزوجين

املرأة األجنبية اليت  : "على أنهتنص  1963من قانون اجلنسية اجلزائري لعام  12املادة  كانت     

جيب عليها أن تعلن صراحة، . تتزوج من جزائري ميكنها أن تكتسب اجلنسية اجلزائرية بفعل الزواج

ميكن القيام ذا االعالن دون ترخيص حىت ولو  . وقبل عقد الزواج أMا تتخلى عن جنسيتها األصلية

رفضه، وإذا مل يرفض خالل ستة أشهر  يوجه الطلب إىل وزير العدل الذي ميكنه. كانت املرأة قاصرا 

والتصرفات اليت . تكتسب اجلنسية اجلزائرية ابتداء من تاريخ قبول وزير العدل الصريح أو الضمين
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تطبق نفس . تكون املرأة األجنبية قد أبرمتها مع الغري وفقا لقانوMا الوطين قبل الطلب تبقى صحيحة

  ".جن من جزائريني قبل العمل ذا القانوناألحكام على الزوجات األجنبيات الاليت تزو 

يستنتج من هذه املادة أن األصل يف األجنبية اليت تتزوج من جزائري احتفاظها جبنسيتها         

ها املادة تطلباألصلية، واستثناء ميكنها طلب اكتساب اجلنسية اجلزائرية مع مراعاة الشروط اليت ت

  :املذكورة أعاله أال وهي

ميكن رأة األجنبية صراحة وقبل عقد الزواج عن ختليها عن جنسيتها األصلية، هذا  و إعالن امل -1

 . قاصرا املرأة القيام ذا االعالن بدون ترخيص حىت ولو كانت

وهلذا الغرض جيب على ضباط احلالة املدنية قبل إبرام عقود الزواج بني جزائريني وأجنبيات، أن يسألوا 

خلي عن جنسيتها، وأن يشريوا إىل هذا االجراء، وإىل جواب الزوجة يف الزوجة إن كانت ترغب يف الت

  .1هامش عقد الزواج

توجيه الزوجة األجنبية طلب إىل وزير العدل الكتساب اجلنسية اجلزائرية، والنص مل يذكر الوقت  -2

اج أو الذي ينبغي فيه تقدمي الطلب، إال أن منطق األمر يستوجب تقدمي الطلب قبل إبرام عقد الزو 

 .بعده أي خالل قيام رابطة الزوجية

عدم معارضة وزير العدل طلب الزوجة األجنبية يف اكتساب اجلنسية اجلزائرية خالل ستة أشهر  -3

وإذا مرت تلك املدة ومل يرفض الطلب فيعترب هذا قبول ضمين فتكتسب . من تاريخ تقدمي الطلب

عقد الزواج بشرط أن يكون الزواج صحيحا؛ أي ال  الزوجة عندئذ اجلنسية اجلزائرية ابتداء من تاريخ

 .يكون قد أبطل أو احنل يف تاريخ قبول وزير العدل الصريح أو الضمين

                                                           
-2009. -بومرداس -ري، جامعة أحممد بوقرةارنة، مذكرة ماجستدراسة مق -أنظر، قريشي رزيقة، أثر الزواج املختلط على جنسية أفراد األسرة 1

2010_ ¹.30 .  
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جتدر االشارة إىل أن اكتساب اجلنسية اجلزائرية بأثر رجعي من تاريخ الزواج ال ميس هذا و         

غري وفقا لقانوMا الوطين قبل تقدمي طلب بصحة التصرفات اليت تكون الزوجة األجنبية قد أبرمتها مع ال

  .تلتزم بتنفيذهاسية اجلزائرية، حيث تبقى صحيحة و اكتساب اجلن

سبق يتضح أن املشرع اجلزائري قد ضم صوته إىل صوت التشريعات املقارنة اليت أقرت  امم        

زائري االجتاه الذي يوفق بني بانعدام األثر املباشر للزواج املختلط على جنسية الزوجة، فتبىن املشرع اجل

ومصلحة مبدأ استقالل اجلنسية فيها مراعيا بذلك مصلحة األسرة، ية يف العائلة و مبدأ وحدة اجلنس

حيقق االنسجام ملبدأ الذي تبناه املشرع الوطين فمصلحة األسرة تكمن يف أن ا .مصلحة الدولةاملرأة، و 

مصلحة و  .الواجب التطبيق على أحواهلا الشخصية بني أفراد األسرة الواحدة ويسعى لتوحيد القانون

 .طلبهايف جنسية زوجها مرهون بإرادOا و أن دخوهلا يف احتفاظها جبنسيتها األصلية و  الزوجة تكمن

أما مصلحة الدولة فتتمثل يف سلطة الرقابة املمنوحة لوزير العدل، الذي ميكنه االعرتاض على دخول 

    .إذا كانت من النساء الغري املرغوب فيهن العتبارات خمتلفةالزوجة األجنبية يف جنسية دولته 

  

من أثر الزواج المختلط على جنسية  1970موقف قانون الجنسية الجزائري لسنة  -ثانيا

  الزوجين

عدل عن موقفه الذي ملسناه يف قانون  19701إن املشرع اجلزائري يف قانون اجلنسية لعام        

خيص أثر الزواج املختلط على جنسية الزوجة فسكت متاما عن تبيان أثر ، فيما 1963اجلنسية لعام 

سكوته هذا يفهم منه أن الزواج يف قانون اجلنسية اجلزائرية ال اج األجنبية جبزائري على جنسيتها، و زو 

ما عليها إن أرادت الدخول يف األصلية، و  يرتب أي أثر على جنسية الزوجة فتبقى حمتفظة جبنسيتها
                                                           

  .1970ديسمرب  18الصادرة يف  105املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية، جريدة رمسية عدد  1970ديسمرب  15، مؤرخ يف 86 -70أمر رقم  1
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دون االستفادة من و العادية س جها اجلزائري إال سلوك طريق التجنس وفقا لشروط التجنجنسية زو 

ما يعين أن هذا . 1أي شرط خمفف ألن املشرع مل يستثنها حبكم ومل يورد شروط خمففة خاصة ا

بالتايل ليس للزواج أي أثر واج اجلنسية يف األسرة بشكل صارم، و القانون قد مسح بسيادة مبدأ ازد

  .2ن أثرا مباشرا أو أثرا غري مباشرجنسية الزوجة سواء كا على

تقدم بطلب إذن إذا أرادت الزوجة األجنبية جلزائري اكتساب جنسيته فما عليها إال ال      

أوردها املشرع  العادية اليتستخضع كغريها من األجانب لشروط التجنس الكتساب هذه اجلنسية و 

  :املذكور أعاله واليت تتمثل يف ما يلي من القانون 10اجلزائري يف املادة 

 .سنوات على األقل بتاريخ تقدمي الطلب 7االقامة يف اجلزائر مدة  -1

 .االقامة يف اجلزائر وقت التوقيع على املرسوم الذي مينح التجنس -2

 .سن الرشد ابلوغه -3

 .التمتع حبسن السرية وعدم سبق احلكم عليه بعقوبة خملة بالشرف -4

 .الوسائل الكافية للمعيشة اثبات -5

 .سالمة اجلسد والعقل -6

 .اثبات اندماجه يف ا5تمع اجلزائري -7

إىل وزير العدل الذي لديه سلطة القبول أو الرفض ضمن شروط املادة التجنس طلب يقدم و        

ه حسب تقدميشهرا ابتداء من إعداد امللف و  12لوزير العدل مهلة و “ من قانون اجلنسية اجلزائري 26

  .قانوننفس المن  27نص املادة 

                                                           
.    2005ع اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، التشريجلنسية ومركز األجانب يف الفقه و أنظر، بن عبيدة عبد احلفيظ، ا 1

132 133.  
  . 137.   2.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج 2
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فعلى الزوجة األجنبية القيام بإجراء آخر تضمنته املادة   ويف حالة توفر مجيع شروط التجنس      

وهذا دليل على رغبة املشرع . هو التصريح بالتخلي عن اجلنسية األصليةو من قانون اجلنسية  03

يشرتط يف اكتساب :" ت املادة األخرية على أنهاجلزائري تاليف ظاهرة ازدواج اجلنسية؛ حيث نص

يسري مفعول هذا التصريح من يوم بالتخلي عن اجلنسية األصلية و اجلنسية اجلزائرية تقدمي تصريح 

  ".اكتساب اجلنسية اجلزائرية

  05/01المعدل والمتمم بموجب األمر  1970لعام  موقف قانون الجنسية الجزائري -لثاثا

املتضـــمن قـــانون اجلنســـية اجلزائريـــة ـــدف  86-70لألمـــر  املـــتمماملعـــدل و  01-05األمـــر جـــاء       

مسايرة التطور الذي عرفه ا5تمع اجلزائري، وما طرأ عليه من تغيريات يف شىت مناحي احلياة متاشيا مـع 

األنظمــة التقدميــة يف جمــال اجلنســية الســتيعاب حــاالت األشــخاص والتكفــل ــا و إزالــة كــل العقبــات 

يق تفتح شخصية االنسان وحتول دون املشاركة الفعليـة يف بنـاء جمتمـع إنسـاين ينبـذ كـل أشـكال اليت تع

التمييز، خاصة التمييز ضد املرأة الذي أحدث ضجة كبرية من أجل املساواة بني الرجل واملرأة يف كافة 

  . 1احلقوق والواجبات

: على أنه من الدستور بنصها 32هذا احلق الذي جسده الدستور اجلزائري يف نص املادة         

أو   أو العرق "كل املواطنني سواسية أمام القانون وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد"

اليت تنص  34وكذا املادة  ". شخصي أو اجتماعي  خرأو أي شرط أو ظرف آ  أو الرأي  اجلنس

 واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني ":على أنه

  وحتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية  العقبات اليت تعوق تفتح شخصية االنسان

تعمل الدولة على ترقية  ":منه بنصها على أنه 35وكذا املادة ". والثقافية ¹واالجتماعية ¹واالقتصادية

                                                           
  .37.قريشي رزيقة، املرجع السابق، ص  1
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من  36كما تنص املادة   .1..."ظوظ متثيلها يف ا5الس املنتخبةاحلقوق السياسية للمرأة بتوسيع ح

تشجع . تعمل الدولة على ترقية التناصف بني الرجال والنساء يف سوق التشغيل:" الدستور على أنه

   . 2"الدولة ترقية املرأة يف مناصب املسؤولية يف اهليئات واالدارات العمومية وعلى مستوى املؤسسات

ال يرتـــب أي أثـــر للـــزواج  1970كـــان املشـــرع اجلزائـــري يف إطـــار قـــانون اجلنســـية لعـــام وبعـــدما          
املخــتلط علــى جنســية الزوجــة علــى حســب مــا ســبق قولــه، فإنــه بعــد التعــديل عــدل كــذلك موقفــه ــذا 
اخلصـوص حبيــث جعــل الــزواج سـبب مــن أســباب اكتســاب اجلنســية بتعـديل عنــوان الفصــل الثالــث مــن 

، فلم جيعل املشرع اجلزائـري دخـول "اكتساب اجلنسية بالزواج" إىل " ل القانوناكتساب اجلنسية بفض"
األجنبية اليت تتزوج من جزائري يف اجلنسية اجلزائرية بقوة القانون وإمنا تبقى حمتفظة جبنسـيتها األصـلية، 

ون وميكنهــا اكتســاب جنســية زوجهــا اجلزائــري بنــاء علــى طلبهــا ومــع مطابقــة الشــروط الــيت أوردهــا قــان
  . مكرر 09اجلنسية اجلزائري يف املادة املضافة بالتعديل وهي املادة 

هذا كله يدل على أن املشرع اجلزائري مل جيعل للزواج املختلط أثرا مباشرا وحتميا على جنسـية         
مكـرر املعدلـة علـى  9حيـث نصـت املـادة . الزوجني وإمنا جعل له أثرا غري مباشر على جنسية الزوجني

ميكــن اكتســاب اجلنســية اجلزائريــة بــالزواج مـــن جزائــري أو جزائريــة، مبوجــب مرســوم مــىت تـــوفرت " :أنــه
ى األقـل عنـد طلـب سـنوات علـ )3(أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثالث  -: روط اآلتيةالش

تــع حبســن ل، التمعلــى األقــ )2(، اإلقامــة املعتــادة واملنتظمــة بــاجلزائر مــدة عــامني تقــدمي طــب التجــنس
عتبـار العقوبـة الصـادرة يف ميكن أال تؤخذ بعـني اال. 3إثبات الوسائل الكافية للمعيشةالسرية والسلوك، 

  ". اخلارج

                                                           
5 2008نوفمرب  15يف املؤرخ  19-08نون رقم املعدل مبوجب قا 1996 ديسمرب 8 يف املؤرخة 76 رقم الرمسية اجلريدة  1996عام  دستور 1

  .2008نوفمرب  16املؤرخة يف  63اجلريدة الرمسية رقم 
6 2016مارس  06املؤرخ يف  01-16قانون رقم مبوجب  املعدل 1996 ديسمرب 8 يف املؤرخة 76 رقم الرمسية اجلريدة  1996عام  دستور 2

  .2016مارس  07املؤرخة يف  14اجلريدة الرمسية رقم 
 استلزمها املشرع الفرنسي الكتساب اجلنسية الفرنسية على أساس رابطة الزواج اثبات اتقان اللغة الفرنسية ليتمكن الزوج املعين ومن بني الشروط اليت 3

  .2011جوان  16الصادر يف  672-2011من القانون رقم  2-21وهذا ما نصت عليه املادة . من مواكبة ظروف احلياة اليومية
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ويستخلص من هذه املادة أن املشرع اجلزائري أعاد إدراج إمكانية اكتساب اجلنسية اجلزائرية         

ا مبوجب مرسوم  بعد أن كان ينص عليها بالزواج من جزائري أو جزائرية واشرتط شروطا الكتسا

 12نص يف املادة والذي  1970امللغى بقانون  27/03/1963قانون اجلنسية اجلزائري الصادر يف 

ميكن للمرأة األجنبية اليت تتزوج جزائريا أن حتصل على اجلنسية اجلزائرية مبفعول : " منه على أنه

  .1..."تها األصليةزواجها وجيب التصريح قبل الزواج برفضها جلنسي

اليت تتزوج ملرأة األجنبية على ايالحظ أن هذه املادة حصرت اكتساب اجلنسية اجلزائرية        

 تقضي  05/01مكرر من األمر 09بينما املادة . بالتصريح برفضها جلنسيتها األصليةألزمتها جبزائري و 

، فاملشرع قد سوى هذه املرة حد سواء على اكتساب اجلنسية اجلزائرية بالزواج من جزائري أو جزائريةب

بني الرجل واملرأة، وعلى ذلك ميكن لألجنيب الذي يتزوج من جزائرية أن يكتسب اجلنسية اجلزائرية،  

اكتساب جنسية زوجها اجلزائري، وهذا دف حتقيق لألجنبية اليت تتزوج من جزائري  كما ميكن

اخلصوص بشأن  واحد على الزوجني وعلىوحدة جنسية األسرة مبا ينجر عن ذلك تطبيق قانون 

مع اإلشارة بأن النص مل يشرتط أن . إخل...ونسب وطالق ومرياث  زواجاألحوال الشخصية من 

  ). األصلية(جلنسية األجنبية يتخلى الزوج أو الزوجة على ا

إذا علمنا  وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد أدرك الواقع املعاش جلزء من األسرة اجلزائرية، خاصة      

ويعانون من بعض املشاكل اإلدارية، االجتماعية  أن كثري من املواطنني اجلزائريني متزوجون بأجنبيات

  : والنفسية، وبقاء الزوجة حتتفظ جبنسيتها األجنبية يرتتب عليها سلبيات عديدة نذكر منها

  .األخالقتفكك العائلة واختالفها يف التقاليد و  -1
                                                                                                                                                                        

Cf. BOSKOVIC Olive, La nationalité – l’acquisition de la nationalité-, Recueil, Dalloz, 9 février 2012, n°6, 
p.392. 

) 2005والنشر والتوزيع، اجلزائر،  ، دار هومة للطباعة2.القانوين ملتعدد اجلنسيات، ط أنظر، حممد طيبة، اجلديد يف اجلنسية اجلزائرية واملركز 1
  . 36.ص
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خاصة يف حالة نشوء خالفات   الشخصية للزوجني لنظام قانوين واحدعدم خضوع األحوال  -2

 .1اعات بني الزوجني أو وفاة أحدمهانز و 

 باألمر واملتمم املعدل 1970 لعام اجلزائري اجلنسية قانون يف تطرق اجلزائري املشرع أن ويالحظ      
 حلالة يتطرق مل ولكنه سواء،ال على األجنيب الزوج أو الزوجة جنسية على الزواج أثر ملسألة 05/01

 حبيث التعديل، قبل الوارد احلكم على فأبقى جنسيتها على الزواج وأثر أجنيب من تتزوج اليت اجلزائرية
 اجلزائرية للجنسية فقدها إمكانية مع أجنيب من زواجها من بالرغم اجلزائرية جبنسيتها حمتفظة تبقى

 من إذن وصدور اجلزائرية جنسيتها عن التخلي يف هاورغبت األجنيب زوجها جلنسية اكتساا بإثبات
 التقديرية السلطة كامل ذلك يف وله اجلزائرية اجلنسية عن بالتخلي فيه هلا يسمح مبرسوم العدل وزير
  .والرفض القبول يف

جنسية الزوجني خبصوص تأثري الزواج املختلط على  وبعد أن توضح لنا موقف املشرع اجلزائري      
 اجلنسية املختلفة؛ ننتقل فيما يلي لتحديد شروط اكتساب اجلنسية اجلزائرية على أساس يف قوانني

  .05/01الزواج املختلط وفقا لألمر 

  

  الفرع الثاني

  05/01شروط اكتساب الجنسية الجزائرية بمقتضى رابطة الزوجية وفقا لألمر 

أقل تشددا، حبيث جعل  مكرر من قانون اجلنسية، بدى املشرع 09مبوجب أحكام املادة      
األصل أنه ال أثر للزواج على جنسية األجنيب، حبيث يبقى حمتفظا جبنسيته األصلية، ولكن حيق له 

  .  2طلب اكتساب جنسية زوجه طبقا للشروط اليت يقررها قانون الزوج خبصوص التجنس

                                                           
 .37..  حممد طيبة، املرجع السابق 1
  .147.أنظر، جبار صالح الدين، اكتساب اجلنسية عن طريق الزواج املختلط وآثاره يف القانون اجلزائري، جملة املفكر، العدد احلادي عشر، ص 2
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ئرية مبقتضى مكرر سنقوم بتحليل شروط اكتساب اجلنسية اجلزا 09وعلى ضوء نص املادة       

  :لزوجية على النحو التايلرابطة ا

  

  الزواج بجزائري أو جزائرية -الشرط األول

هو الشرط األساسي والسبب الفعال الكتساب الزوج األجنيب اجلنسية اجلزائرية، فيالحظ هذا       

وهذا الزواج   زائرييف هذا املقام مساواة املشرع اجلزائري بني زواج أجنيب جبزائرية وزواج أجنبية جب

  :لريتب آثاره ال بد أن يكون

  زواجا قانونيا  -1

قانون األسرة مبعىن أن يكون قد مت صحيحا مستوفيا جلميع أركانه وشروطه طبقا ملا يستلزمه       

هذا وتثري صحة الزواج بني خمتلفي اجلنسية مسألة حتديد القانون الذي يرجع إليه . والقانون املدين

هذا الزواج، فهل يرجع يف مثل هذه احلالة إىل القواعد الداخلية يف  اختصاص الفصل يف صحة

 القانون اجلزائري، أم لقواعد تنازع القوانني فيه؟

ذهب فريق من الفقه إىل القول بوجوب انعقاد الزواج صحيحا وفقا للقانون اجلزائري، أي طبقا       

نسية الزوج األجنيب، كون هذه املسألة حىت يرتب أثره بالنسبة جل. ألحكام قانون األسرة اجلزائري

تتعلق بالقانون العام ومادام أن املشرع رتب على الزواج الصحيح إمكانية اكتساب اجلنسية اجلزائرية، 

وذا املفهوم ال يعترب تقدير انعقاد الزواج وصحته من القانون اخلاص، ألن األمر يتعلق بسيادة الدولة 
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كن إخضاع مسألة الزواج أو بطالنه إىل قانون دولة أجنبية ولو بطريق ، ومنه ال مي1ومصاحلها العليا

  .2غري مباشر

أما الفقه الراجح، فقد ذهب إىل اعتبار مسألة التحقق من صحة انعقاد الزواج مسألة أولية،       

ختضع من حيث الشكل ومن حيث املوضوع للقانون املختص مبقتضى قواعد االسناد الوطنية، وسواء 

  .  3هذه القواعد بتطبيق القانون الوطين أو قانون الزوج األجنيب أو القانونني معاقضت  

 املبادئ مبوجب التطبيق الواجب للقانون طبقا صحيحاالزواج  يكون أن جيب ذلك وعلى       

  .   4القوانني تنازع يف العامة

 أن يكون الزواج قائما فعليا منذ ثالث سنوات على األقل    -2

وفقا لقواعد االسناد اجلزائرية، استلزمت الفقرة صحيحا جانب وجوب انعقاد الزواج قانونيا إىل       

أن يكون الزواج قائما فعليا منذ ثالث سنوات اجلزائري قانون اجلنسية مكرر من  09املادة األوىل من 

على على األقل عند تقدمي طلب التجنس، أي جيب أن تستمر احلياة الزوجية ملدة ثالث سنوات 

وات مث فإذا وقع طالق قبل اكتمال مدة الثالث سن .األقل ودون انقطاع بتاريخ تقدمي طلب التجنس

، فال بد من االستمرار يف الزواج ملدة ثالث سنوات جديدة على األقل راجع الزوج زوجته بعد ذلك

قائما وهذا هو املقصود يف النص الذي أوجب أن يكون الزواج . وتقدمي طلب التجنس بعد ذلك

                                                           
  .148.جبار صالح الدين، املرجع السابق، ص 1
  .640. عريب،  القاهرة،  ص،  دار الفكر ال1.أنظر، أمحد عبد الكرمي سالمة، املبسوط يف شرح نظام اجلنسية، ط 2
  .0.180 6 2009أنظر، مقين بن عامر، إجراءات التقاضي واالثبات يف منازعات اجلنسية، دار اجلامعة اجلديدة،  3
  .100.101. 0 20101، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1.أنظر، حلسني بن شيخ آث ملويا، قانون اجلنسية اجلزائرية ط 4
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، حىت ولو كان يف مقدور 1على ذلك ال يكون الزواج قائما فعليا يف حالة الطالق الرجعي0 0 فعليا

 . الزوج مراجعة زوجته خالل فرتة العدة دون عقد جديد

وتكمن احلكمة من تقرير هذا الشرط يف إعطاء اجلهة املختصة الفرصة الكافية للتعرف على       

الل على جدية العالقة الزوجية وقابليتها للدوام، حىت يتسىن هلا اكتشاف هوية األجنيب، وكذا االستد

احلاالت اليت يتخذ فيها الزواج حيلة لالنضمام إىل ا5تمع الوطين للقيام بنشاط سياسي أو اجتماعي 

وبذلك يكون املشرع قد تفادى الزواج الصوري أو على بياض للتحايل على  2ال يتفق ومصلحة البالد

  .3جلنسيةقانون ا

  

  منذ عامين على األقل  المعتادة والمنتظمة في الجزائراالقامة  - الشرط الثاني

أي أن يكون الزوج أو الزوجة الطالبة للجنسية اجلزائرية مقيما مع الزوج اآلخر باجلزائر ملدة       

ن سنتني على األقل، وجيب أن تكون تلك املدة قد اكتملت عند تقدمي طلب التجنس وأن تكو 

  .معتادة ومنتظمة

                                                           
 .جعي هو الطالق الذي ميلك فيه الزوج حق مراجعة زوجته بدون عقد وصداق جديدين، وهو الطالق الذي حيصل قبل انتهاء فرتة العدةالطالق الر  1

 بعد حبكم إال الطالق يثبت ال"  :من قانون األسرة تنص على أنه 49أما عن موقف املشرع اجلزائري خبصوص هذا النوع من الطالق فنجد أن املادة 
 من ذات القانون 50كما تنص املادة . ..."ابتداء من تاريخ رفع الدعوى) 3(جيريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثالثة أشهر  صلح التحماو  عدة

من قراءة و ". ىل عقد جديدمن راجع زوجته أثناء حماولة الصلح ال حيتاج إىل عقد جديد ومن راجعها بعد صدور احلكم بالطالق حيتاج إ:" على أنه
 قضائي حبكم إال نظره يف يقع ال الطالق أن حبيث البائن بالطالق فقط أخذ وإمنا الرجعي بالطالق يأخذ مل اجلزائري املشرع أن لنا يتضحالنصني ين هذ

  .جديد بعقد إال زوجته إرجاع للزوج ميكن ال فإنه احلكم ذلك صدر ومىت
  .149.جبار صالح الدين، املرجع السابق، ص 2
  .38.رجع السابق، صقريشي رزيقة، امل 3
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إن شرط اإلقامة يفرض عادة للتأكد من اندماج األجنيب يف ا5تمع اجلزائري، فهذه الفرتة التجريبية  

فرصة ملراقبة سلوك طالب اجلنسية، ومدى اندماجه يف ا5تمع ودرجة تراخي روابطه بالدولة 

  . 1األجنبية

 مواجهة الدول األخرى، حبيث دون هذا الشرط فاإلقامة متنح لرابطة اجلنسية واقعية وحجية يف      

ال توجد أية رابطة تربر منح الدولة جنسيتها لطالبها، إذ ال ميكن لدولة أن تفرض جنسيتها على 

  . 2شخص غري مقيم فيها، ألن ذلك يشكل مساسا حبقوق دولة ذلك األجنيب

 05/01من األمر  09من املادة وقد نص املشرع اجلزائري على هذا الشرط ضمن الفقرة الثانية       

واإلقامة املقصودة هي اإلقامة املتكونة من ". االقامة املعتادة واملنتظمة باجلزائر مدة عامني على األقل"

متمثل يف اإلقامة الفعلية باجلزائر، والثاين معنوي يتمثل يف توافر نية االستقرار مادي عنصرين أحدمها 

  :وبذلك جيب. ا

 سنتين قد اكتملت عند تقديم الطلبلمدة  أن تكون االقامة  - أ

سنوات على األقل لطالب  07أي أن احلد األدىن لإلقامة هو سنتني، يف حني أنه اشرتط مدة       

إذن فقد خفف املشرع من شدة الشروط للحصول اجلنسية  .اجلنسية يف غري حالة الزواج املختلط

احلصول عليها عن طريق التجنس، وذلك مراعاة اجلزائرية عن طريق الزواج املختلط مقارنة بشروط 

  .   لظروف الزوجني وحرصا على الوحدة العائلية

                                                           
  .36.حممد طيبة، املرجع السابق، ص 1
  .150.جبار صالح الدين، املرجع السابق، ص 2
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كما لو أقام الزوج أو . فإن الشرط ينتفي ¹أقل من سنتني ت مدة اإلقامةإن كانعلى ذلك، و       

Í لتجنسطلب ا يرجع إليها إال عند تقدمي توجه إىل اخلارج لإلقامة هناك وملالزوجة سنة يف اجلزائر مث 

 . بد من البدأ يف حساب مدة جديدةفهنا ال

  أن تكون االقامة معتادة  -ب

مبعىن أن يتخذ طالب التجنس من اجلزائر موطنا له، ومل يشرتط النص أن تكون اإلقامة قانونية؛       

ماجه يف ؤكد اند، بل املقصود هو اإلقامة الفعلية واليت تعلى بطاقة اإلقامةألجنيب امبعىن أن حيصل 

  .1ا5تمع اجلزائري

   أن تكون االقامة منتظمة -.ج

، وعلى ذلك لو غادر األجنيب أو األجنبية بدون انقطاعمبعىن أن تستمر ملدة سنتني على األقل       

ال بد من بدأ  هاجلزائر قبل انقضاء مدة السنتني مث عاد للجزائر ليطلب اجلنسية بعد ذلك، فإن

  . ا5تمع اجلزائريضمن تجنس وهذا إلثبات رغبته يف االندماج مدة جديدة لطلب الحساب 

قاهرة أو لضرورة أو ألسباب بسبب قوة أما إذا كانت مغادرة اجلزائر قبل انتهاء مدة السنتني       

طالب  حيتاج وال تنقطع ال العامني مدةففي مثل هذه احلاالت مؤقتة مثل السفر إىل اخلارج للعالج؛  

ألن خروجه من اجلزائر كان بنية العودة إليها، وبالتايل فإن نيته يف االندماج   دةجدي مدة التجنس

  .2ستقرار خارج اجلزائرمتوفرة وليست له رغبة يف اال

                                                           
  .101.سني بن شيخ آت ملويا ، املرجع السابق، ص حل 1
  .102.حلسني بن شيخ آت ملويا، املرجع السابق، ص  2
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وأما نية االستقرار أو العودة إىل اجلزائر، فهي مسألة موضوعية يستنبطها قاضي املوضوع من       

يسجل طالب اجلنسية أبناءه يف املدارس اجلزائرية أو الظروف املالبسة لكل حالة على حدة، كأن 

  .1يقيم مشروعا استثماريا فيها

هذا وجتدر اإلشارة إىل أنه يشرتط أن تكون اإلقامة مشروعة ومرخص ا كي ترتب آثارها،       

 مبعىن أنه جيب أن يكون األجنيب قد دخل اجلزائر وأقام فيها وفقا للتنظيم الساري املفعول بالنسبة

  . 2لألجانب على أرض اجلزائر، وبالتايل فاإلقامة غري املشروعة ال يعتد ا مهما طالت مدOا

  

  السلوك رة و التمتع بحسن السي - الشرط الثالث

واهلدف من تقرير . جيب أن يتمتع الزوج أو الزوجة الطالبة للتجنس بسلوك الئق وأخالق حسنة     

مة ا5تمع اجلزائري من خالل استبعاد العناصر غري هذا الشرط هو حرص املشرع على محاية سال

الصاحلة ذات السمعة واألخالق  السيئة كوMا قد تشكل خطورة Oدد أمن وهدوء ا5تمع، فضال عن 

أن حسن السمعة والسلوك دالئل تعرب عن صالحية الشخص لالنضمام إىل ا5تمع اجلزائري ومدى 

  .اندماجه فيه

اخلاصة  10 أن املشرع هنا مل يشرتط كما يف احلالة املنصوص عليها يف املادة وجتدر اإلشارة إىل      

وعلى ذلك، فإنه يكتفي بالتحقيق . بشروط التجنس انعدام احلكم على األجنيب بعقوبة خملة بالشرف

االجتماعي الذي تقوم به مصاحل األمن حول سرية وسلوك املعين، وهذا بواسطة مساع اجلريان أو 

                                                           
  .2009ß * .336ر، ، اجلزائومةھأنظر، الطيب زرويت، الوسيط يف اجلنسية اجلزائرية، دار  1
  .150. جبار صالح الدين، املرجع السابق، ص 2
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 العمل وكذا التأكد من خالل األرشيف من عدم تورطه يف أية قضية، ولوزير العدل السلطة الزمالء يف

  .1التقديرية يف أن ال يأخذ بعني االعتبار العقوبة اجلزائية الصادرة يف اخلارج 

  

  إثبات الوسيلة الكافية للمعيشة  - الشرط الرابع

ائل الكافية للمعيشة، وتكمن احلكمة من اشرتط املشرع أن يثبت طالب اجلنسية الوطنية الوس      

سن هذا الشرط يف التأكد من أن طالب اجلنسية الوطنية لن يكون عبء على ا5تمع اجلزائري وال 

يشكل عالة على الدولة بفقره، ويقصد ذا الشرط أن يثبت الشخص قدرته على الكسب املشروع  

. 2لشركات أو ممارسا حلرفة أو جتارةى اووجود مصدر مشروع لالسرتزاق كأن يكون عامال يف إحد

ويصدق . ويكون االستشهاد بعقد عمل أو شهادة توظيف مؤسسا وكذا بوجود رصيد مصريف معترب

ن عادة حتت امرأة فإMا تكو  تهذا الشرط إذا كان طالب التجنس بسبب الزواج رجال، أما إذا كان

  . 3رعاية زوجها اجلزائري

غم من أن املشرع اجلزائري قد أدرج هذا الشرط بصفة عامة حبيث ينطبق بالر  هومن مث يالحظ أن      

على األجنيب الذي يتزوج جزائرية وأيضا على املرأة األجنبية اليت تتزوج جزائريا مراعيا بذلك مبدأ 

املساواة يف إثبات وسائل املعيشة بني الرجل واملرأة؛ إال أنه يصلح بالدرجة األوىل لألجنيب الذي يتزوج 

، وال يتصور بالنسبة 4زائرية باعتباره املسؤول على االنفاق على عائلته طبقا لقانون األسرة اجلزائريجب

                                                           
  .103.حلسني بن شيخ آت ملويا، املرجع السابق، ص 1
  .151.جبار صالح الدين، املرجع السابق، ص 2
  .103.حلسني بن شيخ آت ملويا، املرجع السابق، ص 3
 79 و78لى زوجها بالدخول ا أو دعوOا إليه ببينة مع مراعاة أحكام املواد جتب نفقة الزوجة ع:" من هذا القانون على أنه 74حيث تنص املادة  4
  ".من هذا القانون 80و



313 
 

لألجنبية اليت تتزوج جزائريا ألن نفقتها تقع على زوجها اجلزائري فلم جيب عليها إثبات الوسائل 

  الكافية للمعيشة؟ 

  

  ة الجزائرية بالزواج المختلطتقديم الزوج األجنبي طلب اكتساب الجنسي - الشرط الخامس

إضافة إىل الشروط السابقة جنيب اجلنسية اجلزائرية بالزواج، الزوج األ املشرع اجلزائري اكتساب قيد     

عن طريق تقدمي طلب إىل وزير العدل  اجلنسية اجلزائرية بإعالن الزوج األجنيب عن رغبته يف اكتساب

من  25حيث نصت املادة . استيفاء الشروط القانونية مشموال باملستندات والوثائق اليت تدل على

ترفع طلبات اكتساب اجلنسية اجلزائرية أو التخلي عنها أو اسرتدادها إىل :" قانون اجلنسية على أنه

  ". وزير العدل، مصحوبة بالعقود والوثائق واملستندات اليت تثبت استيفاء الشروط القانونية

طلب بلوغ سن الرشد ولعل سبب عدم ذكر املشرع اجلزائري هذا وباعتباره تصرفا قانونيا يت     

الشرط يعود إىل بداهة االمر، ألن الزوج إن مل يكن بالغا سن الرشد وقت إبرام الزواج يرخص له 

 يصبح مث ومن 11بذلك، وبعد مرور الثالث سنوات الالزمة لتقدمي الطلب، يكون قد بلغ سن الرشد

  .2اجلزائري الزوج جنسية يف الدخول طلب بإمكانه

بلوغ األجنبية سن الرشد وقت  63/96ويالحظ أن املشرع اجلزائري مل يشرتط يف ظل قانون      

أنه ميكن للمرأة القاصرة  12االعالن عن رغبتها يف كسب جنسية زوجها اجلزائري، إذ نص يف املادة 

  .3أن تعلن عن رغبتها يف ذلك بدون ترخيص

                                                           
  .q .11 2009¹أنظر، قصي حممد العيون، شرح أحكام اجلنسية، دار الثقافة للنشر، بريوت،  1
  .q .95 2007¹-2006 تلمسان، جامعة ماجستري، مذكرة والفقد، اإلكتساب بني اجلزائرية أمحد، اجلنسية أنظر، صديقي 2
  .152.جبار صالح الدين، املرجع السابق، ص 3
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  يقضي بالموافقة على طلب التجنسصدور مرسوم  -السادسالشرط 

الكتساب اجلنسية اجلزائرية بالزواج املختلط؛ فيتمثل يف موافقة الدولة اجلزائرية أما الشرط األخري       

وهذا يعترب أمر خاص . صراحة على طلب الدخول يف جنسيتها بصدور مرسوم يتضمن قبول الطلب

انون بل ال بد من صدور مرسوم التجنس كما جاء إذن، اجلنسية ال تكتسب بقوة الق. بسيادة الدولة

  .مكرر أعاله بعد تأكد وزير العدل من توفر الشروط القانونية 09يف الفقرة األوىل من املادة 

ويالحظ أن املشرع اجلزائري مل حيدد لوزير العدل األجل القانوين الذي جيب أن يرد خالله على       

 12اليت كانت قبل التعديل تتضمن أجل  27ديله للمادة طلب طالب اجلنسية اجلزائرية بعد تع

وما على طالب اجلنسية يف هذه احلالة  .يف الطلب شهرا، وهذا جيعل األجل مفتوح لوزير العدل للبث

ال يوجد مل يعد ممكنا تصور وجوده ما دام إال انتظار الرد الصريح من وزير العدل ألن الرد الضمين 

  . 1أجل

الطلب مبوجب قرار معلل  قبولإذا مل تتوفر الشروط القانونية يعلن وزير العدل عدم ويف حالة ما      

كما نصت الفقرة الثانية من . من قانون اجلنسية 26/1يبلغ إىل املعين طبقا ملا جاء يف نص املادة 

بلغ هذه املادة على أنه ميكن لوزير العدل رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب مبوجب قرار ي

ما يعين أن املشرع اجلزائري منح لوزير العدل سلطة تقديرية واسعة للبث يف مسألة طلب . إىل املعين

  .      اكتساب اجلنسية اجلزائرية، أو التخلي عنها أو اسرتدادها

عند استقراء الشروط سابقة الذكر، يتجلى بوضوح النهج الذي سار عليه قانون اجلنسية احلايل     

أي . تأثري الزواج املختلط حيث تبىن مبدأ استقالل اجلنسية يف العائلة بشكل خمففخبصوص مدى 

 07أنه جعل اكتساب اجلنسية اجلزائرية ظرف خمفف لشروط التجنس، فخفف مدة االقامة من 
                                                           

  .41.قريشي رزيقة، املرجع السابق، ص 1
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وبتبنيه هلذا املبدأ يكون املشرع اجلزائري قد احرتم إرادة املرأة األجنبية وجعل . سنوات إىل سنتني

ا للجنسية اجلزائرية مرهون برغبتها وطلبها وليس مفروض عليها، واحرتم مصلحة األسرة أيضا اكتسا

. اجلنسية فيها يف احلالة اليت تطلب الزوجة الدخول يف اجلنسية اجلزائرية وأجيب طلبها وحدةبتحقيقه 

سيتها من وحيقق كذلك مصلحة الدولة اجلزائرية بإعطائها سلطة رقابية على دخول األجنبية يف جن

خالل إمكانية رفض طلب اكتساا اجلنسية اجلزائرية إذا رأت أMا من النساء غري املرغوب فيهن يف 

  .يضر مبصلحتهكان تواجدها فيه ا5تمع اجلزائري و 

سنوات إىل  7ولكن من الناحية الواقعية يبدو أن التعديل باستثناء ختفيض مدة االقامة من        

ديد يذكر فيما خيص الزوجة األجنبية جلزائري حيث أن اإلجراءات االدارية سنتني، مل يأت بأي ج

ملنحها اجلنسية مازالت بالتعقيد اليت كانت عليه، حيث قد تنتظر األجنبية اجلنسية اجلزائرية ملدة 

فهي  �سنوات وقد يرد على طلبها وقد ال يرد خصوصا بعد إلغاء أجل وزير العدل للرد على طلبها

دولة فال تستطيع إجبارها على ذلك، فما عليها سوى االنتظار الذي قد يطول دون الرد منحة من ال

  . عليه

وبعد أن انتهينا من حتديد موقف القانون اجلزائري والقوانني املقارنة من قضية األثر الذي يرتبه       

اآلثار النامجة على  الزواج املختلط على جنسية الزوجني وشروطه؛ نتطرق يف املبحث التايل لتبيان أهم

  .  اكتساب اجلنسية مبقتضى رابطة الزوجية
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  المبحث الثاني 

  آثار اكتساب الجنسية بمقتضى الزواج المختلط

إذا تيسر ألحد الزوجني احلصول على اجلنسية الوطنية على أساس الزواج املختلط، صار وطنيا        

تفق جل تشريعات اجلنسية عرب العامل على أن ومع ذلك يتعني حبث مركز هذا الوطين اجلديد، إذ ت

اكتساب اجلنسية عن طريق الزواج املختلط يرتتب عليه مركزا قانونيا تتعلق به آثار قانونية وسياسية 

  . ختص الفرد وتتأثر ا أسرته

ء على رابطة وعليه، يثري البحث يف املركز القانوين للزوج الذي اكتسب اجلنسية الوطنية بنا       

ى رابطة الزوجية التساؤل حول أمرين، األول اآلثار الفردية الكتساب اجلنسية الوطنية مبقتضلزوجية ا

جني من زواج أما الثاين فيتعلق بآثار اكتساب اجلنسية الوطنية بالنسبة ألوالد الزو . )املطلب األول(

  ).املطلب الثاين(سابق 

  

  المطلب األول 

  ب الجنسية بناء على رابطة الزوجيةالمترتبة على اكتسا اآلثار الشخصية

إن التطرق لبحث تأثري اكتساب اجلنسية الوطنية على أساس الرابطة الزوجية على الزوج        

يستدعي منا الوقوف على ثالث نقاط رئيسية وهي، ما مدى تأثري اكتساب اجلنسية مبقتضى رابطة 

أن يصل تأثري اجلنسية املكتسبة إىل حد فقد وهل ميكن . الزوجية على اجلنسية الوطنية األصلية للزوج

اجلنسية  منح، مث اكتساب الصفة الوطنية وما يتمتع به الزوج الذي )الفرع األول(اجلنسية الوطنية 
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ية رابطة الزوج، وأخريا مدى تأثري انتهاء )الفرع الثاين(ن حقوق وما يتحمله من التزامات الوطنية م

  ). رع الثالثالف(على جنسية من كسبها بالزواج 

  

  الفرع األول 

  األثر السلبي للزواج على جنسية الوطنية المتزوجة بأجنبي

والبحث يف   1املرأة جنسيتها الوطنية بالزواج من أجنيب انهذا األثر السليب يعين إمكانية فقد       

ذا كانت بعض بيد أنه إ. وحدة اجلنسية واستقالهلا يف األسرة أيهذا األثر يرتبط باملفاضلة بني مبد

الدول تأخذ مببدأ وحدة اجلنسية إلحداث أثر إجيايب بشأن جنسية الزوجة يتمثل يف اكتساا جنسية 

بالنسبة لفقد الوطنية جنسيتها بالزواج من  -إال أMا قيدت األخذ بنفس املبدأ . الزوج اجلديدة

ج من انعدام جنسيتها إذا مل نظرا ملا قد يرتتب على فقد الوطنية جنسيتها كأثر مباشر للزوا  -أجنيب

  .2تدخلها دولة الزوج يف جنسيتها

ومهما يكن األمر فإن استقراء مواقف التشريعات املقارنة بشأن أثر الزواج املختلط على فقد      

  : الزوجة جنسيتها الوطنية يكشف عن وجود اجتاهات تشريعية متباينة نعرضها فيما يلي

اج املختلط فقد الزوجة جلنسيتها الوطنية كأثر مباشر للزواج ولكن يرتتب على الزو  : االتجاه األول

مبعىن أن الزوجة الوطنية تفقد جنسيتها . بشرط أن يدخلها قانون الدولة اليت يتبعها الزوج يف جنسيته

                                                           
 تزوجت اليت الوطنية جنسية على السليب الزواج أثر قصرت قد - اجلزائري التشريع رأسها وعلى - التشريعات جل أن الصدد هذا يف االشارة وجتدر 1

 لو حىت األصلية جنسيته األخري هذا يفقد فال الوطين الزوج جنسية على سليب أثر أي للزواج ليس وعليه،. أجنبية تزوج الذي الوطين دون أجنيب
    .الزوجية رابطة أساس على األجنبية زوجته جنسية اكتسب

السابق، ، املرجع ... جتاهات املعاصرة ؛ فؤاد عبد املنعم رياض، اال17. ، املرجع السابق، ص... حسام الدين فتحي ناصف، أثر انعقاد الزواج  2
  .50.ص
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الوطنية حتما مبجرد إمتام الزواج ودخوهلا فعال يف جنسية زوجها وفقا لقانون دولته وذلك حتقيقا ملبدأ 

  .1اجلنسية يف العائلة وحدة

وقد أطلق على هذا الشرط اسم الشرط السليب إذ أنه يؤدي إىل تفادي نشوب تنازع سليب بني       

، مبعىن أنه يهدف إىل جتنب وقوع تلك املرأة يف حالة انعدام 2جنسية املرأة األصلية وجنسية الزوج

  . الزوج األجنيباجلنسية خبروجها من جنسيتها الوطنية وعدم اكتساا جنسية 

فإذا توافر هذا الشرط فقدت الزوجة جنسيتها حتما، أي حىت ولو مل تطلب الدخول يف       

  . 3جنسية زوجها، فال يكون هلا احلق يف االحتفاظ جبنسيتها

 اجلنسية بشأن القوانني بتنازع اخلاصة 1930 سنةل الهاي اتفاقية االجتاه ذا أخذت وقد      

 أثر على جنستها تفقد بأMا للمرأة الوطين القانون قضى إذا: " أنه على 08 ادةامل يف نصت عندما

  .4"زوجها جنسية على حصوهلا شرط على معلق يظل الفقد فهذا بأجنيب، الزواج

ووفقا له تفقد . 5ية الزوجني واحرتام إرادة الزوجةوهو يوفق بني مبدأ وحدة جنس :االتجاه الثاني

أجنيب جنسيتها كأثر مباشر للزواج ولكن بصورة غري حتمية، مبعىن أن الزوجة الوطنية اليت تتزوج من 

تفقد جنسيتها الوطنية مبجرد الزواج وبدخوهلا فعال يف جنسية زوجها ولكن للزوجة احلق يف االحتفاظ 

                                                           
  .244.بدر الدين عبد املنعم شوقي، العالقات اخلاصة الدولية، املرجع السابق، ص  1
  .51-50.فؤاد عبد املنعم رياض، االجتاهات املعاصرة يف مسائل اجلنسية، املرجع السابق، ص  2
  .154.قارن، املرجع السابق، صحسام الدين فتحي ناصف، نظام اجلنسية يف القانون امل 3
  .90.، املرجع السابق، ص...فؤاد عبد املنعم رياض، اجلنسية يف التشريعات 4

 اليوناين التشريع0 )1912 لسنة االيطايل اجلنسية قانون من 10 املادة( االيطايل اجلنسية تشريع:  جند االجتاه هذا يف سارت اليت التشريعات أمثلة ومن
 اللبناين اجلنسية قانون من 06 املادةمن خالل   اللبناين اجلنسية تشريع2 )1948 سنة أوت 12 بقانون املعدل اليوناين املدين انونالق من 25 املادة(

 زوجها قوانني متنحها أن بشرط تابعيته تتخذ بأجنيب تقرتن اليت اللبنانية املرأة:"  أنه على تنص كانت اليت 1960 سنة بقانون املعدل 1925 لسنة
 األردين اجلنسية تشريع، وأيضا 74.ص السابق، املرجع املقارن، اخلاص الدويل القانون موجز مسلم، أمحد".  لبنانية تبقى فإMا وإال زوجها تابعية لوطنيةا
  ).1954 وسنة 1949 وسنة 1944 سنة بقانون واملعدل 1928 لسنة األردين اجلنسية قانون من 10 املادة(
  .155. ، املرجع السابق، ص ...، نظام اجلنسية حسام الدين فتحي ناصف 5
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وهذا االجتاه يعتد بإرادة الزوجة، فإن أرادت االحتفاظ جبنسيتها  . جبنسيتها الوطنية إن أرادت ذلك

  . 1ن هلا ذلك وإال فقدت جنسيتها نتيجة للزواج املختلط واكتساا جلنسية الزوجكا

ووفقا له ال . 2ية الزوجني واحرتام إرادة الزوجةوميثل أوضح صور مبدأ استقالل جنس :االتجاه الثالث

ها يكون لزواج الوطنية من أجنيب أثر مباشر يف جنسيتها؛ حبيث تبقى متمتعة بتلك اجلنسية رغم زواج

ومع ذلك ميكن أن تفقد جنسيتها إذا طلبت صراحة اكتساب جنسية زوجها األجنيب، مع . بأجنيب

مراعاة أن التشريعات اليت تأخذ ذا االجتاه تستلزم أن يكون قانون جنسية الزوج األجنيب يدخل 

يف يناير دل املعالقانون املدين الفرنسي : وسار حنو هذا االجتاه. 3الزوجة يف جنسيته إذا طلبت ذلك

19734.   

                                                           
  .244. ، املرجع السابق، ص... بدر الدين عبد املنعم شوقي، العالقات اخلاصة  1

 تشريع9 )األوىل الفقرة التاسعة مادته يف( 1952 سنة سبتمرب 29 يف الصادر السويسري اجلنسية تشريع: االجتاه هذا اعتنقت اليت التشريعات ومن
 اليت املصرية أن تقرر اليت 12 املادة يف(1975 سنة الصادر املصري اجلنسية وتشريع9 )عشرة الثانية مادته يف(1932 سنة الصادر البلجيكي اجلنسية
  ).زوجها جنسية يف دخوهلا تاريخ من سنة خالل ذلك يف رغبتها أعلنت إذا املصرية جبنسيتها حمتفظة تظل أجنيب تتزوج

  .17. ، املرجع السابق، ص... أثر انعقاد الزواج واحنالله حسام الدين فتحي ناصف، 2
  .156. ، املرجع السابق، ص...حسام الدين فتحي ناصف، نظام اجلنسية  3
يف حالة الزواج بأجنيب جيوز للزوج الفرنسي أن يتنازل عن اجلنسية الفرنسية شريطة أن يكون قد اكتسب "  :منه اليت تنص على أنه 23/5املادة  4

  ". ة الزوج األجنيب وأن يكون قد اختذا حمل إقامتهما العادية يف اخلارججنسي
حيث أصبحت تنص على أنه يف حالة الزواج من أجنيب،  16/03/1998والصادر يف  98/170وقد مت تعديل هذه املادة مبوجب القانون رقم 

وما بعدها بشرط أن يكتسب الزوج اجلنسية األجنبية لزوجه وأن تكون  26يستطيع الزوج الفرنسي التنازل عن اجلنسية الفرنسية وفقا ألحكام املادة 
  .اإلقامة املعتادة لألسرة ثابتة يف اخلارج

L’article 23-5 disposait que :« En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la 
nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité 
étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger ». 

   :أيضا االجتاه ذا وأخذ
 أجنيب تزوجت إذا جنسيتها السعودية العربية املرأة تفقد ال أنه على تنص واليت نهم 17 املادة يف هجرية 1374 لسنة السعودي العريب اجلنسية نظام -
  ".ا اخلاص القانون حبكم اجلنسية هذه يف ودخلت زوجها، جبنسية التحاقها وأعلنت قررت إذا إال
 لوزير طلبا قدمت اذا اال العمانية جبنسيتها حتتفظ جنيبا من تتزوج اليت العمانية املرأة: " أنه على نصت اليت منه 11 املادة( العماين اجلنسية قانون -

 من الثامنة املادة لنص طبقا ذلك يف هلا يرخص أن وعلى جنسيته، مبنحها يسمح زوجها قانون وكان زوجها جنسية الكتساب عنها بالتنازل الداخلية
 يف العادية اقامتها وكانت الداخلية لوزير طلبا قدمت اذا العمانية سيتهاجن اسرتداد طلب كان سبب ألى الزوجية انتهاء حالة يف هلا وجيوز القانون، هذا

  ).فيها االستقرار يف برغبتها وأقرت اليها عادت قد كانت أو عمان
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وجتدر اإلشارة أخريا إىل اجتاه تشريعات اجلنسية احلديثة إىل تطبيق مبدأ املساواة بني اجلنسني       

فال جتعل لزواج الوطنية من أجنيب أي تأثري على جنسيتها أسوة بالوطين . بصورة كاملة يف هذا ا5ال

لة حمتفظة جبنسيتها، وذلك حىت ولو أدخلتها دو وعلى ذلك تظل املرأة الوطنية . املتزوج من أجنبية

، ومن مث فعلى الزوجة إذا أرادت فقد جنسيتها أن تسلك الطريق 1الزوج يف جنسيتها كأثر للزواج

  . 2الذي جييزه قانوMا لذلك، كالتنازل عن اجلنسية أو االستئذان يف اكتساب جنسية أجنبية

لسليب للزواج على جنسية الوطنية املتزوجة بأجنيب، موقف املشرع املصري بشأن األثر ا أما       

فكان تشريع . أن تشريعات اجلنسية املصرية املتعددة مرت مبرحلتني رئيسيتني يف هذا الصددنالحظ ف

يأخذ مببدأ وحدة اجلنسية يف العائلة على إطالقه إذ كان يرتب على  1929اجلنسية الصادر سنة 

                                                                                                                                                                        
 حتصل مل ما جبنسيتها أجنيب من تتزوج اليت السورية العربية املرأة باحتفاظ تقضي واليت منه 12 املادة يف( 1963 لسنة السوري اجلنسية قانون  -

   :اآلتية األمور
  .زوجها جنسية اكتساب يف رغبتها أبدت قد تكون أن) أ(
  .جنسيته يف زوجها قانون يدخلها وأن) ب(
 اجلنسية يف مقارنة دراسات شباط، فؤاد أنظر،...  السورية العربية اجلمهورية يف السارية القوانني ألحكام طبقا صحيحا زواجها عقد يكون وأن) ج(

  .68.67.ص  1970 القانونية، الكتب دار احلبالوي، مطبعة ولبنان، سورية يف جانباأل وإقامة
 حتتفظ:" أنه على تنص أصبحت حيث السورية العربية باجلنسية املتعلق 1969 للعام 276 رقم التشريعي املرسوم مبوجب املادة هذه تعديل مت وقد
 الزواج عقد كان وإذا. إياها بكسبها اجلنسية هذه قانون وكان زوجها جنسية اكتساب طلبت إذا الإ جبنسيتها أجنيب من تتزوج اليت السورية العربية املرأة

  . "جبنسيتها متمتعة تظل فإMا الزواج لعقد الناظم القانون ألحكام طبقاً  وصحيحاً  السورية القوانني ألحكام وفقاً  باطالً 
  ).الليبية اجلنسية بأحكام اخلاص 2010 لسنة 24 رقم القانون مبوجب القانون هذا غيأل وقد. منه 6 املادة( 1980 لسنة اللييب اجلنسية قانون -
 إذا إال اليمنية باجلنسية حتتفظ مسلم أجنيب من تتزوج اليت اليمنية املرأة:" أنه على تنص حيث منه 10 املادة( 1990 لسنة اليمين اجلنسية قانون -

 أنه االشارة وجتدر.."). جنسيته يف يدخلها زوجها بلد قانون وكان الزوجية قيام أثناء أو الزواج عند ةالرغب هذه وأثبتت جنسيتها عن التخلي يف رغبت
  .م2010 لسنة) 25( رقم وبالقانون م2009 لسنة) 17( رقم وبالقانون م2003 لسنة) 24( رقم بالقانون القانون هذا تعديل مت قد
  ). منه 10 املادة( 1980 لسنة 100 رقم باملرسوم املعدل الكوييت اجلنسية قانون -
 تطلب أن إىل لبنانية تبقى بأجنيب تقرتن اليت اللبنانية املرأة: " أنه على منه 06 املادة نصت حيث 1960 لسنة الصادر اللبناين اجلنسية وقانون -

   .74. ص سابق،ال املرجع  ... القانون موجز مسلم، أمحد".  زوجها جنسية الكتساا اإلحصاء سجالت من قيدها شطب
1 DUTOIT Bernard,  op. cit., p.185. 

  : االجتاه ذا أخذت اليت التشريعات ومن 2
 جنسية واكتسبت العراقي غري من العراقية املرأة تزوجت إذا:" أنه على منه 12 املادة تنص حيث 2006 لسنة 26 رقم العراقي اجلنسية قانون -

  ".العراقية اجلنسية عن ختليها حتريريا تعلن مل ما العراقية جنسيتها تفقد ال فإMا زوجها
  .منه اخلامسة املادة يف 1951 لسنة البولندي اجلنسية قانون  1980 لسنة الصيين اجلنسية قانون -
  .157.ص السابق، املرجع  ... اجلنسية نظام   ناصف فتحي الدين حسام .1952 سنة الصادر كوبا دستور من 16 واملادة -
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اجلنسية املصرية إذا كانت مبقتضى هذا الزواج تدخل يف جنسية  جمرد زواج الوطنية من أجنيب فقدها

 1956وسنة  1950سنة رع عدل عن هذا االجتاه يف تشريع اجلنسية الصادر غري أن املش. زوجها

، فلم يرتب على زواج الوطنية من أجنيب كقاعدة عامة فقدها اجلنسية املصرية، بل علق 1958وسنة 

وعلى دخوهلا فعال يف هذه ح عن رغبتها يف الدخول يف جنسية زوجها هذا الفقد على تعبريها الصري

  .1اجلنسية

على Mج هذه التشريعات األخرية، فنص  1975وقد سار تشريع اجلنسية املصري الصادر سنة       

املصرية اليت تتزوج من أجنيب تظل حمتفظة جبنسيتها املصرية إال إذا : " منه على أنه 12يف املادة 

اكتساب جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون  رغبت يف

جنسية زوجها يدخلها يف هذه اجلنسية، ومع ذلك تظل حمتفظة جبنسيتها املصرية إال إذا رغبت يف 

اكتساب جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية 

زوجها يدخلها يف هذه اجلنسية، ومع ذلك تظل حمتفظة جبنسيتها إذا أعلنت رغبتها يف ذلك خالل 

وإذا كان عقد زواجها باطال طبقا ألحكام القانون املصري . سنة من تاريخ دخوهلا جنسية زوجها

وصحيحا طبقا ألحكام قانون الزوج، ظلت من مجيع الوجوه ويف مجيع األحوال مصرية ومع ذلك 

  .2"وز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية املصرية إذا كانت اكتسبت جنسية زوجهاجي

ومن خالل هذا النص يتضح لنا أن املشرع قد اشرتط عدة شروط لفقد اجلنسية املصرية نتيجة       

  : للزواج بأجنيب ميكن حصرها فيما يلي

                                                           
. _ 1995Íمكتبة حقوق املنصورة، مصر،  د عبد املنعم رياض، أمحد عبد الكرمي سالمة، الوسيط يف قانون اجلنسية املصرية،أنظر، فؤا 1

316.315 .  
اصر عثمان حممد ؛ ن24. ص  2012 اإلسكندرية، اجلديدة اجلامعة دار   املصرية اجلنسية ألحكام القانوين النظام العال، عبد حممد عكاشة أنظر، 2

  . 108.ن، املرجع السابق، ص عثما
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   .زوجهاجنسية كتساب ا إعالن الزوجة رغبتها يف  -1

  .أن مينحها قانون جنسية الزوج هذه اجلنسية -2

 .1تا يف وثيقة رمسيةأن يكون الزواج ثاب -3

أي وفقا   أن يكون عقد الزواج صحيحا وفقا ألحكام القوانني السارية يف القانون املصري -4

  .2الشكلية للزواجصرية اخلاصة بالشروط املوضوعية و لقاعدة اإلسناد امل

قد استحدث حكما جديدا مبقتضاه جيوز للزوجة الوطنية يف هذه  1975يع ويالحظ أن تشر      

احلالة أن تطلب من وزير الداخلية خالل سنة من تاريخ دخوهلا يف جنسية الزوج االحتفاظ باجلنسية 

للزوجة االحتفاظ باجلنسية املصرية مبجرد اإلعالن عن رغبتها دون أي شرط آخر  كونوي. املصرية

  .3زير الداخليةودون أي سلطة لو 

أما املشرع اجلزائري، فقد بني موقفه من مسألة األثر السليب للزواج على جنسية الوطنية املتزوجة      

يفقد : "من قانون اجلنسية حيث نصت على أنه 18بأجنيب من خالل الفقرة الثالثة من املادة 

ب من جراء زواجها جنسية زوجها وأذن املرأة اجلزائرية املتزوجة بأجنيب وتكتس -  3: اجلنسية اجلزائرية 

  ". هلا مبوجب مرسوم يف التخلي عن اجلنسية اجلزائرية

ومن خالل هذا النص نستنتج أن املشرع اجلزائري قد اشرتط لفقدان جنسية املرأة اجلزائرية      

  :ملتزوجة بأجنيب ما يليا

  

  
                                                           

  . 109 - 108.ناصر عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص  1
  . 316.فؤاد عبد املنعم رياض، أمحد عبد الكرمي سالمة، املرجع السابق، ص 2
  . 66.عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 3
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   ن جراء زواجها بهزوجها األجنبي مكتساب المرأة الجزائرية جنسية ا  -الشرط األول

بسبب الزواج، وهذا يعين أنه يشرتط بداية  اجلزائرية جلنسية زوجها األجنيب يكون اكتساب املرأة     

أن يكون هناك زواج جزائرية بأجنيب وأن يكون هذا الزواج صحيحا، ومن مث  أن يكون قانون زوجها 

. أو بناء على طلبها احرتاما إلرادOا  جنسيته سواء كأثر مباشر لزواجها يفتح هلا الباب للدخول يف

ال كأثر لزواجها به، فإن شروط العادية للتجنس أما إذا كان دخوهلا يف جنسيته بالتجنس، ووفقا لل

  .هذا الشرط يعد متخلفا

  

   عن الجنسية الوطنية  تقديم طلب بالتخلي -الشرط الثاني

 ب تتقدميكون تلقائيا، وإمنا بناء على طليفرتض اإلذن وجود استئذان قبله، وعليه، فالفقد ال      

  .به الزوجة إىل السلطة املختصة

  

  صدور إذن من السلطة بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية  - الشرط الثالث

،  فالتعبري يفيد أنه ميكن أال يصدر هذا اإلذن هلا 1"وأذن له مبوجب مرسوم"ء يف النص قد جا      

ونشري إىل أن املشرع اجلزائري مل . 2سية اجلزائرية، فتبقى بذلك مزدوجة اجلنسيةيف التخلي عن اجلن

  .يشرتط يف هذه احلالة اإلذن للدخول يف اجلنسية األجنبية، وإمنا اشرتطه للتخلي عن اجلنسية اجلزائرية

                                                           
ور اإلذن للجزائرية الذي تزوجت بأجنيب بالتخلي عن اجلنسية اجلزائرية مبوجب مرسوم يشرتط صد 1963هذا وكان قانون اجلنسية اجلزائري لعام  1

فعال جنسية زوجها بزواجها منه  املرأة اجلزائرية اليت تكتسب - 3:" ...من القانون السالف الذكر 21/3حبيث نصت املادة . يصدر قبل عقد الزواج
  ".   مرسوم يصدر قبل عقد الزواج اليت يؤذن هلا بالتخلي عن جنسيتها األصلية مبوجبو 
  . Þ.224 )2.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج 2
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ها من أجنيب، ففي احلالة العكسية، فإن اجلزائرية تبقى حمتفظة جبنسيتها اجلزائرية بالرغم من زواج      

واكتساا جنسيته، وذلك إذا مل تقدم طلب تعلن فيه عن رغبتها يف التخلي عن اجلنسية اجلزائرية 

وصدور مرسوم بذلك؛ ففي هذه احلالة ستصبح الزوجة اجلزائرية مزدوجة اجلنسية ألنه نادرا ما تطلب 

ط فيها قانون الزوج األجنيب اجلزائرية اإلذن من احلكومة يف التخلي عنها إال يف احلالة اليت يشرت 

  .التخلي عن جنسيتها األصلية الكتساب جنسيته

اسرتدادها مبوجب  -أي اجلنسية اجلزائرية –وأخريا ميكن للجزائرية اليت فقدت جنسيتها األصلية       

شهر على األقل على اإلقامة املعتادة واملنتظمة يف  18مرسوم وذلك عن طريق تقدمي طلب بعد مرور 

ميكن اسرتداد اجلنسية :" من قانون اجلنسية اليت جاء فيها 14وهذا ما نصت عليه املادة . زائراجل

اجلزائرية مبوجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا ا كجنسية أصلية وفقدها وذلك عن طريق تقدمي 

  ". شهرا على األقل من اإلقامة املعتادة واملنتظمة يف اجلزائر 18طلب بعد 

  اجلنسيته ةإىل األثر السليب الكتساب اجلنسية بالزواج واملتمثل يف إمكانية فقد الزوجوباإلضافة      
  .اكتساب هذا األخري الصفة الوطنيةالوطنية، هناك أثر إجيايب يتمثل يف 

  

  الفرع الثاني 

  اكتساب الصفة الوطنية

وج أو الزوجة متمتعا يرتتب على اكتساب اجلنسية الوطنية مبقتضى رابطة الزوجية أن يصبح الز       
، ويعامالن على هذا األساس من وقت ثبوت 1بالصفة الوطنية فتنتفي بذلك الصفة األجنبية عنهما

اجلنسية الوطنية هلما، فيدخالن يف عداد شعب الدولة، وال جيوز تسليمها إىل دولة أجنبية إذا ارتكبا 
                                                           

  .230.أمحد عبد احلميد عشوش، عمر أبو بكر باخشب، املرجع السابق، ص  1
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ت يف القانون الدويل عدم جواز تسليم أو إذ من الثاب. جرمية، كما ال جيوز إبعادمها عن إقليم الدولة
كما يصري القانون الوطين هو قانوMما الشخصي وواجب التطبيق على منازعات . إبعاد الوطنيني

املنازعات اليت يكونان أحواهلما الشخصية، وميكن أن ينعقد االختصاص للمحاكم الوطنية بنظر 
قام هو هل جتعل هذه الصفة الوطنية زوجان ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا امل. 1طرفا فيها

قا يبقيان ذو أصل أجنيب يتمتعان بكافة احلقوق اليت يتمتع ا الوطين األصيل أم أن هناك حقو 
  ؟حمرومني من التمتع ا

من قانون اجلنسية جند أن املشرع اجلزائري قد اعرتف للشخص الذي  15بالرجوع إىل املادة        

مبا فيها اكتساب اجلنسية اجلزائرية على أساس الزواج  -زائرية بأي طريقة كانت يكتسب اجلنسية اجل

  .2بالتمتع جبميع احلقوق املتعلقة بالصفة اجلزائرية -املختلط

تسب اجلنسية اجلزائرية أن املشرع قد جعل األجنيب الذي يكومن خالل هذه املادة، نستنتج       

م دون متييز أو تفرقة بني وطين منح جنسية أصلية أو وطنيا حمل التزاماOتحيظى حبقوق الوطنيني وي

وعليه، يتمتع الزوج األجنيب الذي اكتسب اجلنسية اجلزائرية على أساس . 3اكتسب جنسية طارئة

الزواج املختلط بكل حقوق املواطنة املدنية والسياسية، كما ميكنه الدخول أو اخلروج من الرتاب 

ا ممارسة حقوقه السياسية، كاالنتخاب والرتشح للمناصب السياسية الوطين بكل حرية، وميكنه أيض

كما ميكنه بناء على طلبه تغيري امسه . مىت توفرت فيه الشروط املنصوص عليها طبقا للتشريع الداخلي

من نفس األمر،  27ولقبه، فيتضمن مرسوم اكتساب اجلنسية اجلزائرية ذلك التغيري طبقا لنص املادة 

                                                           
  .249.أمحد عبد الكرمي سالمة، حممد الرويب، املرجع السابق، ص 1
من  ابتداءالشخص الذي يكتسب اجلنسية اجلزائرية جبميع احلقوق املتعلقة بالصفة اجلزائرية يتمتع : اآلثار الفردية: " حيث تنص هذه املادة على أنه 2

  ".تاريخ اكتساا 
التشريع الفرنسي : ل االلتزاماتوبني الوطين األصيل  يف التمتع باحلقوق وحتمملساواة املطلقة بني املتجنس ومن التشريعات املقارنة اليت اعرتفت أيضا با 3
، وقانون اجلنسية )09املادة ( 1957، قانون اجلنسية السوداين الصادر سنة 1929، قانون اجلنسية املصري الصادر يف )من القانون املدين 22املادة (

  ). 12املادة (  1924العراقية لسنة 



326 
 

الة املدنية التأشري يف سجالت احلالة املدنية بالبيانات املتعلقة باكتساب اجلنسية، ويتوىل ضابط احل

  .1وعند االقتضاء تغيري االسم واللقب بناء على أمر من النيابة العامة

املؤرخ يف  01- 05وجتدر اإلشارة أن املشرع اجلزائري بعد تعديله لقانون اجلنسية مبوجب األمر        

من هذا القانون والذي كانت حترم األجنيب املتجنس باجلنسية  16قد ألغى املادة  2005فرباير  27

من هذا الشرط مبوجب سنوات، على أنه جيوز أن يعفى  5اجلزائرية من توىل أي نيابة انتخابية ملدة 

  .2مرسوم التجنس

حاملي وبالرجوع إىل الدستور، جند أن الرتشح إىل منصب رئاسة اجلمهورية قاصر على        

ة حمروما من هذا اجلنسية اجلزائرية األصلية، مما جيعل الشخص الذي اكتسب اجلنسية اجلزائرية الطارئ

  . 3احلق طوال حياته

أما عن موقف املشرع املصري ذا اخلصوص، فنجد أنه وعلى خالف بعض القوانني املقارنة         

كالتجنس متاما يف خصوص أهلية التمتع باحلقوق قد اعترب ثبوت اجلنسية املصرية للمرأة بطريق الزواج  

ال يكون لألجنيب الذي اكتسب : " من قانون اجلنسية تنص على أنه 09فاملادة . وحتمل االلتزامات

حق التمتع مبباشرة احلقوق السياسية قبل انقضاء مخس  7766443اجلنسية املصرية طبقا للمواد 

ال جيوز انتخابه أو تعيينه عضوا يف هيئة نيابة قبل مضي  سنوات من تاريخ اكتسابه هلذه اجلنسية، كما

  ...". عشر سنوات من التاريخ املذكور 
                                                           

  .154. جبار صالح الدين، املرجع السابق، ص 1
ز لألجنيب املتجنس باجلنسية اجلزائرية أن تسند إليه نيابة انتخابية، على أنه جيوز أن يعفي سنوات ال جيو  5ملدة غري أنه و "  :ث جاء يف هذه املادةحي 2

  ."هذا الشرط مبوجب مرسوم التجنس  من
 07املؤرخة يف  14، اجلريدة الرمسية رقم 2016مارس  06املؤرخ يف  01-16املعدلة مبوجب القانون رقم  -من الدستور  87حيث تنص املادة  3

  : ال حيق أن ينتخب لرئاسة اجلمهورية إال املرتشح الذي:" على أنه -2016مارس 
  مل يتجنس جبنسية أجنبية، -
  ...".يتمتع باجلنسية اجلزائرية األصلية فقط، ويثبت اجلنسية اجلزائرية األصلية لألب واألم –
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مبا يعين مشوله للرجل واملرأة كما صرح "  أجنيب" واملالحظ أن النص يتكلم بصفة عامة عن كل       

لكل من  ة نيابة بشمول انعدام أهلية التمع باحلقوق السياسية واالنتخاب أو التعيني عضوا يف هيئ

حبالة املرأة األجنبية اليت جتنس زوجها  6املادة و تتعلق  77 66اكتسب اجلنسية املصرية طبقا للمادتني 

  .1جنبية اليت تتزوج ابتداء من مصريفخاصة حبالة األ 07باجلنسية املصرية، أما املادة 

أساس زواجها من مصري ملدة  طبقا لذلك ميتنع على املرأة اليت تكسب اجلنسية املصرية على      

مخس سنوات التمتع باحلقوق اخلاصة باملصريني، وخالل عشر سنوات الرتشيح يف إحدى ا5الس 

كما تتعرض أيضا جلواز سحب اجلنسية منها إذا ما توافر سبب من األسباب املبينة يف . النيابية

  .2املصريني القانون، وذلك خالل فرتة اخلمس سنوات اليت حترم خالهلا من حقوق

وبعد أن بينا ما قد يرتبه اكتساب اجلنسية بالزواج من حقوق وواجبات وطنية نتيجة الكتساب       

  .الصفة الوطنية؛ ننتقل يف الفرع املوايل لتبيان أثر انتهاء الزواج على جنسية من كسبها بالزواج

  

   الفرع الثالث

  واجعلى جنسية من كسبها بالز  أثر انتهاء رابطة الزوجية

طالق قد تنتهي رابطة الزوجية ألسباب غري إرادية أو طبيعية كالوفاة أو ألسباب إرادية كال       

إذا توفرت شروط ثبوت اجلنسية الوطنية للمرأة األجنبية واكتسبت فعال : والتطليق، وهنا يطرح السؤال

                                                           
  .250:  249.أمحد عبدالكرمي سالمة، حممد الرويب، املرجع السابق، ص 1
  .305.، املرجع السابق، ص ...الوكيل، اجلنسية مشس الدين  2
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صفتها الوطنية حبيث تلك اجلنسية مث تويف زوجها، أو طلقها؛ فهل يؤثر ذلك على دوام واستقرار 

  تزول عنها مثال تلك الصفة لزوال السند القانوين؛ وهو الزواج  لثبوت اجلنسية الوطنية هلا؟ 

أن انتهاء رابطة الزوجية بالوفاة أو بالطالق أو بالتطليق، ال يؤثر على املركز  1يرى أغلبية الفقهاء      

  . جبنسيتها وال تزول عنهاالقانوين للمرأة  اليت صارت وطنية، فهي تظل حمتفظة 

إذا :" وهذا ما سار عليه املشرع املصري الذي نص يف املادة العاشرة من قانون اجلنسية على أنه       

فإMا ال تفقدها عند انتهاء  889اكتسبت الزوجة األجنبية اجلنسية املصرية طبقا ألحكام املادتني 

ه عمال بالقانون اخلاص ذه اجلنسية أو جعلت الزوجية إال إذا تزوجت من أجنيب ودخلت يف جنسيت

  . 2"إقامتها العادية يف اخلارج أو اسرتدت جنسيتها األجنبية

وإمنا . فاألصل وفقا هلذه املادة أن انقضاء الزوجية ال يرتتب عليه زوال اجلنسية املصرية عن املرأة      

  : تزول هذه اجلنسية وفقا لنص القانون يف األحوال اآلتية

   .حصوهلا على جنسيتهزواجها من أجنيب و  -1

   .اسرتداد جنسيتها األجنبية -2

   .قامتها العادية يف اخلارجإ -3

فسكت ومل ينص على مدى تأثري انتهاء رابطة الزوجية على جنسية من    أما املشرع اجلزائري       

تسب اجلنسية اجلزائرية كسبها بالزواج، وكان األجدر به أن يبني صراحة أن الزوج األجنيب الذي اك

ذا إمن جراء الزواج من مواطن جزائري يظل حمتفظا جبنسيته اجلزائرية بالرغم من انتهاء الزواج، إال 

                                                           
؛ واألستاذ 251. أمحد عبد الكرمي سالمة، حممد الرويب، املرجع السابق، ص. وعلى رأسهم األستاذ أمحد عبد الكرمي سالمة واألستاذ حممد الرويب 1

  .210.“ � املرجع السابق :علي علي سليمان، علي علي سليمان
  . 320.، املرجع السابق، ص ...سية مشس الدين الوكيل، اجلن 2
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من قانون  10صدر عنه ما يدل على استغنائه عن هذه اجلنسية، كما فعل املشرع املصري يف املادة 

  .اجلنسية

الوفاة، وإمنا ببطالنه كأن حتكم به إحدى احملاكم هذا وقد حيدث أن ينتهي الزواج ليس بسبب       

فإذا كان هذا الزواج الباطل قد مت حبسن نية وهو ما يسمى بالزواج . سواء كانت وطنية أو أجنبية

، فإن اجلنسية اليت اكتسبتها املرأة بناء عليه تبقى حمتفظة ا رغم « le mariage putatif »الضين 

وهو ما أخذ به أيضا . من القانون املدين 21/05نون الفرنسي يف املادة وهذا ما أخذ به القا. بطالنه

  .19521القانون السويسري الصادر سنة 

إال أنه يف حاالت أخرى قد تغيب حسن النية عن بعض الزجيات اليت تتم بغية حتقيق أحد      

ش حياة زوجية الزوجني أو كالمها أهداف خاصة بعيدة كل البعد عن الرغبة يف تكوين أسرة وعي

مشرتكة ثابتة ومستقرة، كالرغبة يف احلصول على التصريح باإلقامة يف إقليم دولة الزوج، أو اكتساب 

جنسية هذا األخري، أو من أجل االستفادة من االمتيازات الزوجية املقررة يف دولة الزوج، هذا ما 

لنوع من الزواج باطل لغياب نية وقد استقر القضاء الفرنسي على أن هذا ا. "الزواج األبيضب"  ىيسم

، كما قضى كذلك ببطالن كل اآلثار املرتتبة على هذا الزواج ومن أبرزها 2الزواج احلقيقي لدى الزوج

، باإلضافة إىل احلكم بعقوبات جنائية على كل 3اجلنسية الفرنسية املكتسبة بناء على رابطة الزوجية

حياة مشرتكة فعالة وحقيقية ومدة ثابتة للحياة الزوجية وجود  يشرتط القانون الفرنسيف.  4من الزوجني

) 1998حىت يستطيع الزوج التقدم بطلب اجلنسية الفرنسية، هذه املدة متثلت يف سنة واحدة عام 

سنوات يف حالة ما مل تكن للزوجني إقامة  5أو   2006سنوات عام  4، وأخريا 2003وسنتني عام 
                                                           

  . 141.، املرجع السابق، ص Í.2 �... أعراب بلقاسم، القانون الدويل  1
2 Civ. 1ère novembre 1963 ; 1ère, 8 juin 1990 ; Civ. 1ère, 1er juin 2011. Cf. http://www.dalloz-actualite.fr 
3 Civ. 1ere 06 mai 2009, n° 07-21.826.  
actu.dalloz- etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/OCTOBRE_2013/Civ6mai2009.pdf 
4Cf.CLEMENT Christèle, Le mariage simulé, www.francejus.ru/upload/fiches_fr/Le%20mariage%20simule.pdf. 



330 
 

، وتستطيع السلطات املعنية رفض )من القانون املدين 2- 21املادة ( دائمة يف فرنسا من تاريخ الزواج 

عندما تالحظ غياب حياة ، وذلك املعين الزوج من املتعمد والغش الكذب أساس علىطلب الزوج 

  ).  من القانون املدين 4- 23املادة ( 1بني الزوجنيوفعالة حقيقية زوجية مشرتكة 

الفردية املرتتبة على اكتساب اجلنسية على أساس الزواج  وبعد أن انتهينا من حتديد اآلثار       

   .املختلط، ننتقل فيما يلي لتحديد اآلثار العائلية الناجتة عن اكتساب اجلنسية الوطنية يف هذه احلالة

 

  المطلب الثاني 

  اآلثار العائلية

التبعية العائلية، العائلية أو اجلماعية الكتساب اجلنسية هي اليت ترتتب يف ظل مبدأ اآلثار      

ومبقتضاها يلحق رب األسرة تابعوه عند تغيريه جلنسيته، هؤالء التابعون هم الزوجة واألوالد القصر، 

فهناك من جعل تبعية واكتساب اجلنسية حبكم القانون لف كل تشريع يف تنظيم هذا األمر، وخيت

  .   2التجنسطلب وهناك من ربطها بضرورة تقدمي 

ميكن أن وجة أجنبية أو زوج أجنيب على اجلنسية الوطنية عن طريق الزواج؛ فهل إذا حتصلت ز ف     

  الوطنية، بالتبعية الكتساما هلا وبقوة القانون؟ يكتسب أوالدمها اجلنسية

لقد انقسمت التشريعات املقارنة إىل قسمني متعارضني يف اإلجابة عن هذه اإلشكالية، فنجد      

أثر مجاعي أو ية مل جتعل الكتساب املرأة األجنبية اجلنسية بالزواج أي أن غالبية التشريعات العرب

أما القسم الثاين فتمثله أغلبية التشريعات الغربية اليت قررت التسوية بني األب ). الفرع األول(عائلي 
                                                           

1 Civ. 28 mars 2012. Cf.  www.courdecassation.fr. 
  .154.ق، صجبار صالح الدين، املرجع الساب 2
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واألم يف حتديد جنسية األبناء، فتستطيع عندئذ أن تنقل األم جنسيتها املكتسبة مبقتضى رابطة 

  ).الفرع الثاين(ألثر اجلماعي للجنسية املكتسبة ية إىل أبنائها القصر عمال باالزوج

  

  الفرع األول 

  مدى تمتع األبناء بجنسية األم المكتسبة بمقتضى رابطة الزوجية

  في القوانين العربية

عية تقتضي القاعدة العامة عند أغلبية التشريعات العربية وعلى رأسها التشريع املصري عدم تب       

فاألصل هو تبعية األوالد القصر لتجنس . األبناء لألم اليت اكتسبت اجلنسية عن طريق الزواج املختلط

وهكذا فاألجنيب الذي يكتسب اجلنسية الوطنية ألي سبب، يكتسب أوالده القصر اجلنسية . األب

يرية للجهة املختصة مبنح تقدالسلطة لالوطنية معه بالتبعية وبقوة القانون من يوم اكتسابه هلا وال جمال ل

  .1اجلنسية

وبالتايل مل جتعل هذه القوانني الكتساب املرأة األجنبية اجلنسية الوطنية بالزواج أي أثر مجاعي        

  .2أو عائلي بالنسبة ألوالد تلك املرأة من زواج سابق، فهم ال يكتسبون اجلنسية الوطنية بالتبعية لألم

موقف  "أمحد الرويب"واألستاذ  "عبد الكرمي سالمة"لى رأسهم األستاذ وقد أيد بعض الفقه وع        

هلم جنسية دولة األب الذي  ؤالء األوالد حبسب األصل والغالبهذه التشريعات على أساس أن ه

إن منحهم تلك اجلنسية، قد  وبالتايل تنتفي علة منح اجلنسية الوطنية، بل. تويف أو الذي طلق األم

                                                           
  .42.، املرجع السابق، ص...حسام الدين فتحي ناصف، أثر انعقاد الزواج و احنالله   1
  .250.صويف حسن أبو طالب، املرجع السابق، ص  2
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أضف إىل ذلك أن اجلماعة الوطنية يف بعض األحيان ال حتتمل مزيدا . جلنسياتمشكلة تعدد ا يثري

وعليه، ال يكون أمام هؤالء األوالد إن رغبوا . طهم بالدولة غري جنسية والدOممن األفراد الذين ال ترب

  .1ية، غري ولوج طريق التجنس العادييف االلتحاق جبنسية أمهم الوطن

لرغم من أنه قد خالف أغلبية التشريعات العربية خبصوص أثر الزواج واملشرع اجلزائري با       

املختلط على جنسية الزوج، فسوى بني الرجل واملرأة يف حق اكتساب اجلنسية اجلزائرية مبقتضى رابطة 

إال أنه خبصوص اآلثار العائلية الكتساب اجلنسية اجلزائرية فلم يذكر سوى تلك اآلثار . الزوجية

جزائريون اكتسب اجلنسية اجلزائرية مبوجب التجنس فقرر أن يصبح أوالده القصر  اجلماعية لشخص

سنتني ابتداء من على أن هلم حرية التنازل عن اجلنسية اجلزائرية خالل . يف نفس الوقت كوالدهم

فلم يعد ذلك خيضع للسلطة التقديرية للسلطة املختصة، كما أنه منح الطفل . 2بلوغهم سن الرشد

إليه أثر جتنس أبيه أو أمه فرصة للتخلي عن اجلنسية اجلزائرية املكتسبة خالل سنتني من  الذي امتد

  .بلوغه سن الرشد

ولعل عدم ترتيب املشرع اجلزائري أي أثر على جنسية األوالد من جراء اكتساب أحد والديهم        

وعمال مببدأ املساواة  05/01اجلنسية اجلزائرية عن طريق الزواج املختلط مقصود مادام أنه يف ظل أمر 

التامة بني الرجل واملرأة يف نقل جنسية األوالد، فتح طريق اكتساب اجلنسية اجلزائرية مبجرد االنتساب 

إذ أصبحت األم اجلزائرية مثلها مثل األب اجلزائري . 3إىل أم جزائرية أو أب جزائري على حد سواء

ة مطلقة، سواء حصل امليالد باجلزائر أو خارج اجلزائر،  تنقل جنسيتها األصلية واملكتسبة ألبنائها بصف

                                                           
  . 251-250.أمحد عبد الكرمي سالمة، حممد الرويب، املرجع السابق، ص  1
من  10يصبح األوالد القصر لشخص اكتسب اجلنسية اجلزائرية مبوجب املادة : ماعيةاآلثار اجل:" من قانون اجلنسية على أنه  17حيث نصت املادة  2

  ". على أن هلم حرية التنازل عن اجلنسية اجلزائرية خالل سنتني ابتداء من بلوغهم سن الرشد. القانون، جزائريني يف نفس الوقت كوالدهم
  ".ئريا الولد املولود من أب جزائري أو أم جزائريةيعترب جزا:" من قانون اجلنسية على أنه 06حيث نصت املادة  3
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فلم يعد يشرتط أن يكون الزوج عدمي اجلنسية أو جمهول اجلنسية سواء كان الزوج أجنبيا أو وطنيا، 

  . لو كان الطفل غري شرعيو وحىت 

بناء على حق  إذن األوالد الذين يولدون بعد انعقاد الزواج املختلط يكتسبون اجلنسية اجلزائرية       

  . النسب من جهة األب أو األم على حد سواء حسب احلالة

لكن قد يكون للزوج املتحصل على اجلنسية اجلزائرية بسبب الزواج أبناء من زوج أجنيب سابق       

  قبل زواجه من الزوج اجلزائري، فهل يكتسب هؤالء األبناء اجلنسية اجلزائرية؟

أن املشرع مل  ومل ينص على حكمها صراحة، وعليه، ميكننا القول ذه املسألةسكت املشرع عن ه     

جيعل الكتساب اجلنسية اجلزائرية بالزواج أي أثر على جنسية األوالد السابقني ألحد الزوجني من 

وبالتايل إذا أرادوا اكتساب اجلنسية اجلزائرية ما عليهم إال سلوك طريق التجنس العادي . زواج سابق

  .1من قانون اجلنسية 10قررة يف املادة وفقا للشروط امل

قد ضيق آثار امتداد اكتساب اجلنسية عن  05/01وبذلك يكون املشرع من خالل األمر        

طريق الزواج املختلط لكنه أقر باكتساب األوالد اجلنسية اجلزائرية عن طريق انتسام إىل أم جزائرية 

  .دون قيد

                                                           
  :ميكن لألجنيب الذي يقدم طلبا الكتساب  اجلنسية اجلزائرية أن حيصل عليها بشرط:" من قانون اجلنسية على أنه  10تنص املادة   1
  . سنوات على األقل بتاريخ تقدمي الطلب 07أن يكون مقيما يف اجلزائر مدة  -1
  . يف اجلزائر وقت التوقيع على املرسوم الذي مينح التجنس أن يكون مقيما -2
  .أن يكون بالغا سن الرشد -3
  .أن تكون سريته حسنة و مل يسبق احلكم عليه بعقوبة ختل بالشرف -4
  .أن يثبت الوسائل الكافية ملعيشته -5
  .أن يكون سليم اجلسد والعقل -6
  . أن يثبت اندماجه يف ا5تمع اجلزائري -7

  ". بعده 26الطلب إىل وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط املادة  ويقدم
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من قانون  481ي الذي كان قد أقر مبوجب أحكام املادة وذلك على عكس املشرع الفرنس       

فإن الطفل   إذا اكتسب أحد الوالدين اجلنسية الفرنسية: " على أنه 1973 لسنة الفرنسياجلنسية 

  ".القاصر يصبح فرنسيا بقوة القانون

ثر اجلماعي هذا وقد خالف التشريع اللبناين اجتاه أغلبية التشريعات العربية فقرر االعرتاف باأل      

، فإنه 1925لسنة  15فطبقا للفقرة األخرية للمادة الرابعة من القرار . الكتساب اجلنسية اللبنانية

يكتسب األبناء القصر جنسية أمهم اليت دخلت يف التابعية اللبنانية ولكن بشرط أن تظل األم على 

  . لوغهم سن الرشدقيد احلياة بعد وفاة األب مع منحهم خيار ردها يف السنة التالية لب

اللبنانية  نسيةاللبنانية استنادا لألم اليت دخلت يف اجل اجلنسيةوبذلك فإنه حىت يكتسب االبن       

يشرتط أن يكون الولد مل يبلغ سن الثامنة عشرة وأن تكتسب األم التابعية اللبنانية، وتبقى على قيد 

  . ة بقوة القانون، دون حاجة لصدور قرار بذلكاحلياة بعد وفاة زوجها، فهم يكتسبون اجلنسية اللبناني

أما إذا انتهت عالقة الزوجية لغري وفاة الزوج سواء للطالق أو التطليق أو احلكم ببطالن الزواج،       

بتاريخ  15فقد قضت حمكمة التمييز املدنية اللبنانية بأنه مبا أن املادة الرابعة من القرار 

سية اللبنانية يف هذه احلالة بصيغة معينة فال ضرورة الستصدار مل حتصر إعطاء اجلن 19/01/1925

مرسوم أو قرار إداري بالنسبة للقصر من أوالد املرأة اليت تتخذ اجلنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها 

األجنيب، بل أن هؤالء القصر تكون هلم اجلنسية كنتيجة من نتائج املرسوم أو القرار القاضي مبنح 

نية لوالدOم، فإذا امتنعت الدوائر الرمسية عن مدها هلم كان هلم حق اللجوء إىل القاضي اجلنسية اللبنا

                                                           
 الصادر بتاريخ 933-93ن رقم مبوجب القانو ، ومت إلغاؤها 09/01/1973 الصادر بتاريخ 42-73واليت مت تعديلها مبوجب القانون رقم  1

22/07/1993.  
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ألن هذه الدعوى من دعاوي اجلنسية اليت تدخل يف صالحية القضاء . العديل حلسم هذا النزاع

  .19/01/19251بتاريخ  15العديل دون سواه عمال بأحكام املادة التاسعة من القرار 

بينا موقف أهم القوانني العربية من مدى متتع األبناء جبنسية األم املكتسبة مبقتضى وبعد أن       

  .رابطة الزوجية؛ ننتقل يف الفرع التايل لتبيان موقف القوانني الغربية ذا اخلصوص

  

  الفرع الثاني 

  مدى تمتع األبناء بجنسية األم المكتسبة بمقتضى رابطة الزوجية 

  في القوانين الغربية

إال يف الدول اليت تأخذ  -واليت أشرنا إليها يف الفرع األول -ال توجد خمالفة للقاعدة السابقة       

تشريعاOا باملساواة بني األب واألم يف حتديد جنسية األبناء، ففي هذه الدول قد تنقل األم جنسيتها 

  .للتجنس إىل أبنائها القصر عمال باألثر اجلماعيبناء على رابطة الزوجية املكتسبة 

الطفل "  :ون املدين الفرنسي اليت جاء فيهامن القان 2)22/1(ومن ذلك ما تنص عليه املادة   /1

القاصر الذي يكتسب أحد والديه اجلنسية الفرنسية، يصبح فرنسيا بقوة القانون إذا كانت إقامته 

  .  3"االنفصال أو الطالقاملعتادة مع هذا الوالد، أو إذا كان يقيم بالتناوب مع هذا الوالد يف حالة 

                                                           
، مقتبس عن، عبد احلميد حممود حممد عليو، اكتساب اجلنسية عن 19/01/1925بتاريخ صادر  15حمكمة التمييز املدنية اللبنانية، قرار رقم  1

  . 143..  2005طريق األم يف القانونني املصري واملقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 
  .01/07/2006والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من  04/07/2005يف الصادر  759 -2005املعدلة مبوجب القانون رقم  2

3 L’article 22-1 de code civil français disposait que: « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la 
nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside 
alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ». CF. https://www.legifrance.gouv.fr 
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على  املشرع الفرنسي لكي يستفيد األبناء من األثر اجلماعي الكتساب اجلنسية اشرتطوعليه،       

، أن يكون االبن قاصرا مقيما مع والده الذي اكتسب اجلنسية الفرنسية بصفة أساس الزواج املختلط

  . حالة االنفصال أو الطالقدائمة يف فرنسا، أو أن يقيم بالتناوب مع هذا الوالد يف 

وجتدر االشارة إىل أن هذه املادة قبل تعديلها كانت تشرتط باإلضافة إىل ذلك أن يكون اسم       

، وأن يكون عمره مل يتجاوز الثامنة عشرة 1993االبن قد أدرج يف مرسوم التجنس وذلك منذ قانون 

  . 1عاما

. قاصرا يكون أن بد ال الوالدة أو الوالد جنسية يهإل تنتقل أن ميكن الذي التابع أن وبديهي      

 فتحل قانونا ا يعتد هلم إرادة ال القصر أن ذلك وحكمة. أنثى أم ذكرا يكون أن ذلك بعد يستوي

 اليت لألسرة والدويل السياسي االنتماء حيث من القانوين املركز لوحدة حتقيقا إرادOم حمل الوالد إرادة

وعلى ذلك لو كان الشخص قاصرا عند . ة املوافقة وصدور مرسوم التجنسوالعربة بلحظ .2يرعاها

تقدمي الطلب أو يف الفرتة ما بني تقدمي الطلب وحىت ما قبل صدور قرار التجنس، فإن ذلك لن 

يكون جمديا، وأال يكون االبن القاصر متزوجا، فاملشرع الفرنسي استبعد من األثر اجلماعي للتجنس 

زوجني وإن كان أتاح لالبن غري القاصر أو املتزوج أن يتقدم بطلب مستقل األبناء القصر املت

  .3املدة الكتساب اجلنسية الفرنسية مع التساهل يف شرط

فقد  13/06/1981واملعدل بالقانون رقم  1964كذلك ما جاء يف قانون اجلنسية الرتكي لعام   /2

كتسبت اجلنسية الرتكية بالزواج من تركي منه على أن األبناء القصر من أم أجنبية ا  16نصت املادة 

يكتسبون اجلنسية الرتكية إذا كان األب تويف أو غري معروف أو بدون جنسية، أو يف احلالة اليت يكون 
                                                           

إذا أدرج امسه يف إعالن التجنس أو يف طلب اجلنسية فإن االبن القاصر الذي مل يبلغ سن الثامنة عشر من عمره " أنه :" حيث كانت تنص على أنه 1
  ".ة يصبح فرنسيا بقوة القانون إذا كانت إقامته مع هذا الَواِلدإذا اكتسب أحد والديه اجلنسية الفرنسي

  .43.، املرجع السابق، ص... حسام الدين فتحي ناصف، أثر انعقاد الزواج واحنالله  2
3 LAGARDE Pau, la nationalité française, op.cit. , p.223. 
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، شريطة أن يكون وكانت الوالية على االبن لألم اهفيها االبن بدون جنسية إذا كان سوف يتبع أب

وهذا املوقف يتعارض مع ما هو مقرر بالنسبة لألب . جلنسيةقانون دولة االبن ال يتعارض مع تغيري ا

فإن األبناء القصر يكتسبون اجلنسية الرتكية مع حقهم يف االحتفاظ   الذي يتجنس باجلنسية الرتكية

  .1باجلنسية اليت كانت ثابتة هلم من قبل

الذي نص  01/04/2003واملعدل يف  1985أيضا ما جاء يف قانون اجلنسية اهلولندي لعام  /3

يدرج يف مرسوم جتنس والده إذا كان هلذا الطفل تصريح  -سنة 16أقل من  - على أن الطفل القاصر

سنة  17أو  16، أما إذا كان الطفل قد بلغ )3-1املادة (بإقامة غري حمدودة وموطن يف هولندا 

 سنوات على األقل يف وقت تقدمي الوالد طلب 3فيجب أن يكون له موطن يف هولندا منذ 

  . 2)11املادة (التجنس

وكذلك قرر قانون اجلنسية اليوناين أن لألبناء القصر أو غري املتزوجني احلق يف أن يكتسبون  /4

من قانون ) 5(جنسية اليونان إذا اكتسب أحد الوالدين هذه اجلنسية طبقا ملا تقتضي به املادة 

ه اجلنسية بعد بلوغهم سن الثامنة اجلنسية وذلك يف نفس الوقت، ولكن جيوز هلم أن يتنازلوا عن هذ

  . عشرة بشرط أن تكون هناك جنسية أخرى ثابتة هلم

على أن  14فقد نصت املادة  1992وهو نفس الوضع املقرر يف قانون اجلنسية االيطايل لسنة  /5

4 لية، إذا كانوا يعيشون مع والدهماألبناء القصر للشخص الذي يكتسب أو يستعيد اجلنسية االيطا

عند بلوغ سن الرشد، إذا كانت تثبت هلم جنسية  ردها بإمكاMم  ون اجلنسية االيطالية ولكنيكتسب

  .أخرى
                                                           

  . 139.عبد احلميد حممود حممد عليو، املرجع السابق، ص  1
2 Cf. DE GROOT Gérard-René, VRINDS Erik, La nationalité et l’enfant, 3e Conférence Européenne sur la 
nationalité, Strasbourg, 11-12 octobre 2004, pp.09-10.  
www.coe.int/t/dghl/standardsetting/nationality/Bulletin.../Pays%20Bas%202004.pdf 
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فاملالحظ  أن املشرع االيطايل وإن كان يعطي األبناء القصر اجلنسية االيطالية عندما تكتسب       

ن الرشد، شريطة أمهم هذه اجلنسية، إال أنه خيول هلم رخصة التخلي عن هذه اجلنسية بعد بلوغهم س

أن تكون هناك جنسية أخرى ثابتة هلم، حىت ال يكونوا عدميي اجلنسية، ولكن يستوي لدى املشرع 

  .1هنا أن تكون اجلنسية األخرى أصلية أم جنسية طارئة أيضا

على  30/10/2000كما ينص قانون اجلنسية اخلاص بالواليات املتحدة األمريكية الصادر يف  /6

صل تلقائيا على اجلنسية األمريكية ولكن بشرط أن يكون مقيما مع والده، وال أن ابن املتجنس حي

يتجاوز سن الثامنة عشرة على أن تكون حضانة االبن للوالد الذي يتمتع باجلنسية االمريكية، وتكون 

وهنا ال يكون االبن أو والده حمتاجا لتقدمي طلب ولكن تثبت له اجلنسية بقوة . إقامته بطريقة شرعية

ويالحظ أن القانون ال يسري بأثر رجعي فاألبناء الذين وصلوا لسن الثامنة عشر يف تاريخ . 2القانون

ال يستفيدوا من هذا احلكم ولكن يتعني عليهم تقدمي طلب  27/02/2001نفاذ هذا القانون وهو 

  .3للتجنس خاص م 

لعامة لكل من الزوجني، فله أيضا تأثري وباإلضافة إىل ما يرتبه الزواج املختلط من أثر على احلالة ا     

  .على حالتهما اخلاصة

  

  

  

                                                           
  .141.مد عليو، املرجع السابق، صعبد احلميد حممود حم  1
  .من قانون اجلنسية األمريكية 322  320املادة   2
  . 142.عبد احلميد حممود حممد عليو، املرجع السابق، ص  3
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  الفصل الثاني 

  مدى تأثير الزواج المختلط على الحالة الخاصة لكل من الزوجين

شكل مىت استوىف الزواج الشروط املوضوعية لصحته وفقا للقانون املختص دوليا، ومت يف ال       

لقانونية بالنسبة ؛ ولد آثاره اعلى شروط الزواج الشكليةالذي يستلزمه القانون الواجب التطبيق 

  .1بالنسبة لألمواللألشخاص وآثارا 

إذ يرتتب على عقد الزواج الذي استوىف أركانه وشروطه وصار نافذا العديد من اآلثار القانونية،       

اهرة، وانتساب من هذه اآلثار ما خيص الزوجني معا كحل املعاشرة واملساكنة واالخالص وحرمة املص

  .2ومنها ما خيص كل واحد منهما على حدة دون اآلخر كاملهر، النفقة والطاعة. إخل....األوالد 

ويقسم الفقه آثار رابطة الزوجية بصفة عامة إىل قسمني، األول خيص اآلثار الشخصية وتشمل      

أما القسم الثاين . 3نيتلك اآلثار اليت ترتتب مباشرة على عقد الزواج وتتعلق بشخص كل من الزوج

من الزوجني  كلمن اآلثار، فيخص اآلثار املالية أي اليت تتعلق بالذمة املالية، واألموال اليت ميلكها  

. قبل الزواج وبعده، ونظامها القانوين من حيث ملكيتها وكيفية إدارOا واالنتفاع ا أو التصرف فيها

اليا أو أثرا شخصيا للزواج هو مسألة تكييف ختضع وجتدر االشارة يف هذا الصدد أن ما يعد أثرا م

  . طبقا للقاعدة العامة يف التكييف لقانون القاضي

ولإلملام أكثر مباهية ما ترتبه أو ما تنتجه الرابطة الزوجية من آثار سيتم تقسيم هذا الفصل إىل      

  ).املبحث الثاين(املايل ، مث اآلثار ذات الطابع )املبحث األول(اآلثار الشخصية للزواج : مبحثني
                                                           

شام ؛ ه242.؛ عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن، املرجع السابق، ص226.عز الدين عبد اهللا، القانون الدويل اخلاص املصري، املرجع السابق، ص 1
  .319.صادق، عكاشة عبد العال، املرجع السابق، ص

  .287.مجال حممود الكردي، املرجع السابق، ص 2
  .481.، املرجع السابق، ص ...عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل  3
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   المبحث األول

  اآلثار الشخصية

اآلثار الشخصية للزواج يقصد ا تلك اآلثار اليت تتصل بشخص الزوجني وتتناول عالقتهما        

وال جدال أن رابطة . 1الشخصية وما يرتبط ذه العالقات من حقوق وواجبات شخصية متبادلة

نونية جمموعة من احلقوق والواجبات سواء بالنسبة الزوج أو بالنسبة الزوجية ترتب يف خمتلف النظم القا

للزوجة، إال أننا عندما نكون أمام حالة من حاالت الزواج املختلط أو الزواج الذي يتخلله عنصر 

  . 2أجنيب فال شك أنه ستعرتضنا مشكلة تنازع عدة قوانني حكم هذه اآلثار الشخصية

ما هو القانون املختص حبكم آثار الزواج ذي الطابع : احلالة والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذه

وقبل التعرف على القانون الواجب التطبيق على هذه اآلثار جيب علينا أن حندد نطاق . ؟3الشخصي

  .املختلط اآلثار الشخصية لعقد الزواج

ملسائل اليت ولذلك سندرس هذا املبحث عرب مرحلتني اثنتني نعرج يف املرحلة األوىل على ا      

، مث ننتقل يف املرحلة الثانية إىل حبث القانون )املطلب األول(يف فكرة اآلثار الشخصية للزواج تدخل 

  .4)املطلب الثاين(املختص حبكم هذه اآلثار 

  

                                                           
1 Cf. VISCHER Frank, Droit international privée, éditions universitaires fribourg, 1974, p.106. 

 االجراءات كافة ينظم الذي هو جبنسيتها التمتع يراد اليت الدولة فقانون القوانني، تنازع جمال يف مشكال يثري ال بالزواج اجلنسية باستثناء اكتساب  2
 مىت يريدها ملن هاجنسيت متنح اليت هي األخرية هذه وأن الدولة، بسيادة مرتبطة مسألة هي اجلنسية أن العتبار نظرا وذلك التجنس، بطلب املتعلقة
  .قانوMا يف عليها منصوص معينة شروط فيه توافرت

؛ جابر جاد عبد الرمحن، املرجع 170.؛ غالب علي الداودي، املرجع السابق، ص321. هشام صادق، عكاشة عبد العال، املرجع السابق، ص 3
  . 312. السابق، ص

4 Cf. ROCHAT Christian, La dislocation du statut personnel, thèse de doctorat, imprimerie vaudoise, Université 
de LAUSANNE, 1986, p.305. 
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   المطلب األول

  المختلط تحديد نطاق اآلثار الشخصية لعقد الزواج

. ة، كما يقرر بعض االلتزامات على كل منهمايرتب عقد الزواج لكل من الزوجني حقوقا معين      

عليها تعبري آثار وجمموع احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني الزوجني على هذا النحو هي اليت نطلق 

، مضافا إليها ما قد تنتجه الرابطة الزوجية من ذرية تنسب إىل الزوجني وهذا ما 1الزواج الشخصية

  .2الشرعيةبالنسب الشرعي أو البنوة يعرب عنه 

يكن حمال للشك  ورغم أن دخول معظم املسائل السابقة يف فكرة آثار الزواج الشخصية مل      

، إال أن األمر قد يدق بصفة خاصة بالنسبة للنفقة الوقتية؛ أثر الزواج على أهلية لدى الفقه الغالب

  . لة بني الزوجنياملرأة املتزوجة؛ واملسؤولية املرتتبة على اإلخالل بااللتزامات املتباد

حقوق  :، حيث سيخصص األول منهم إىلولذلك سنقسم هذا املطلب إىل ثالثة فروع     

، وأخريا، الثالث إىل )الفرع الثاين(نسب الشرعي إىل ال، والثاين )الفرع األول(وواجبات الزوجني 

  ).الفرع الثالث( الشخصية الزواج آثار من اعتبارها حول اجلدل تثريسائل م

  

  

  

                                                           
1 Cf. FADLALLAH Ibrahim, Le domaine de la loi applicable aux effets du mariage en droit international privé, 
Tome 1, Thèse doctorat, Université de Paris II, 1975, p.295.  
2 Cf. CROTEAU Etienne, Du mariage dans le droit international privé de la province de QUEBEC, Thèse 
doctorat, Université de Toulouse, France, 1964, p.15. 
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   لفرع األولا

  واجبات الزوجينحقوق و 

يستحق شرعا كل واحد من الزوجني على اآلخر حقوقا وجيب على كل  ؛إذا مت عقد الزواج      

نية جمموعة فمن املعلوم أن رابطة الزوجية ترتب يف خمتلف النظم القانو . 1منهما أن يويف صاحبه حقه

  .2جلنسية أو خمتلفني فيهاانا متحدا االواجبات املتبادلة بني الزوجني سواء كمن احلقوق و 

وإن كانت هذه احلقوق وااللتزامات مشرتكة بني قوانني أغلب الدول إال أنه توجد اختالفات يف       

وسنتوىل فيما يلي بيان كل من االلتزامات اليت تقع على عاتق الزوجة مث تلك . شأMا من قانون آلخر

  .بيان االلتزامات املشرتكة اليت تقع على عاتق الزوج مث تنتقل إىل

  

  لتزامات الزوجة ا -أوال

تلتزم الزوجة أساسا بطاعة زوجها ولكن يف غري معصية اهللا، ذلك أن األسرة هي اخللية األوىل       

وال ميكن أن يستقيم حال مجاعة أو ينتظم أمرها إال إذا كان هلا رئيس يدبر أمورها . يف ا5تمع

َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ﴿ :لشريعة االسالمية قول اهللا تعاىلذلك يف اويصرف شؤوMا، واألصل يف 

  .3﴾بِاْلَمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

                                                           
  .121.حسن األمشوين ، حممد عبد الكرمي، املرجع السابق، ص 1
  . 216.لسابق، صفؤاد عبد املنعم رياض، تنازع القوانني، املرجع ا 2
  . 228ية اآل :سورة البقرة 3
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وإذا كان الرجل أصلح شرعا وحبكم الطبيعة لقيادة األسرة؛ فإن على الزوجة احرتام زوجها        

ولقد ذهب القضاء الفرنسي إىل أنه ال حيق للزوجة ولو كانت أجنبية أن تتحدى إرادة . 1وطاعته

  .19302أبريل  30الفرنسية بتاريخ  La Seineزوجها وذلك يف احلكم الذي أصدرته حمكمة 

 للزوج يكون أن الزواج عقد على ترتتب اليت الشخصية اآلثار بني من أنه أساس على وذلك      

 يعد كان الوضع ذلك ظل يف زوجها سلطة عالنية املرأة خمالفة فإن وذا 33هاعلي زوجية سلطة

 أن على نصت 4بعد فيما الصادرة القوانني أن إال. الفرنسيني لألزواج الشخصية السلطة على اعتداء

يه، وعل. العمل حرية الفرنسية للمرأة أصبح وذا لألسرة، واملادية املعنوية القيادة يكفالن معا الزوجني

 رئاسة من بدال الزوجني بواسطة وماديا معنويا األسرة إدارة بدأم  5تبنت القوانني الفرنسية بعد ذلك

 من ملبدأ ملخالفتها للزوج املتزوجة املرأة تبعية ألغى قد الفرنسي املشرع فإن النصوص وذه هلا الزوج

 القانون يف العام النظام ادئمب من املبدأ هذا ويعترب اجلنسني، بني املساواة وهو املبادئ أهم

  .        6الفرنسي

                                                           
  .235.ابراهيم أمحد ابراهيم، املرجع السابق، ص 1
فقته، وذلك مبناسبة قضية تتلخص وقائعها يف أن زوجا أمريكيا رفض أن تعمل زوجته يف أحد املسارح يف فرنسا و لكنها مارست هذا العمل بدون موا 2

التعويض خمتصا مدير املسرح الذي مسح بتشغيل زوجته بدون موافقته، فقضت احملكمة لصاحل الزوج على أساس فلجأ الزوج إىل حمكمة السني مطالبا ب
مقتبس عن، ناصر عثمان . أنه ليس مقبوال أن خترج الزوجة عن إرادة زوجها ولو كانت أجنبية ولو كان قانون جنسيتها ال يقضي خبضوعها هلذا الزوج

  . 137.حممد عثمان، املرجع السابق، ص
  . 213املادة  1942القدمي لعام القانون الفرنسي  3
  .223املادة  13/07/1965القانون الصادر يف  4

  .11/07/1975والقانون الصادر يف  04/06/1970القانون الصادر يف  5

لزواج يف القانون الوضعي والشريعة االسالمية، رسالة أنظر، مرمي عبد اهللا أمحد اجلويف، أنظر، مرمي عبد اهللا أمحد اجلويف، القانون الواجب التطبيق على ا 6
  .3.199 19982دكتوراه ، جامعة القاهرة، 
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هذا وقد نصت العديد من التشريعات على حقوق الزوج، وبينت أن على الزوجة االلتزام        

. 2ومن بني هذه التشريعات القانون األردين. 1ج بوصفه رب األسرة، ورأس العائلةبطاعة الزو 

  .19845لسنة ، وقانون األسرة اجلزائري 4، العماين3السوري

وم ، وأن تق6ومن حق الزوج على زوجته أيضا حق املساكنة وأن تقيم معه يف موطن الزوجية      

إضافة إىل ما تقرره بعض الشرائع مثل .  8، وأن تبقى خملصة له7على رعايته وتدبري شؤون البيت

﴿الرَِّجاُل  :عاىل ، واألصل يف ذلك قول اهللا ت9الشريعة اإلسالمية من حق الزوج يف تأديب زوجته

فَالصَّاِحلَاُت قَانَِتاٌت  ۚ◌ بـَْعٍض َوِمبَا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمَواهلِِْم  علىقـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِمبَا َفضََّل اللَُّه بـَْعَضُهْم 

                                                           
1 Cf. BELGASM Arab, Les conflit de lois relatifs à la conclusion et aux effets personnels du mariage en droit 
international privé algérien et comparé, Thèse doctorat en droit, Université du Paris- Pantheon-Sorbonne,  
France, 1989, p.156.  

  ". وعلى املرأة أن تطيع زوجها يف األمور املباحة: " ... 1976لسنة  02من القانون رقم  39حيث نصت املادة  2
لسفر مع زوجها إال إذا اشرتط يف العقد غري ذلك أو جترب الزوجة على ا: " على أنه 1953لسنة  59من القانون السوري رقم  70فقد نصت املادة  3

  ". وجد القاضي مانعا من السفر 
  ". العناية به باعتباره رب األسرة: حقوق الزوج على زوجته : " على أنه 1997لسنة  32من القانون العماين رقم  38فقد نصت املادة  4
  ".مراعاته باعتباره رئيس العائلة طاعة الزوج و  -1:جيب على الزوجة : "منه تنص على أنه 39حيث كانت املادة  5

لعل أما قانون األسرة األخري فلم ينص على واجب الزوجة يف طاعة زوجها، وبالتايل فقد سحب هذا األخري من الزوج مركز رب األسرة ورئيسها، و 
  .  مبدأ املساواة بني الرجل واملرأةتراجع املشرع اجلزائري عن إقرار حق الطاعة الزوجية راجع أساسا إىل رغبته يف جتسيد 

6 Cf. BENMELHA Ghaouti, Le droit algérien de la famille, Office des publications universitaires, Alger, 1993, 
p.128. 

وعلى ما  -ن من املقرر شرعامىت كا:" من خالله بأنه ىحيث قض 02/04/1984الصادر بتاريخ  صراحة يف قراره ا5لس األعلىعليه  وهو التزام أكد
االلتحاق مبنزل زوجها فإن القضاء مبا خيالف أحكام هذا املبدأ يعد خرقا الزوجة أن الشريعة االسالمية تفرض على  -جرى به قضاء ا5لس األعلى

االستئناف بقضائهم عكس ذلك خرقوا  إذا كان من الثابت شرعا أن احملل الزوجي هو منزل الزوج وليس منزل الزوجة، فإن قضاة. لقاعدة مقررة شرعا
. جملس أعلى...". قاعدة مقررة شرعا وعمال، ومىت كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه تأسيسا على خمالفة أحكام هذا املبدأ

  .  59.:  2، العدد 1989، ا5لة القضائية، 32653، قرار رقم 02/04/1984
  .22.، املرجع السابق، ص...اإلسناد عز الدين عبد اهللا، يف تطبيق قواعد  7

8  BELGASM Arab, Les conflits de lois relatifs…, op.cit., p.156. 
، اهليئة العامة 12، السنة 1970أنظر، حممود سالم زنايت، حقوق وواجبات الزوجني بني املاضي واحلاضر، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، جانفي  9

  .457.األول والثاين، ص ان، العدد1970مية، مطبعة عني مشس، مصر، للكتب واألجهزة العل
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ِيت َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َوا ۚ◌ َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِمبَا َحِفَظ اللَُّه  ْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِع َوالالَّ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال  ۖ◌ َواْضرِبُوُهنَّ    .1ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِلي）ا َكِبريًا ﴾ ۗ◌ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفَال تـَبـْ

وقد نشأ عن هذا احلق أن الزوج إذا متردت عليه زوجته وامتنعت عن أداء حقوقه عليها كزوج؛       

حدود التأديب اليت  بشرط أال يتجاوز. عاشرة كان للزوج تأديبها هلذا السبببأن مل متكنه من امل

ولكن جيب على الزوج أن يستنفذ طرق العالج املمكنة قبل االلتجاء إىل ضرب . 2حددها الشارع

واألصل . زوجته، كما عليه أال يزيد يف استعمال حقه على القدر الالزم إلصالحها وإال كان متعديا

: قد قال بعد اإلذن بضرب الزوجاتعدة الوضعية هو أن الرسول عليه الصالة والسالم يف هذه القا

  .3له أن يدعها وكان الرتك خريا له ، أي أن الرجل إذ يؤدب زوجته كان"لن يضرب خياركم"

وجتدر االشارة هنا أن االلتزامات السابق احلديث عنها هي يف نفس الوقت حقوق للزوج وذلك       

  .4واليت تعترب حقوقا للزوجةتزامات الزوج على عكس ال

  التزامات الزوج  -ثانيا 

يف مقابل ما للزوج من حقوق، فإن عليه أيضا بعض االلتزامات حيال زوجته كاإلحسان       
؛ وهو احلق 7وأيضا توجب عليه الشريعة االسالمية دفع املهر لزوجته. 6إذا تعددت زوجاته 5والعدل

                                                           
  .  34ية اآل سورة النساء 1
  .88.رشا علي الدين، املرجع السابق، ص 2
  . 236. ابراهيم أمحد ابراهيم، املرجع السابق، ص 3
أحكام األسرة اخلاصة بالزواج يف الفقه اإلسالمي  ؛ جابر عبد اهلادي سامل الشافعي،137. أنظر، ناصر عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص 4

  . 287. 7 20071والقانون والقضاء، دراسة لقوانني األحوال الشخصية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 
  .تعددالزوجات شروط أهم من العدل ونية شروط توفر جعلت حني اجلزائري األسرة قانون من 08 املادة صراحة عليه أكدت ما وهو 5

6 BENMELHA Ghaouti, op.cit., p.126. 

  .138.ناصر عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص
من  14مكرر من قانون األسرة اجلزائري حيث اعتربت الصداق من الشروط  الواجب توافرها لعقد الزواج، كما عرفت املادة  9وهو ما جسدته املادة  7

". ع حنلة للزوجة من نقود أو غريها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك هلا تتصرف فيه كما تشاءالصداق هو ما يدف:" ذات القانون الصداق على أنه
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َوآُتوا ﴿: لرجل المرأته بالعقد عليها أو بالدخول عليها مصداقا لقوله تعاىلاملايل الذي جيب على ا
  .2، وقد أوجبه اهللا سبحانه وتعاىل إظهارا ملكانة الزواج وتقديرا منه للمرأة1﴾ ِحنَْلةً  َصُدقَاOِِنَّ  النَِّساءَ 

على زوجته ، وأيضا واجب اإلنفاق 3كما يقع على عاتق الزوج التزام توفري سكن الزوجية     

  .5، ونفقة الزوجة هي ما يلزم للوفاء مبعيشتها حبسب ما هو متعارف عليه بني الناس4وأوالده

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن نفقة الزوجة ال تعترب من النفقة بني األقارب، وإمنا تعترب من       

ألخرية تعترب نظري حق آثار الزواج الشخصية وليس املالية ولو أMا ذات طابع مايل، ألن هذه ا

كما . 6االحتباس الذي ميارسه الزوج على زوجته وهذا ما جسده القضاء الفرنسي يف قضية مشوين

اخلاص بتنظيم العالقات القانونية ذات  1961لسنة  05من القانون الكوييت رقم  37نصت املادة 

  .للزواج قة تعد من اآلثار الشخصيةالعنصر األجنيب بصريح العبارة على أن النف

                                                                                                                                                                        
تستحق الزوجة الصداق كامال بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطالق قبل : " من نفس القانون على أنه 16هذا ونصت املادة 

  ".الدخول
  .04اآلية  Íسورة النساء 1
  .82.ين، املرجع السابق، صرشا علي الد 2
من خالله على أنه من حقوق الزوجة حق املطالبة بسكن ولو مل  ىحيث قض 03/03/1971الصادر بتاريخ  يف قراره ا5لس األعلىه وهو ما أكد 3

  .88.« »1.، مقتبس عن، سايس مجال ، املرجع السابق، ج03/03/1971. جملس أعلى. حتتفظ ذا احلق يف عقد الزواج
مىت كان من األحكام الشرعية أن للزوجة احلق يف مطالبة زوجها بإسكاMا منفردة : "  أنه 04/11/1985صادر بتاريخ آخر  قراريف  ىقض كما

ق ومستقلة عن أهله ولو مل تكن قد احتفظت ذا احلق حني إبرام عقد الزواج أو سبق أن سكنت مع أقارب زوجها مث اشتكت بسبب الضرر الذي حل
، ا5لة القضائية، 38331، قرار رقم 104/11/1985 جملس أعلى...". م، فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا ملا أقرته من مبادئا منه
  .101.« »1، العدد 1989

  .من قانون األسرة اجلزائري 75و  74هو ما نصت عله املادة و  4
  .244. عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 5
بفرنسا، فقد طبقت حمكمة النقض الفرنسية القانون الفرنسي على النفقة باعتبارها من آثار الزواج الشخصية لزواج مث بني زوجني تونسيني متوطنان  6

املرجع  ، مقتبس عن، زيرويت الطيب،19/02/1963نقض مدين فرنسي يف . أحدمها جتنس باجلنسية الفرنسية، واآلخر بقى حمتفظا جبنسيته السابقة
  . 163.السابق، ص
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إذا كانت النفقة تكيف على أساس أMا من اآلثار الشخصية للزواج، فهي تندرج حتما ضمن        

احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني وختضع للقانون الذي حيكم هذه اآلثار، فيحدد هذا األخري 

  .1قادمها  وانقضائهاوجوب النفقة من عدمه ومدOا وأسس تقديرها وجزاء االمتناع  عن أدائها وت

  2أن للزواج تأثري على لقب الزوجة باإلضافة إىل ذلك ذهبت بعض التشريعات الغربية إىل       

ورغم عدم شيوع هذا األمر يف عاملنا العريب . 3سب مبقتضاه حق التسمي باسم زوجهاحبيث تكت

د أن هناك من التشريعات العربية ، إال أننا جن4الزواج على اسم املرأة املتزوجة االسالمي حيث ال يؤثر

اليت نصت صراحة على حق املرأة املتزوجة يف االحتفاظ بامسها، كما هو احلال يف القانون العماين، 

على حق الزوجة يف االحتفاظ  1987لسنة  32من القانون  37حيث نصت الفقرة الثالثة من املادة 

ان اسم الزوجة باسم عائلة ليه العرف من اقرت وإن كان هذا ال يتعارض مع ما جرى ع. 5باسم عائلتها

  .6زوجها

 آثار من كأثر وكما أن هناك بعض التشريعات اليت توجب على املرأة املتزوجة محل اسم زوجها       

، ويف مقدمة هذه التشريعات القانون الرتكي الذي يلزم املرأة املتزوجة باستخدام لقب زوجها 7الزواج

ذا حذا حذوه القانون الفرنسي الذي أقر هو اآلخر باكتساب الزوجة من خالل وك. يف الوثائق الرمسية

                                                           
  . 138.؛ ناصر عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص238.ابراهيم أمحد ابراهيم، املرجع السابق، ص 1

كمة وقد جرى القضاء املصري على تكييف النفقة على أMا من آثار الزواج اليت جيب أن ختضع لقانون جنسية الزوج وقت الزواج وهذا ما أكدته حم
  .313.مقتبس عن، جابر جاد عبد الرمحن، املرجع السابق، ص. 1954يناير سنة  14رية يف قرار هلا صادر بتاريخ النقض املص

؛ هشام علي صادق، عكاشة حممد 244.؛ عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن، املرجع السابق، ص3.305 13.موحند اسعاد، املرجع السابق، ج 2
   .217.؛ منصور مصطفى منصور، املرجع السابق، ص312.جاد عبد الرمحن، املرجع السابق، ص ؛ جابر322.املرجع السابق، ص عبد العال،

3 BMOHR .JC, SIEBECH Ruil, op.cit., p. 62. 
4 Cf. WATTE Nadine, Les droits et devoirs respectifs des époux en droit international privé, maison Ferdinand 
LARCIER,S,A, BRUXELLES, 1987, p.183; MALAURIE VIGNAL Marié, où le non d’usage et prisonnier des 
règles de droit , recueil Dalloz 2009- N° 20 p.1385. 

  ".االحتفاظ بامسها العائلي -3 ...:حقوق الزوجة على زوجها: " لى أنهفقد نصت هذه املادة ع 5
6 Cf. BELGACEM Arab, op.cit., pp.143.144. 

  .199.مرمي عبد اهللا أمحد اجلويف، املرجع السابق، ص 7



348 
 

األمر الذي اعتربه البعض إخالل . 1الزواج حق استخدام اسم زوجها حتت راية حتقيق الوحدة الزوجية

اسم  قر بأن الزوجة دون الزوج تكتسب باعتبار أن القاعدة التقليدية تمببدأ املساواة بني الزوجني

إال أن انتشار الزواج املثلي واالقرار بشرعيته يف فرنسا على غرار بعض . 2مبقتضى رابطة الزوجيةزوجها 

، وذه املناسبة ألغى دة ال تقر متييزا على أساس اجلنسالدول الغربية؛ جعل املشرع الفرنسي يتبىن قاع

، حيث 17/05/2013فكرة انعدام املساواة بني الزوجني فيما يتعلق باالسم وهذا ما جسده قانون 

كل من الزوجني يستطيع كالعادة أن : " فقرة أوىل من القانون املدين على أنه 225نصت املادة 

  . 3"حيمل اسم الزوج اآلخر بالتعويض أو إضافة إىل امسه احلقيقي يف إطار النظام املختار

 الزوجني من فكل ةالزوج اسم على أثر أي الزواج على يرتب ال الفرنسي املشرع أصبح وبذلك      

 ذلك أراد إن الزوجني من أي يستطيع املساواة باب ومن. ميالده عقد يف املسجل بامسه حيتفظ

  .األصلي امسه جانب إىل زوجه اسم استخدام

 على 09/11/2010 بتاريخ الصادر قرارها يف اإلنسان حلقوق األوربية احملكمة أكدت وقد      

 عائلي اسم اختيار للزوجني حيق كما الزواج، بعد األصلي مسهبا االحتفاظ يف الزوجني من كل حق

  .4الزوجني بني املساواة ملبدأ احرتاما مشرتك

توجد تشريعات أخرى ترتك كما الدول االسالمية؛  ك  5علها حمتفظة بامسهافيجالبعض اآلخر أما       

  .6ائلي مشرتك يتكون من إمسيهما معاللزوجني حرية اختيار اسم ع

                                                           
1  Cf. GAVELEAU Philippe, Nom et prénom, Gaz. Pal, recueil novembre- Décembre 2011, p. 3660. 
2  FADLALLAH Ibrahim, le domaine…., Tome 1 , op.cit., p.289.  
3 ROY Odile, Droit de la famille, éditions Archétype 82, Paris, 2014, pp.62.63.  
4 Cf. BRIERE Carine, Les couples binationaux et le choix du nom de famille, Recueil Dalloz - 17 mars 2011- n° 
11, pp. 804-806. 

  .م زوجها يف العالقات االجتماعيةكقانون دولة لكسمبورغ الذي يقرر للمرأة املتزوجة االحتفاظ بامسها، وإن كان يعرتف هلا حبق استعمال اس 5
Cf. VERWILGHEN Michel, Nationalité et statut personnel, L.G.D.J, Paris, 1984, p.161.  
6 MALAURIE VIGNAL Marie, Ou le nom.., op.cit., p.1385.  
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 األسرة اسم باختيار يتعلق فيما الزوجني بني املساواة سبيل يف أبعد شوطا أخرى شرائع ارتسو       

 الزوج اسم كان سواء مشرتكا امسا حيمال أن يف احلق للزوجنيمينح  مثال االحتاد السفيايت سابقا كانف

 عليه يقع الذي االسم الزوجان ويعلن اخلاص، بامسه حيتفظ أن منهما لكل أن كما  الزوجة اسم أو

 من وليس  الزواج بعد االسم تغيري يف باحلق للزوجني يعرتف بل الزواج تسجيل عند اختيارمها

  . مشرتك اجلديد االسم يكون أن الضروري

 قانون ويف. األسرة هذه اسم حتمل وكانت زوجها أسرة يف عضوا تعترب الزوجة كانت الصني ويف      

 أي أسرته اسم أو الرجل السم يعد ملو  األسرة على هيمنة لألب تعد مل 1950 سنة الصادر الزواج

 قانون ونص زوجها اسم حتمل بأن ملزمة الزوجة كانت اليابان ويف. وأسرOا الزوجة اسم على امتياز

  .1الزوجة أسرة اسم أو الزوج أسرة اسم خيتارا أن للزوجني أن على 750 مادته يف األسرة

 حبمل الزوجة إلزام عدم حنو احلديثة الشرائع يف اجتاها وجود راحلاض الوقت يف نالحظ وبذلك      

  .بينهما املساواة عدم من نوع على حيتوي الزامها أن باعتبار زوجها اسم

، تبقى الزوجة يذا ألحكام قانون األسرةاهتداءا بأحكام الشريعة االسالمية وتنفأما يف اجلزائر، ف      

اجها، إال أنه يف حقيقة األمر اقتبس واقع ا5تمع اجلزائري عرفا عن حمتفظة بامسها فال يتأثر امسها بزو 

 .2إضافة إىل لقب عائلتها لقب زوجها، فتحمل الزوجة عادة خبصوص اسم الزوجةالقانون الفرنسي 

  .3أما بالنسبة السم الزوج فال يتأثر مطلقا بالزواج، فيبقى الزوج حمتفظا بامسه بعد زواجه

  

                                                           
  .70-69.، العدد الثاين، ص1978ثانية، جوان أنظر، حسن اهلداوي، تنازع القوانني يف موضوع االسم، جملة احلقوق والشريعة، السنة ال 1
كر بلقايد، تلمسان، أنظر، تشوار محيدو زكية، احلق يف االسم يف القانون اجلزائري، جملة العلوم القانونية االدارية والسياسية، كلية احلقوق، جامعة أبو ب 2

  .Û.146 06¹، العدد 2008
  .146.تشوار محيدو زكية، املرجع السابق، ص 3
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  لمشتركة االلتزامات ا -ثالثا

من قانون األسرة جمموعة من الواجبات املشرتكة بني الزوجني  36ذكر املشرع اجلزائري يف املادة      

  : جيب على الزوجني:" حبيث نصت املادة على أنه

 .احملافظة على الرابطة الزوجية وواجبات احلياة املشرتكة -1

  .ةوتبادل االحرتام واملودة والرمح  باملعروفاملعاشرة  -2

 . التعاون على مصلحة األسرة ورعاية األوالد وحسن تربيتهم -3

 . التشاور يف تسيري شؤون األسرة وتباعد الوالدات -4

 . حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر وأقاربه واحرتامهم وزيارOم  -5

 . احملافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين واألقربني باحلسىن واملعروف  -6

 . "ة كل منهما ألبويه وأقاربه واستضافتهم باملعروفزيار   -7

باإلضافة إىل ذلك يستحق كل منهما على اآلخر حق االستمتاع وحسن املعاشرة واملعيشة      

كما يوجب الزواج حق . 2، وحرمة املصاهرة واالحرتام واملساعدة املتبادلة1واملساكنة واإلخالص

فإذا مات أحد الزوجني حال قيام . يف الزواج الصحيحويثبت هذا احلق . 3التوارث بني الزوجني

. الرابطة الزوجية حقيقة أو حكما بأن كانت الزوجة يف العدة، فإMا ترث زوجها، والعكس صحيح

َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن ملَْ َيُكْن َهلُنَّ َوَلٌد  ﴿ :وقد حدد القرآن هذا احلق يف اآلية الكرمية 

َوَهلُنَّ الرُّبُُع ِممَّا  ۚ◌ ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَني َِا َأْو َدْيٍن  ۚ◌ ِإْن َكاَن َهلُنَّ َوَلٌد فـََلُكُم الرُّبُُع ِممَّا تـَرَْكَن فَ  ۚ◌ 
                                                           

1 BENMALHA Ghaouti, op.cit., p.130. 
  . 217.؛ فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص 321.هشام علي صادق، عكاشة عبد العال، املرجع السابق، ص 

2 Cf. ROY Odille,  op.cit., pp.63-65 ; FADLALLAH Ibrahim, La famille légitime en droit international privée, 
Dalloz, Paris, 1977, p. 166. 

  .121.حسن األمشوين، حممد عبد الكرمي، املرجع السابق، ص 3
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وُصوَن َِا بـَْعِد َوِصيٍَّة تُ  ِمنْ  ۚ◌ فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فـََلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا تـَرَْكُتْم  ۚ◌ تـَرَْكُتْم ِإْن ملَْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد 

  .1﴾ۗ◌ َأْو َدْينٍ 

وقد نص املشرع اجلزائري شأنه يف ذلك شأن غالبية التشريعات العربية االسالمية على أن       

إال أنه مل ينص صراحة . كما حدد األنصبة الشرعية بني الزوجني  2النكاح يوجب التوارث بني الزوجني

تحديد األنصبة والنص على أن النكاح يوجب التوارث بني بني الزوجني؛ ف على كون هذا حق

غالبية  حنوه سارت اليت االجتاهوهو . الزوجني يكشف عن هذا احلق فال داع لوجود نص خاص

إال أن مدونة األسرة املغربية . بني الزوجني على حق التوارثصراحة نص فلم تالتشريعات العربية 

بني  على أن من بني احلقوق والواجبات املتبادلة O51ا نصت يف مادسارت يف االجتاه املعاكس ف

  .3الزوجني حق التوارث  بينهما

.  4من القانون املدين الفرنسي للزوجني معا حق إدارة العائلة معنويا وماديا 213هذا ومتنح املادة      

ولكل من . أيضاأطفاهلما  وهذا يعين أMما يتخذان معا القرارات اليت Oم حياOما املشرتكة وحياة

حق اختاذ قرارات شخصية ولكن بشرط أال متس آثار هذه القرارات الطرف اآلخر وال الزوجني 

  .5تسبب له أي ضرر

زيادة على ما يرتبه الزواج املختلط من حقوق وواجبات متبادلة بني الزوجني فإن له أثر شخصي       

   .آخر يتمثل يف ما ينتجه هذا األخري من بنوة شرعية

                                                           
  .12سورة النساء، اآلية  1
من  132كما تنص املادة ". يوجب النكاح التوارث بني الزوجني ولو مل يقع بناء :" من قانون األسرة اجلزائري على أنه 130حيث نصت املادة  2

  ".إذا تويف أحد الزوجني قبل صدور احلكم بالطالق أو كانت الوفاة يف عدة الطالق، استحق احلي منهما االرث " :نفس القانون على أنه
  . 2.89 1رشا علي الدين، املرجع السابق 3

4  L’article 213 du code civil dispose que : «  les époux assurent ensemble  la direction morale et matérielle de la 
famille ». 
5 Cf. RENAULT – BRAHINSKY Corinne, L’essentiel du droit de la famille, 12° édition, Gualino, lextenso 
éditions, 2013-2014, p.12.   



352 
 

  فرع الثاني ال

  النسب الشرعي

، حبيث يرتتب على 1يعترب من اآلثار الشخصية للزواج شرعية البنوة وعالقة األوالد بالوالدين      

الزواج ظهور عالئق قانونية تتولد من نشوء األوالد يف األسرة؛ مما يستلزم معرفة نسبهم وماهلم من 

  .2إخل.....والد وOذيبهم وإدارة شؤوMم حقوق كحق احلضانة والرضاعة والنفقة وحق تربية األ

مبعىن و . 3ويقصد بالبنوة الشرعية أو النسب الشرعي نسبة الولد ألبويه نتيجة لعقد زواج بينهما     

  .4نهما عالقة شرعية عن طريق الزواجآخر هو انتساب الولد إىل أب وأم تقوم بي

جر عن هذا أن الزواج غري الصحيح ال ، إذن ين5زم البنوة الشرعية عقد زواج صحيحكما تستل    

ضمن الزواج مانع من موانع ، أو كأن يت6يعتد به؛ كأن يتعلق األمر مثال بالنكاح الفاسد أو الباطل

وذلك ما . 8فالنسب له عالقة وطيدة بصحة الزواج لذا يثبت النسب بإثبات صحة الزواج. 7الزواج

                                                           
  .170.زرويت الطيب، املرجع السابق، ص 1
  .115.حسن اهلداوي، املرجع السابق، ص 2
 . 235.؛ منصور مصطفى منصور، املرجع السابق، ص245.رجع السابق، ص فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، امل 3

4 Cf. HUET –WEILLER Danièle, LABRUSSE Catherine, VANCAMELBEKE Micheline, La filiation, libraires 
techniques (LITEC), Paris, 1981, p .63 .  

من املقرر شرعا وقانونا أنه مىت ولد الطفل من زواج شرعي :" حيث قضت بأنه 25/02/2004وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرار هلا صادر بتاريخ 
، نشرة 309543، قرار رقم 25/02/2004حمكمة عليا، ...". ومسجل يف احلالة املدنية ومل ينكره األب بالطرق املشروعة كان نسبه ألبيه صحيحا

 .307.:  65، العدد 2010القضاة، 
  .136.يف، املرجع السابق، صحممد املربوك الال 5

من املقرر قانونا أنه يثبت النسب بالزواج :" حيث قضت من خالله أن  20/10/1998وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 
، اجتهاد قضائي، 204821، قرار رقم 20/10/1998حمكمة عليا، ...". الصحيح وينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا وأمكن االتصال

  .82.، عدد خاص، ص2001
  . من قانون األسرة اجلزائري 35إىل  32املنصوص عليه يف املواد من  6
  .من قانون األسرة اجلزائري 31إىل  23املنصوص عليه يف املواد من  7
صحيح أو االقرار أو البينة أو بنكاح الشبهة أو يثبت النسب بالزواج ال:" من قانون األسرة اجلزائري حيث جاء فيها 40وهو ما نصت عليه املادة  8

  ". جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب. من هذا القانون 34و33و 32بكل زواج مت فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
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من املقرر "  :أنهيف قرار صادر عن ا5لس األعلى قرره القضاء اجلزائري يف بعض القضايا، حيث جاء 

شرعا أن الولد للفراش الصحيح وأن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر ومن مث فإن الولد الذي ولد بعد 

  .1"يوما ال يثبت نسبه لصاحب الفراش 64

ات ومع أن هذه القضية طرحت بني جزائريني غري أنه ميكن أن تطرح بني جزائريني وأجنبي        

حيث جاء  23/04/1991ذلك ما طرح يف قرار صادر عن احملكمة العليا بتاريخ . فيبقى احلل نفسه

حيث أن القرار املطعون فيه ناقش يف إطار السلطة التقديرية املخولة له قانونا " :يف إحدى حيثياته

وقد ثبت . ون ضدهاهذا الزواج الذي تنكره املطع. واقعة الزواج املزعوم من الزوج قبل والدة البنتني

بني الطرفني وقبل زواجهما وأن االعرتاف ) قانونية(البنتان ولدتا خارج أية عالقة  القرار يف حيثياته أن

بثبوت نسبهما يف ظل القانون الفرنسي، خيالف النظام العام باجلزائر ألنه ال يتماشى وأحكام الشريعة 

  .2"حكامها السمحاءاإلسالمية اليت ال تقر النسب إال بالزواج طبقا أل

  .3إذن يبني هذا القرار أن النسب يف الشريعة االسالمية ال يكون إال كنتيجة لزواج صحيح      

اليت تكون مثرة عالقة " البنوة الطبيعية"أو " غري الشرعية"ىل البنوة الشرعية هناك البنوة وباإلضافة إ     

دة تعرتف به الشريعة االسالمية اليت تأخذ بقاع وهذا النوع من البنوة ال. 4غري شرعية بني الوالدين

، وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 5"الولد للفراش وللعاهر احلجر"

                                                           
  .88-86.، العدد األول، ص1990، ا5لة القضائية، 35087، ملف رقم 17/12/1984أعلى، لس جم 1

2 جملس أعلى...". من املقرر شرعا أن النسب يثبت بالفراش الصحيح: " بأنه 03/12/1984يف قرار آخر صادر يف  ا5لسنفس  ىكما قض
  .1â a.83، العدد1990، ا5لة القضائية، 35326، قرار رقم 03/12/1984

  . 247.، مقتبس عن، عليوش قربوع كمال، املرجع السابق، ص23/04/1991عليا،  كمةحم 2
3 ALI ROBLEH Yousouf, Le droit Français confronté à la conception musulmane de la filiation, Thèse doctorat, 
Université de GRENOBLE, 2014, p.01. 

  . 146.حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 4
   . 137.حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 5
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. من املقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر احلجر:" ، حيث قضت من خالله أنه08/07/1997

ت والزوجية قائمة بني الزوجني، وأن الطاعن مل أن والدة الطفل قد مت - يف قضية احلال –ومىت تبني 

وأن . ينف نسب الولد بالطرق املشروعة، وأن ال تأثري لغيبة الطاعن مادامت العالقة الزوجية قائمة

وختتلف البنوة الطبيعية عن البنوة . 1.."القضاة بقضائهم بإثبات نسب الولد طبقوا صحيح القانون

لى االنتماء إىل أحد الوالدين دون اآلخر، يف حني أن البنوة الشرعية يف أMا قد تكون قاصرة ع

  .2ا نتيجة لكونه مثرة لعالقة زوجيةالشرعية ينتمي فيها الفرد إىل األب واألم مع

هي وحدها اليت تعترب من ) النسب الشرعي(لتمييز يتضح أن البنوة الشرعية ومن خالل هذا ا      

 تكفي لوحدها لثبوت النسب من جهة األب، بل يقتضي األمر وإن واقعة الزواج ال. آثار عقد الزواج

الطفل ألبيه إذ أن  ، حىت يثبت نسب3فضال عن إبرام عقد الزواج، إمكانية االتصال بني الزوجني

، ومىت كان الولد نتيجة طبيعية لعالقة زوجية يعد يف عداد أفراد األسرة اليت أساسها  4الولد للفراش

  .الزواج

ينا جممل اآلثار املتفق على اعتبارها من اآلثار الشخصية للزواج املختلط، ننتقل يف الفرع بعدما ب      

  .املوايل لبحث بعض املسائل اليت تثري اجلدل حول اعتبارها من آثار الزواج الشخصية

   

                                                                                                                                                                        
ثبت املولود إال بالفراش الصحيح، أي مىت كان هناك عالقة زوجية قائمة بني الرجل واملرأة من وقت إبرام الزواج وأمكن ففي الشريعة االسالمية ال ي

  .151.تشوار محيدو زكية، املرجع السابق، ص". الولد للفراش وللعاهر احلجر:" الدخول، وأساسهذا احلكم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .67.ص خاص، عدد  2001 قضائي، اجتهاد  165408 رقم قرار7 08/07/1997حمكمة عليا،  1
  .247.فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص 2
ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا وأمكن االتصال ومل ينفه بالطرق :" من قانون األسرة اجلزائري حيث نصت على أنه 41وهو ما أكدته املادة  3
  ".شروعةامل
  . 38.حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص 4
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  الفرع الثالث 

  مسائل تثير الجدل حول اعتبارها من آثار الزواج الشخصية

ئل السابق ذكرها يف فكرة آثار الزواج الشخصية جازما ومل يكن أبدا حمال إذا كان دخول املسا      

إال أن األمر قد يدق بصفة خاصة بالنسبة للنفقة الوقتية، كما قام . 1للشك لدى الفقه الغالب

اخلالف كذلك بالنسبة ألثر الزواج على أهلية املرأة املتزوجة وأيضا املسؤولية املرتتبة على اإلخالل 

  .2امات املتبادلة بني الزوجنياللتز با

  

  النفقة الوقتية  -أوال

وهذه . تعد النفقة الزوجية من آثار الزواج وختضع من مث لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج     

ومن جهة أخرى، فإن . 3رب واليت ختضع لقانون املدين االنفقة خترج من مضمون النفقة بني األقا

من مضمون فكرة آثار الطالق أو التطليق خالفا لألمر بالنسبة لنفقة املرأة  هذه النفقة خترج بداهة

املطلقة واليت تدخل يف مضمون هذه الفكرة وختضع بالتايل لقانون جنسية الزوج وقت الطالق أو 

  .4وقت رفع دعوى التطليق

                                                           
  . 117.املرجع السابق،  ص ……أبو العال النمر، املختصر  1
  .127.حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 2
  . 217.منصور مصطفى منصور، املرجع السابق، ص 3
  . 117.، املرجع السابق، ص ...أبو العال النمر، املختصر 4
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د رفع دعوى والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما حكم النفقة الوقتية اليت قد تطالب ا الزوجة عن 

تقرير نفقة مؤقتة هلا ألسباب قوامها احلاجة والعوز وتدبري حل عاجل تفرضه لالتطليق، أو أثناء نظرها 

  .1كم وقيت ال يؤثر على جوهر النزاع؟اعتبارات الضرورة، وذلك مبقتضى ح

اختلفت مناحي الشراح يف اإلجابة عن هذا التساؤل فقد ذهب بعضهم إىل إدخال النفقة       

ملؤقتة يف مضمون فكرة التطليق وإخضاعها بالتايل لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى وفقا لنص ا

  .2من القانون املدين املصري 13/3من القانون املدين اجلزائري وتقابلها املادة  02فقرة  12املادة 

كم بالتطليق، وقد انتقد هذا االجتاه على أساس أن نفقة التطليق ال تستحق إال بصدور احل     

  .3لقول بنفقة املطلقة قبل أن ُتطلقأما قبل ذلك، فال جيوز ا. وعندئذ نكون بصدد نفقة املرأة املطلقة

مارس  18فقد ذهبت حمكمة اإلسكندرية االبتدائية يف حكمها الصادر يف  §وعلى عكس ذلك    

اليت طالبت ا الزوجة  إىل تطبيق قانون جنسية الزوج وقت الزواج على النفقة الوقتية 1950سنة 

  .4أثناء دعوى التطليق، وهي بذلك تشري إىل اعتبار هذه النفقة من آثار الزواج 

ابطة موقف هذه احملكمة على اعتبار أن وجود النفقة املؤقتة مرتبط بقيام ر  5د أيد بعض الفقهاءوق    

هذا النظر  6نما انتقد البعضبي. إبرام الزواجمن مث فإMا ختضع لقانون جنسية الزوج وقت الزوجية و 

على أساس أن النفقة الوقتية ليست من قبيل احلقوق اليت يقررها قانون املوضوع، فهي ليست حىت يف 

اقتضاء مقابل اإلنفاق بسبب قيام رابطة مصاهرة أو قرابة، وإمنا هي إجراء يطلب إىل القضاء اختاذه 
                                                           

  . 485.، املرجع السابق ، ص...مد عبد العال ، القانون الدويل اخلاص عكاشة حم 1
تكييفها والقانون الذي حيكمها، جملة التشريع والقضاء، السنة الرابعة، : أنظر، أمحد مسلم، النفقة الوقتية. وهذا هو رأي األستاذ الدكتور أمحد مسلم 2

  .  9.ص
  .122.مشس الدين الوكيل، املرجع السابق، ص 3
  . 0.29 9 11، جملة التشريع والقضاء املصرية، السنة الثالثة، رقم 1950مارس  18 حمكمة االسكندرية االبتدائية، 4
  .100.؛ رشا علي الدين، املرجع السابق، ص815.فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص 5
  . 38. ق، املرجع السابق، صأنظر، وائل أنور بند. وعلى رأسهم األستاذ وائل أنور بندق 6
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مصلحة الدولة يف تدبري حل سريع حلالة من بصفة مؤقتة ألسباب ترجع إىل عوز اخلصم من ناحية و 

  .1حاالت الضرورة من ناحية أخرى

ية من قبيل اإلجراءات الوقتية اليت يتعني على وينتهي هذا الرأي بذلك إىل اعتبار النفقة الوقت       

القاضي اختاذها العتبارات تتعلق بسيادة الدولة، وعلى هذا األساس فإMا ختضع لقاعدة اإلسناد 

  .3؛ مما يعين أMا ختضع لقانون دولة القاضي 2اعد االختصاص واملسائل اإلجرائيةاخلاصة بقو 

ي األخري على أساس أن النفقة الوقتية وإن تعني ويرفض فريق آخر من الفقه هذا الرأ       

إخضاعها لقانون القاضي، إال أMا ال تعد مع ذلك من مسائل اإلجراءات إذ هي ال تتصل  بكيفية 

وينتهي هذا الرأي إىل وجوب تطبيق قانون . 4قضاء وال بتحقيقه وال بالفصل فيهعرض النزاع أمام ال

؛ وهي اإلجراءات اليت 5فيما يسمى بتدابري األمن املدين تدخلالقاضي على أساس أن النفقة الوقتية 

وال شك أن النفقة الوقتية Oدف . 6يقصد ا احملافظة على السالم العام أو السكينة العامة يف الدولة

بصرف النظر عن البث يف النزاع األصلي إىل درء الضرر البالغ الذي قد يلحق مبن كان يف حالة العوز 

  .7ات تتصل بالسالم العام يف الدولةاجة إىل القوت، وتلك اعتبار واشتدت به احل

وقد ذهب أغلبية الفقهاء إىل تأييد هذا الرأي األخري قائلني بضرورة تطبيق قانون القاضي على        

النفقة الوقتية اليت قد تطالب ا الزوجة أثناء رفع دعوى التطليق لسد حاجاOا العاجلة؛ فاألمر يتعلق 

                                                           
  .119-118. أبو العال النمر، املختصر يف تنازع القوانني، املرجع السابق،  ص  1
  . 147. 9 19501أنظر، حسن البغدادي، القانون الواجب تطبيقه على النفقة الوقتية، جملة احلقوق، االسكندرية، السنة الرابعة،   2
يسري على قواعد االختصاص واإلجراءات قانون الدولة اليت ترفع فيها الدعوى  :"املدين اجلزائري على أنه القانونمكرر من  21حيث نصت املادة  3

  . من القانون املدين املصري 22وتقابل هذه املادة ". أو تباشر فيها اإلجراءات
  . 222.نعم رياض، تنازع القوانني، املرجع السابق، ص؛ فؤاد عبد امل486. ، املرجع السابق، ص...عكاشة جمد عبد العال ، القانون الدويل اخلاص   4
  . 339.، حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص212.عز الدين عبد اهللا ، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص  5
  .128.حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص  6
  . 119.أبو العال النمر، املرجع السابق، ص  7
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بارات األمن والسكينة على إقليم الدولة وتعترب القواعد املنظمة هلا من القواعد ذات التطبيق باعت

ذلك أن النفقة الوقتية تعترب من التدابري الضرورية اليت يطلب من القضاء . 1الضروري أو املباشر

مشتمال على اختاذها بغض النظر عن النزاع األصلي نفسه، وال فرق يف ذلك بني كون النزاع األصلي 

عنصر أجنيب أو كونه وطنيا من مجيع عناصره، فالقاضي عندما يقرر مثل هذه التدابري الضرورية إمنا 

يلجأ إىل القواعد املقررة هلذه التدابري يف قانونه، وليس من شأن اختاذ هذه التدابري إثارة مشكلة تنازع 

التدابري الوقتية إمنا يتم بشكل مباشر وليس القوانني، فتطبيق القاضي للقواعد املقررة يف قانونه بصدد 

  .2إعماال لقواعد اإلسناد

اليت قد  - بوصفه قانون القاضي -تطبيق القانون اجلزائري على النفقة الوقتية وعليه، يفضل       

تطالب ا الزوجة أثناء رفع دعوى التطليق لسد حاجتها العاجلة، وهذا النظر ميكن دعمه 

 .ية اليت تقتضي ذلكباالعتبارات اإلنسان

  

  أثر الزواج على أهلية المرأة المتزوجة  -ثانيا

للزواج أثر على أهلية  املبدأ العام يف سائر التشريعات العربية املتأثرة بالشريعة اإلسالمية أن ليس     

فال . مع ذلك فإن بعض التشريعات تنحو منحى آخر خمتلفا فتجعل للزواج أثرا على أهليتهاو . املرأة

  . 3كون هلا مثال أن تتصرف إال بإذن زوجهاي

                                                           
  .119،120.ص السابق، المرجع القوانین، تنازع في المختصر لنمر،ا العال أبو 1
 ؛248. 247. محن، املرجع السابق، ص، عبد احلكيم مصطفى عبد الر 224 -223.فؤاد عبد املنعم رياض، تنازع القوانني، املرجع السابق، ص 2

  .128.يف، املرجع السابق، صد مربوك الال؛ حمم486.، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص 
  . 8.487 1، املرجع السابق... لدويل اخلاص عكاشة حممد عبد العال ، القانون ا 3
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ولذلك يثور التساؤل عما إذا كان نقص أهليتها يف هذا الفرض مما يدخل يف فكرة األهلية       

األهلية يعد أثرا من آثار بوجه عام، واليت حيكمها القانون الشخصي لناقص األهلية أم أن نقص 

  .2؟ذه اآلثاريل للقانون الذي حيكم ه، وخيضع بالتا1الزواج

رأى البعض أن أهلية املرأة املتزوجة تندرج يف مثل هذه احلاالت يف فكرة األهلية بوجه عام،       

يذهب إىل أن نقص األهلية  4إال أن الفقه الراجح . 3ومن مث وجب إخضاعها للقانون الوطين للزوجة

، فيتعني 6ن الذي حيكم هذه اآلثارللقانو بالتايل ضع وخي¨ 5يف هذه احلالة يعترب أثرا من آثار الزواج

اشرة الرجوع هلذا القانون ملعرفة ما إذا كان من الالزم حصوهلا على إذن من زوجها عند مبإذن 

وذلك أن نقص األهلية مقرر هنا ال ملصلحة الزوجة محاية هلا من . 7التصرفات القانونية من عدمه

  .8لسلطة الزوجيةأوثق اتصال بنظام اضعفها، بل حلماية األسرة، ويتصل 

إىل وجوب االستئناس بالقانون األجنيب احملتمل التطبيق  "هشام علي صادق"ويذهب األستاذ       

، فإذا تبني أن نقص أهلية املرأة املتزوجة وفقا هلذا القانون قد قصد به محاية 9املسألة هذه تكييف يف

أما لو تبني للقاضي أن نقص . اجاألسرة، فال شك سوف نعترب املسألة داخلة يف فكرة آثار الزو 

                                                           
1 Cf. FADLALLAH Ibrahim , op.cit., p .171.  
2 Cf. Congrès des notaires de France, le conflits de lois en matière de régimes matrimoniaux et de successions, 
centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux, Nice, 1960 ,p.80-81.   
3  WATTE Nadine, Les droits et devoirs…., op.cit., p.159. 
4  MAYER Pierre, op.cit., p.407 ; Etienne CROTEAU, op.cit., p.171. 

  . 185  184.املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، صفؤاد عبد  5
6 Cf. FADLALLAH Ibrahim, op.cit., p.44.  

  .129.حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص  7
قوانني، املرجع ؛ أبو العال النمر، املختصر يف تنازع ال38.؛ وائل أنور بندق، املرجع السابق، ص220. منصور مصطفى منصور، املرجع السابق، ص  8

  . 121-120.السابق، ص
. ع السابق، صويؤيده يف ذلك كل من األستاذ أبو العال النمر، واألستاذ وائل أنور بندق، أنظر، أبو العال النمر، املختصر يف تنازع القوانني، املرج 9

  . 39.؛ وائل أنور بندق، املرجع السابق، ص121
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األهلية يستهدف غاية أخرى تتعلق باملرأة بالذات، كما لو كان يهدف إىل محايتها بالنظر إىل 

  . 1هذه احلالة لقانون جنسية الزوجة جنسها، فيكون األوفق إخضاع األهلية يف

بل خاصا ببعض التصرفات ، أن نقص أهلية املرأة املتزوجة إذا مل يكن عاما 2ويرى البعض اآلخر     

القانونية؛ فإنه يعترب حالة من حاالت عدم األهلية اخلاصة، فال خيضع للقانون الشخصي للزوجة وال 

  . للقانون الذي حيكم آثار الزواج بل للقانون الذي حيكم العالقة اليت تكون الزوجة طرفا فيها

  : تزوجة مييز بعض الفقهاء بني فرضنيولتحديد القانون الواجب التطبيق على أهلية املرأة امل    

إذا كان تقرير نقص أهلية املرأة املتزوجة هدفه احملافظة على سلطة الزوج داخل األسرة باعتباره : األول

 .3ع للقانون الذي حيكم آثار الزواجفإنه خيض 2رئيسها

لنظر إىل جنسها، إذا كان هدف تقرير نقص أهلية املرأة املتزوجة هو محايتها ضد ضعفها با :الثاني

  .4فإن قانوMا الشخصي هو الذي خيتص عندئذ

بإخضاع أهلية املرأة أن من الصعب القبول يف اجلزائر  "أعراب بلقاسم"كما يرى األستاذ      

املتزوجة للقانون الذي حيكم آثار الزواج يف حالة كون الزوجني خمتلفي اجلنسية، ذلك أن املرأة قد 

ا لقانوMا، فتصبح بالزواج ناقصة األهلية وفقا لقانون الزوج الذي هو القانون تكون كاملة األهلية وفق

   .5آثار الزواج يف القانون اجلزائريالذي ختضع له 

                                                           
  . 515.هشام علي صادق، املرجع السابق، ص  1
  . 231.، املرجع السابق، ص... عز الدين عبد اهللا، القانون الدويل اخلاص 2

3 Cf. AUDIT Bernard, D’AVOOT Louis, Droit international privé, septième édition, Economica, Paris, 2013, 
p.654. 

  . 254.   1 1.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ج 4
5  BELGACEM Arab, op.cit., pp.162-163.  
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 يرتب فال الشخصي لقانوMا اجلزائر يف املتزوجة املرأة أهلية ختضع أن بناء على ذلك، يفضلو       

  .عليها أثر أي الزواج

  

  المتبادلة لتزاماتباال الزوجين أحد اللإخ على المترتبة ةالمسؤولي حكم - ثالثا

 أن حيدث وقد .طرفيه بني متبادلة والتزامات حقوقاكما رأينا يف الفرع األول  الزواج عقديرتب      

 حق يف املسلم الزوج يتجاوز كأن عليه، املفروضة لتزاماتاال ذه كالمها أو الزوجني أحد خيل

وقد خيل . أو يسئ إليها مبا جيرح كرامتها  مربحا ضربا يضرا بأن زوجته على به له املسموح التأديب

؛ 1أحد الزوجني بواجب اإلخالص الواقع على عاتقه، بأن تصدر منه خيانة زوجه مع شخص آخر

متناسيا ما يفرضه الزواج من التزام على الزوجني من اإلخالص املتبادل حبيث يلتزم الزوج بأن يقتصر 

  .2زوجها دون غريه من الرجالدون غريها من النساء، وتلتزم املرأة بأن Oب نفسها ل على زوجته

يف هذه احلاالت وغريها، إذا رفع املضرور من جراء اإلخالل بااللتزام دعوى يف مواجهة الطرف      

يف هذه اآلخر املتسبب يف الضرر مطالبا إياه بالتعويض، فما هو القانون الذي حيكم املسؤولية 

مر يندرج ؟ أم أن األ3؟ هل تطبق القاعدة العامة املتمثلة يف إعمال قانون حمل وقوع الفعل الضاراحلالة

  .؟بالتايل للقانون الذي حيكم هذه اآلثارخيضع يف فكرة آثار الزواج و 

يتوقف األمر يف تقديرنا على التكييف الذي يضفيه القاضي على املسألة املطروحة، فمن يرى       

، ومن "الدولة اليت حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام" املسلك فعال ضارا خيضعه لقانون ايف هذ
                                                           

  . 490.، املرجع السابق، ص....عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص يف دولة اإلمارات  1
  .144.ناصر عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص  2
. لد الذي وقع فيه الفعل املنشئ لاللتزاميسري على االلتزامات غري التعاقدية، قانون الب: " من القانون املدين اجلزائري على أنه 20حيث نصت املادة  3

وعة يف اجلزائر غري أنه فيما يتعلق بااللتزامات الناشئة عن الفعل الضار، ال تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع اليت حتدث يف اخلارج وتكون مشر 
  ".   وإن كانت تعد غري مشروعة يف البلد الذي وقعت فيه
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يتجاوز هذا التكييف ويدخل املسألة يف آثار الزواج يطبق القانون الذي حيكم هذه اآلثار على 

  .املسؤولية الناجتة عن إخالل أحد الزوجني بالتزاماته اجتاه الزوج اآلخر

) القانون احمللي(يق قانون حمل وقوع الفعل الضار ظم الفقه والقضاء يف فرنسا إىل تطبلقد اجته مع     

  .1ص حبكم شروط املسؤولية التقصرييةبوصفه القانون املخت

إىل أنه وإن كان أساس املسؤولية يف هذه احلالة هو الفعل  2يف الفقه املصري ويذهب رأي     

زواج أكثر من اتصاله باملسؤولية التقصريية، وهو ما يقتضي الضار، إال أن األمر يتصل هنا بآثار ال

   .الواجب التطبيق على آثار الزواج الرجوع إىل قانون جنسية الزوج وقت الزواج باعتباره القانون

واإلخالل ا؛ فإنه  يكفل وحدة القانون املطبق على آثار الزواج هذا األخري باإلضافة إىل كونه 

ى إخضاع دعوى املسؤولية عن اإلخالل بااللتزامات املتبادلة للقانون احمللي من يتالىف ما قد يرتتب عل

نتائج غري مقبولة نتيجة لتغري القانون الواجب التطبيق بتغري املكان الذي حيدث فيه اإلخالل 

بااللتزامات الزوجية، مما يؤدي إىل ربط اإلسناد بظروف عارضة، كما لو حدث الفعل الضار يف دولة 

 ا الزوجان مصادفة أثناء رحلة معينة، فتطبيق القانون احمللي يف مثل هذا الفرض خيلو من أي مير

  .3معىن لعدم ارتباطه حبقيقة العالقة حمل البحث

نا أن نتساءل عن القانون املختص بعد أن حددنا نطاق اآلثار الشخصية للزواج املختلط بقي ل     

  ت عدة قوانني حكمها؟حبكم هذه اآلثار يف حالة ما إذا تنازع

 

                                                           
1  BATIFFOL Henrie, LAGARDE  Paul, op.cit. pp.68-69. 

؛ عكاشة حممد عبد العال، 145-144.؛ ناصر عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص511¼ 510.هشام علي صادق، املرجع السابق، ص 2
  . 491. ، املرجع السابق، ص... القانون الدويل اخلاص 

  .128. 127. حممد املربوك الاليف، املرجع السابق، ص 3
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  المطلب الثاني 

  القانون الواجب التطبيق على اآلثار الشخصية لعقد الزواج

. بينا يف املطلب السابق ماهية اآلثار الشخصية املرتتبة على قيام عقد الزواج املختلط صحيحا       

حلديث عن الزواج وهذه اآلثار ال بد هلا من قانون حيكمها ويسري عليها؛ فما دام أننا يف صدد ا

حبيث قد يظهر تنازع بني قوانني . 1الدويل فسنبحث طبعا عن القانون الذي سيحكم هذه اآلثار

، فما هو القانون الواجب التطبيق يف مثل 2د عنصر أجنيب يف العالقة الزوجيةعديدة يف حالة وجو 

  ؟ االتهذه احل

سب اختالفها، لذلك سنتعرض يف فرع خيتلف القانون الواجب التطبيق على اآلثار الشخصية ح     

أول لقواعد التنازع اليت حتكم احلقوق والواجبات الزوجية، مث تنتقل يف فرع ثاين لبيان قواعد التنازع 

  .اليت حتكم النسب

  

  

  

  

  

                                                           
1 CLAVEL Sandrine, droit ..., op.cit., p.395. 

  .111.املرجع السابق، ص _حسن اهلداوي 2
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  الفرع األول

  الواجبات الزوجيةواعد التنازع المتعلقة بالحقوق و ق

ن الواجب التطبيق على احلقوق والواجبات الزوجية، اختلفت َمناحي املشرعني يف اختيار القانو       

 2أسندOا لقانون حمل اإلقامة وهو عادة قانون القاضي، وهناك فريق ثان من الدول 1فبعض الدول

  ). من القانون الدويل اخلاص 29املادة (؛ وهو قانون موطن الزوجية كإيطاليا 3أخضعتها لقانون املوطن

هذه القاعدة تكشف عن سعي املشرع االيطايل إىل حتقيق نوع من ويرى جانب من الفقه أن       

ويف نفس الوقت رأى أن املشكلة قد تثور حول حتديد ماهية موطن . 4أةالتوازن بني الرجل واملر 

به املكان  ، فوجد البعض أنه يقصدر النزاعات أمام القضاء االيطايلالزوجية، وهو ما حدث عند نظ

  .5نه مكان إبرام عقد الزواج ونشأتهلبعض اآلخر استند إىل كو �ò ôالذي يقيم به الزوجان

ولكن األرجح أن املقصود به هو قانون الدولة اليت يقيم فيها الزوجان بصفة مستمرة أو تتجه      

مسكن دائم أو ، وهو ما ميكن أن تكشف عنه مالبسات وظروف النزاع كوجود ذلكنيتهم إىل 

ولكن ال . و غريها من األمور اليت يستطيع القاضي استنباطهامدة طويلة أ عملهما يف بلد واحد

                                                           
ن ختضع وهذا هو املتبع يف بلجيكا حبيث أخذ القانون البلجيكي بتطبيق قانون االقامة املعتادة للزوجني على آثار زواجهما الشخصية، كما ميكن أ 1

 . هذه األخرية لقانون جنسية الزوجني املشرتكة
Cf. CACHARD Olivier, Droit international privé, 2° édition, Collection Paradigue, STRADA, 2013, p. 181. 

  .وأيضا هذا هو املتبع يف كل من الواليات املتحدة األمريكية، األرجنتني، إجنلرتا

MORRIS J.H.C, North P.M, op.cit., p.295. 
  .مثل الربازيل، الدامنارك، وسويسرا 2

3  VISCHER Frank, op.cit., pp.106-107. 
4 Cf. TORTORICIE.F, The choise of law rule on the legal effects of mariage in italian private international law , 
Petermining the law applicable. To sposes with different nationlities, the european  legal forum, ISSUE 1, 2003. 
p.1. Cf.  http://www.simons-law.com /library/ pdf/e/356-pdf, 2-3-2008, p.2. 
5 Cf. LAKSHMANAN, MAHMOOD.F, Laws of civil mariages in india- Aproposal to resolve certain conflicts, 
p.4. Cf.  http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/report 212.pdf, 12-2-2009, p.3. 
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ميكن بأي حال من األحوال أن تكون بلد إبرام العقد هي بلد موطن الزوجية هذا ما مل يكن هناك 

  .1ة كإبرامه خالل رحلة سياحية مثالنية لالستقرار، فقد يكون اإلبرام يف هذه الدولة مرجعه الصدف

واجب التطبيق على آثار عقد الزواج يف بعض التشريعات، عما إذا كان الزواج وخيتلف القانون ال     

فقد فرق القانون اهلندي بني الزواج املدين والديين، ففي الزواج الديين للمسلمني تطبق . مدين أم ديين

در أما لو وافق الطرفان على الزواج املدين فيطبق القانون العام والصا. القواعد والنصوص االسالمية

  .19762 سنة

 الواجب القانون اختيار يف الزوجني مكنة على نصت اليت التشريعات بعض هناك أن كما     

من القانون الدويل اخلاص  14؛ كالقانون األملاين حيث نصت املادة 3الزواج آثار على التطبيق

ويف حالة متتع أحد . 4ني لقانون املوطن املشرتك للزوجخبضوع آثار الزواج لقانون اجلنسية املشرتكة وإال

الزوجني بأكثر من جنسية، فللزوجني اختيار أحد هذه القوانني شريطة أن يكون هذا القانون هو 

كانت هي اجلنسية الفعلية القانون الوطين للطرف اآلخر، أي أنه يطبق قانون اجلنسية املشرتكة سواء أ

عالية، طاملا كانت اجلنسية اليت حيملها إذ جيوز للزوجني اختيار قانون اجلنسية األقل ف. 5من عدمه

وال ريب أن منح الزوجني مكنة اختيار القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج يف . الزوج اآلخر

غياب اجلنسية املشرتكة واملوطن املشرتك هلما من شأنه أن يدعم االسناد غري القوي، بسبب عدم 

  . ناشرتاك الزوجني ال يف اجلنسية وال يف املوط

                                                           
1  Cf. SARCEVIC.P, WOLKEN.P, Yearbook of private international law, Kluwer law international, 2004, p.104.  
2  LAKSHMANAN, MOHMOOD.T, op, cit., p.2. 
3  WIGNY Pierre, BROCKELBANK W.J., op.cit. p.191. 
4  Cf. VAN DEN EYNDE Pierre, Les donations entre époux, BRUYCANT, Bruxelles, 1993, p.11.  

الشخص، وهي اجلنسية  د باجلنسية الفعلية هلذاويعد ذلك استثناء على القاعدة العامة اليت تقتضي بأنه عندما تتعدد جنسيات الشخص يتعني االعتدا 5
، دار النهضة "اجلنسية ". 1.أنظر، ابراهيم أمحد ابراهيم، أمحد قسمت اجلداوي، القانون الدويل اخلاص، ج. ا روابط وثيقة أكثر من غريهااليت يربطه 

  .226. § _1997العربية، 
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خبضوع آثار الزواج للقانون الوطين  1990سنة لويقضي القانون الدويل اخلاص االسباين       

املشرتك للزوجني، ويف غياب اجلنسية املشرتكة يسمح للزوجني بإخضاع آثار الزواج للقانون الوطين 

ن يكون هذا ألحد الزوجني دون تطلب شروط خاصة، ويتعني أا، أو لقانون اإلقامة املعتادة ألحدمه

وهو ما يعطي دورا لإلرادة يف اختيار القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج يف . االختيار موثقا

  .1غياب اجلنسية املشرتكة للزوجني

: على أنه 1979من القانون الدويل اخلاص ا5ري الصادر عام  39هذا وقد نصت املادة      

لية للزوجني مبا يف ذلك محل اسم الزوجية وكذلك مساعدات ختضع الروابط القانونية الشخصية واملا"

  .2..."النفقة، واالتفاقات حول النظام املايل للقانون الشخصي املشرتك للزوجني حلظة احلكم

ون الشخصي ومن ذلك نستنتج أن املشرع ا5ري قد آثر إخضاع اآلثار الشخصية للزواج للقان      

  .ون املوطن أو قانون اجلنسية املشرتكنيأكان قان املشرتك للزوجني، سواء

آثار الزواج الشخصية  1982/ 15/07هذا يف حني أخضع القانون اليوغساليف الصادر بتاريخ      

  .3لقانون آخر موطن مشرتك للزوجني

وقد كان القانون الفرنسي سابقا خيضع آثار الزواج إىل قانون جنسية الزوج باعتباره هو رب       

وهذا ما أيده أيضا الفقه الفرنسي الذي نبه إىل ). من القانون املدين الفرنسي 213ملادة ا( 4األسرة

خطورة تطبيق أكثر من قانون على آثار الزواج حيث إنه سيتعذر يف هذه احلالة تطبيق أيهما عندما 

ن واحد خيتلفان، فليس من املمكن أن ختضع آثار الزواج مثلها يف ذلك مثل آثار أي عالقة لغري قانو 

                                                           
  .40.ص ، املرجع السابق،...حممد محدي نيسي، دور االرادة  1
  . 52.عادل أبوهشيمة حممود حوته، املرجع السابق، ص 2

3 MONEGER Fronçoise, op.cit., p.107.  
4 MONEGER Fronçoise, op.cit., p.108.  



367 
 

وإن  . 1حيكمها وتنفر بالضرورة من التعددذلك أن اآلثار تقتضي الوحدة يف النظام القانوين الذي 

، فإن األوىل أن حيكم آثار الزواج قانون ر بني قانون جنسية كل من الزوجنيكان من املتعني أن خنتا

ية اليت يتمتع ا أفراد سالزوج بوصفه رب العائلة باإلضافة إىل أن هذا غالبا ما يكون قانون اجلن

  . 2األسرة

أخذ مببدأ املساواة أصبح ي 1970جويلية  7إال أنه بعد تعديل املشرع الفرنسي هذه املادة يف       

وعلى ذلك إذا كان الزوجان األجنبيني من جنسية . 3جني يف إدارة وتسيري شؤون األسرةالزو بني 

أما إذا اختلفت جنسيتهما أو كان أحدمها . 4شرتكةفال إشكال حبيث يطبق قانون اجلنسية امل 3واحدة

وبذلك أخضعت قاعدة اإلسناد   .5فرنسيا ومتوطنان يف فرنسا فقد عمد إىل تطبيق قانون املوطن

ملشرتكة أو قانون الفرنسية آثار الزواج إىل القانون الوطين املشرتك للزوجني، وهو إما قانون اجلنسية ا

ختضع آثار الزواج وفقا  Îك الزوجني ال يف اجلنسية وال يف املوطنوإذا مل يشرت . 6املوطن املشرتك

  .7لالجتهاد القضائي الفرنسي إىل قانون القاضي

                                                           
1 Cf, les régimes matrimoniaux et les successions en droit international privé, étude des solutions en vigueur dans 
les six pays du marché commun, BRUXELLIS MCMLX III, BELGIQUE, 1963, p.731.  
2 GOUSSARD Céline, op.cit., p.27.  
3 MELIN Francois, op.cit., p. 167. 

     .03/04/1990قرارها الصادر بتاريخ وهذا ما جسدته صراحة حمكمة النقض الفرنسية يف 
Cass 1re ch. civ, 3 avril 1990, cité par, ANCE Bertrand, RCDIP,  1991, N° 1,  p. 104.    
4 MARC BISCHOFF Jean, op.cit., p.25. 
5 DERRUPPE Jean, op. cit., p. 93. 
6 Cf. RALSER Elise, La célébration du mariage en droit international privé, Tome 1, Thèse doctorat, Université  
Panthéon ASSAS (Paris II), 1998, p. 165. 

 قرار3 9 19/02/1963الصادر بتاريخ  « chemouni » وهذا ما جسدته صراحة حمكمة النقض الفرنسية يف قرار مشوين
 «Campbell-Johnston»  حبيث قضت من خالهلما بتطبيق قانون املوطن املشرتك على اآلثار الشخصية للزواج . 15/02/1966الصادر بتاريخ

  /ية الزوجني، مقتبس عننظرا الختالف جنس
GOUSSARD Céline, op.cit., p.27. 
7 L’arrêt Tarwid, cité par, CLAVEL Sandrine, op. cit, p. 395 ; Mayer Pierre, op. cit, p.407.  
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 حنن بصددها لقانون جنسية والذي تأخذ به معظم الدول العربية هو إخضاع آثار الزواج اليت     

ô 6، الكوييت5، األردين4ملصري8 33، اإلمارايت2، اللييب1وهذا ما أخذ به املشرع السوداين .الزوج

  . 7والسوري

. بذلك تكون هذه التشريعات قد أسندت آثار الزواج لقانون واحد هو قانون جنسية الزوج     

وهذه القاعدة ختتلف عن تلك اليت نصت عليها هذه التشريعات بصدد إنشاء الزواج، فقد سبق أن 

من كل ط املوضوعية للزواج لقانون جنسية  رأينا أن أغلبية التشريعات العربية قد أخضعت الشرو 

  . 8الزوجني

 8والواقع أنه إذا كان إنشاء رابطة قانونية بني شخصني يقتضي الرجوع إىل قانون كل من الطرفني     

فمن العسري . فإن إنتاج هذه الرابطة آلثارها القانونية يتطلب وحدة يف النظام القانوين الذي حيكمها

عند االختالف إال  لقانونية لقانونني يف ذات الوقت، إذ لن يتسىن تطبيق أيهماإخضاع آثار الرابطة ا

كم آثار الزواج األخذ بقانون جنسية الزوج وحده حل ، لذلك رأت هذه التشريعات9مبخالفة اآلخر

وفق ما   ، واملكلف بشؤوMا10وجة باعتبار الزوج هو رب العائلةإياه على قانون جنسية الز  مفضلة

                                                           
  . من القانون املدين 05رة فق 11املادة  1
  .من القانون املدين 12ادة امل 2
  . ت املدنيةن املعامالمن قانو  01فقرة  13املادة  3
يسري قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على اآلثار اليت يرتبها : " على أنه من القانون املدين 01فقرة  13حيث نصت املادة  4

  .   319. ص أنظر، هشام علي صادق، عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق،". عقد الزواج، مبا يف ذلك من أثر بالنسبة للمال 
  .من القانون املدين 13ادة امل 5
  . 1961من املرسوم األمريي لسنة  39املادة  6
  .من القانون املدين 14/1دة املا 7
  .من هذه الرسالة 26. أنظر، ص   8
  .219. فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص  9

  .229. . .، املرجع السابق...الدويل اخلاص ز الدين عبد اهللا، القانون ؛ ع215.منصور مصطفى منصور، املرجع السابق، ص  10
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ن شأنه متأثرة باألفكار وإن كانت القوانني الغربية قد قللت محكام الشريعة االسالمية، تقضي به أ

  .1التحررية

، وقد حسمتها التشريعات 2زواج تثور مشكلة التنازع املتغريوإذا ما غري الزوج جنسيته بعد ال       

الزوج جنسيته أو غري فإذا غري . وقت الزواجيكون بالسابقة بالنص على أن العربة بقانون اجلنسية 

ويطبق قانون . 3ن الواجب التطبيق على آثار الزوجالزوجان جنسيتهما، فال أثر هلذا التغيري على القانو 

، بأن غري انون جنسية الزوجة يف الوقت نفسههو ق ةالزوج وقت الزواج ولو كان قانون اجلنسية اجلديد

ومثاله أن يتزوج فرنسي  .4جنسية الزوجةكة أو اكتسب الزوج الزوجان جنسيتهما إىل جنسية مشرت 

بفيتنامية مث حصل الزوج على اجلنسية الفيتنامية بعد الزواج ليصبح متحدا مع زوجته يف اجلنسية، فإن 

هو القانون الفرنسي وذلك ألن هذا القانون عة لقانون جنسية الزوج القدمية و آثار الزواج تظل خاض

  .5ية الزوج عند الزواجهو قانون جنس

وهلذا احلل عند هذه التشريعات ما يربره فهو أوال يكرس مبدأ ثبات نظام الزوجية ثباتا مطلقا        

  .6ومن غري أن يكون للتغيري الالحق يف جنسية الزوجني أي تأثري

                                                           
  .43.حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص  1
كم مسائل وهي مشكلة تثور أيضا يف حالة تغيري الزوجني جلنسيتهما املشرتكة أو ملوطنهما املشرتك فهذا بطبيعة احلال يؤثر على القانون املختص حب 2

، وذهب الفقه الراجح إىل االعتداد يف مثل هذه شرتكة أو املوطن املشرتك كفرنساصية لعقد الزواج يف الدول اليت تأخذ بضابط اجلنسية املاآلثار الشخ
وطن أو املاحلاالت بقانون اجلنسية اجلديدة أو املوطن اجلديد وتطبيق أحكامها على آثار الزواج الشخصية ولكن بشرط أن ال يكون يف تغيري اجلنسية 

  . أي غش حنو القانون
Cf. CROTEAU Etienne, op. cit, p.162 ; LABORDE Jean- Pierre, Droit international privé, 18° édition, Dalloz, 
Paris, 2014, p.173 ; AUDIT Bernard, D’AVOUT Louis, op. cit., p. 653 ; MELIN François, Droit international 
privé, op. cit, p.167.  

  .320. هشام علي صادق، عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص  3
  . 215.منصور مصطفى منصور، املرجع السابق، ص  4
  .234.ابراهيم أمحد ابراهيم، املرجع السابق، ص  5
  .479. ، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص يف دولة االمارات   6
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، مث إن هذا 1هذا باإلضافة إىل أن حقوق الزوجني وواجباOما قد حتددت وقت نشأة الزواج     

فهي تكون على دراية مبضمون هذا القانون وأحكامه حيقق محاية أكيدة للزوجة،  أنه أنالقانون من ش

ما دامت قد قبلت اخلضوع لنظام الزوجية الذي يكرسه، وليس من العدل أن تتعدل هذه احلقوق 

  .2ة لعمل إرادي من جانب الزوج وحدهوالواجبات نتيج

مجيع الفروض، كان حمل انتقاد يف احلالة  إال أن االعتداد بقانون جنسية الزوج وقت الزواج يف     

فكيف ختضع آثار الزواج . -جنسية مشرتكة - الحق على الزواج يف تاريخ -اليت يصبح فيها للزوجني 

  ؟جنسية مل يعد هلا يف الواقع وجودعندئذ لقانون جنسية الزوج والفرض أMا 

يف هذه احلالة لقانون اجلنسية  أنه كان من األفضل أن ختضع آثار الزواج 3ويرى بعض الفقه      

املشرتكة باعتبار أنه قد صار للزوجني جنسية موحدة مما يوحي بتفضيل الزوجني اخلضوع للنظام 

  .4القانوين لدولة اجلنسية املشرتكة

وقت إبرام  آثار الزواج لقانون جنسية الزوج هذا وقد أخضع املشرع اجلزائري أيضا كقاعدة عامة     

يسري قانون الدولة اليت ينتمي :" من القانون املدين على أنه  12ث نصت املادة عقد الزواج، حي

  . 5"إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على اآلثار الشخصية واملالية اليت يرتبها عقد الزواج

وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام هو أن قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج يسري على      

ر الشخصية للزواج املختلط واملنحصرة بالضرورة يف حقوق وواجبات الزوجني دون أن ميتد تطبيقه اآلثا

                                                           
  .289.مجال حممد الكردي، تنازع القوانني، املرجع السابق، ص  1
  .289. ؛ مجال حممود الكردي، تنازع القوانني، املرجع السابق، ص219ò220.فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص  2
؛ هشام علي صادق، عكاشة  220. جع السابق، ص؛ فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املر 310.حممد كمال فهمي،  املرجع السابق، ص 3

  . 320.حممد عبد العال، املرجع السابق، ص
 . 289.مجال حممود الكردي، املرجع السابق، ص  4

5  BELGACEM ARAB, op.cit., p.13. 
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، وذلك ألن املشرع 1إىل النسب الشرعي بالرغم من أنه يندرج يف نطاق اآلثار الشخصية للزواج

املادة  اجلزائري على غرار أغلبية التشريعات املقارنة قد خص النسب بقاعدة إسناد خاصة وأدرجها يف

  . مكرر من القانون املدين 13

أن هناك اختالفا بني التشريعات املقارنة حول مدى تأثري  2هذا وقد رأينا يف املطلب السابق      

الزواج على اسم املرأة املتزوجة، وال شك أن هذا االختالف بني التشريعات يطرح تنازعا حادا بني 

  3لقانوMا الشخصي باعتباره عنصرا من عناصر حالتها املدنيةالقوانني، فهل خيضع اسم املرأة املتزوجة 

 4للقانون الذي حيكم آثار الزواج؟ أم أنه خيضع

إن القضاء الفرنسي قد اختار يف احلاالت النادرة اليت عرضت عليه القانون الذي حيكم آثار       

أيضا بعض الفقه املصري الذي كما تبىن هذا احلل . 6د غالبية الفقه الفرنسي هذا احلليؤي� � 5الزواج

  .7زواج على اسم املرأة املتزوجةنادى بدوره بضرورة تطبيق قانون آثار ال

صرح بأنه جيب أن ختضع لقانون جنسية الزوجة  1978عام  غري أنه قد صدر قرار وزاري      

وهو . 8هاسم املتكون من امسها واسم زوجالفرنسية؛ مسألة معرفة ما إذا كان باستطاعتها محل اال

 .9احلل املأخوذ به يف أملانيا

                                                           
 .43.رحاوي آمنة، املرجع السابق، ص 1
  .من هذه الرسالة  341- 339أنظر،  2

3  VERWILGHEN Michel, op.cit., p.161. 
4  FADLALLAH Ibrahim, Le domaine…., Tome 1 ,op.cit., p.289 . 
5 Trib. civil, Tunis, 22 Mars 1899, Clunet, 349, Trib, cive, Seine, 22 fev 1902, et Paris 15 juin 1904, Rev, crit, dr, 
int, privé, 1905, p. 146. 
6 Cf. NIBOYET, Traité de droit international privé français, 6 volumes ,1938-1950, p.369 ; LOUSSOUARN 
Ivon, BOUREL Pierre, op. cit, p. 485 ; MAYER Pierre, op.cit., p.407. 
7 BELGACEM ARAB, op.cit., p.160.  
8 R.C.D.I.P, 1978, p.593. 
9 Cf. MAYER Pierre, op.cit., p.341.  
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وقد اعترب األستاذ أعرا ب بلقاسم أن احلل األول هو احلل األمثل ألن األمر يتعلق بصفة      

  .1واضحة ببيان ما إذا كان للزواج أثر على اسم الزوجة

فقد يؤثر أيضا  وباإلضافة إىل أن الزواج يف بعض التشريعات يؤثر على حالة املرأة فيما يتعلق بامسها،

؟ وهل جيب يكون هلا موطن مستقلعلى موطنها، فهل موطنها هو موطن زوجها أن أم أنه ميكن أن 

  2عليها االمتثال لقرار زوجها يف اختيار مكان إقامتها؟

أنه باعتبار أن الشريعة اإلسالمية اليت منها استمد قانون األسرة اجلزائري أحكامه   3يرى البعض      

لك أثر على موطن لزوج احلق يف اختيار موطن الزوجية باعتباره رب العائلة؛ فإن للزواج بذقد أعطى ل

وعليه فهو خيضع للقانون الذي حيكم آثار الزواج، فهذا األخري هو الذي يبني ما إذا  . 4املرأة املتزوجة

  .5زوجيةوطن الكان للزواج أثر على موطن املرأة املتزوجة، وما مدى سلطة الزوج يف اختيار م

لتطبيق على ولعل من أبرز املشاكل اليت تطرحها القاعدة العامة املعنية بتحديد القانون الواجب ا     

جتميد القانون الوطين للزوج بوقت انعقاد الزواج، ويؤدي هذا إىل حلول قد ال : آثار الزواج تتمثل يف

سيته ويتجنس باجلنسية فهل من املعقول أن خيضع املصري الذي يتخلى عن جن. 6تكون جمدية

  ؟ بالرغم من أنه أصبح جزائريا  - اجقانون جنسيته وقت انعقاد الزو  - اجلزائرية مثال للقانون املصري 

                                                           
  .253-252.ص بلقاسم، املرجع السابق، أعراب 1

2 BMOHR Jc. SIEBECH Rwil, op.cit., p.63.   
  .254.أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص 3

4  BELGACEM Arab, op.cit., p.161. 
الة ، فيعترب بذلك متعلقا حبالذي يتيح لنا العثور على مكانه هذا وجتدر اإلشارة أن املوطن يعترب من العناصر املميزة لشخصية الشخص ألنه هو 5

من القانون املدين وهذا ما أخذت به بعض األحكام القضائية الفرنسية فيما  10الشخص فيخضع بالتايل حتديده لقانون اجلنسية وفقا ملا جاء يف املادة 
  . يتعلق مبوطن القصر  موطن النساء املتزوجات

- Paris 26 Juin 1943,  Gaz. Pal. 1943, 2, p.201.  
  .30.    1.السابق، جموحند إسعاد، املرجع  6
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القانون  فرنسيةوهل من املنطقي أن يسري على اآلثار الشخصية لزواج مربم بني جزائري و        

بالرغم من أن كال من الزوجني قد غري اجلزائري باعتباره قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج 

  جنسيته بعد انعقاد الزواج فأصبح فرنسيا ؟ 

نادى الفقه والقضاء الفرنسيني بتطبيق قانون اجلنسية   وجتنبا للوقوع يف مثل هذه اإلشكاليات       

  . اجلديدة ما دام تغيري اجلنسية مل حيصل بقصد الغش

بقى قانون اجلنسية السابقة يسري على آثار الزواج أن يأيضا والعكس صحيح فال يعقل        

التمتع بكافة  تساب اجلنسية اجلزائرية ينطوي عليهاملستقبلية إذا اكتسب الزوج اجلنسية اجلزائرية ألن اك

  .1رة طبقا للقانون اجلزائري النافذاحلقوق املقر 

لزواج قاعدة عامة أورد املشرع هذا وتعترب قاعدة خضوع آثار الزواج لقانون الزوج وقت انعقاد ا      

اجلزائري استثناء عليها يقضي بضرورة تطبيق القانون الوطين وحده مىت كان أحد الزوجني وطنيا وقت 

يسري القانون :" من القانون املدين حيث نصت على أنه  13وهو ما جسدته املادة  . انعقاد الزواج

إذا كان أحد الزوجني جزائريا وقت  12و  11تني اجلزائري وحده يف األحوال املنصوص عليها يف املاد

  .2"انعقاد الزواج ، إال فيما خيص أهلية الزواج 

       �ôôÎ يقتضي االستثناء املذكور أعاله تطبيق القانون اجلزائري على اآلثار الشخصية للزواج يف

ختضع اآلثار  ومعىن ذلك أن. احلالة اليت يكون فيها أحد الزوجني جزائريا وقت انعقاد الزواج

                                                           
  .161.، املرجع السابق، ص... زيرويت الطيب ، القانون الدويل   1
، املادة من القانون املدين اللييب 14ادة من القانون املدين املصري، امل 14يف القوانني العربية، املادة من القانون املدين اجلزائري  13ويقابل نص املادة  2

 .من القانون  املدين العراقي 19ي واملادة من القانون املدين السور  15
 .09/05/1956وهو ما أكدته أيضا حمكمة استئناف القاهرة يف قرارها الصادر يف تاريخ 

Cf. MOKHTAR  DBDALLA   Mohamed, Cour d’appel du caire -9 mai 1956, Revue égyptienne de droit 
international, n° 12, Tome 1, Imprimerie El bassir , 1956 , pp. 40-43 . 
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الشخصية للقانون اجلزائري إذا كانت الزوجة جزائرية وقت إبرام الزواج وكان زوجها أجنبيا، أما إذا  

 اهلدف نأ الواضحف. 1كان الزوج وحده جزائريا فإن القانون اجلزائري هو الذي يسري طبقا لألصل

 سيؤول االختصاص فإن الزوجب تعلق لو األمر ألن الوطنية، الزوجة محاية هو االستثناء تقرير من

 احلاالت هذه مثل يف الرجوع جيب وبالتايل .العامة للقاعدة طبقا الزواج انعقاد وقت جنسيته لقانون

   .الزوجني بني املتبادلة والواجبات احلقوق لتحديد اجلزائري األسرة قانون من 36 املادة إىل

أحد الزوجني وطنيا وقت انعقاد الزواج، ولو  ويتقرر تطبيق االستثناء على آثار الزواج إذا كان      

لزوجني أجنبيا وقت يف حني يستبعد تطبيق هذا االستثناء إذا كان كال ا. تغريت جنسيته بعد ذلك

  .2 ، واكتسب أحدمها اجلنسية اجلزائرية بعد ذلكانعقاد الزواج

حيد الطرف، كما أنه يثري هذا االستثناء املذكور تطبيقه من حمكمة أجنبية ما دام يقرر حال و و       

صعوبة إذا أصبح كال الزوجني أجنبيني، فكيف يتصور يف هذه احلالة تطبيق القانون الوطين على آثار 

  .3الزواج املستقبلية لشخص أصبح أجنبيا وانقطعت صلته بالقانون الوطين

عت آثار الزواج وإذا كانت أغلبية التشريعات العربية وعلى رأسها التشريع اجلزائري قد أخض      

الشخصية لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، فإن املشرع التونسي قد سلكا مسلكا خمتلفا يف 

فحاول األخذ بضوابط  .حله ملسألة تنازع القوانني بشأن احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني

لة من جم 47نص يف الفصل  أكثر مالءمة ملبدأ املساواة متأثرا يف ذلك بالتشريع الفرنسي، حيث

، وإذا مل يكن ملشرتكختضع واجبات الزوجني للقانون الشخصي ا:" القانون الدويل اخلاص على أنه

                                                           
 .73.علي علي سليمان، مذكرات يف القانون، املرجع السابق، ص 1
  . 45.رحاوي آمنة، املرجع السابق، ص 2
  . 56.، املرجع السابق، ص... يوسف فتيحة، حماضرات  3
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، وإال فقانون طبق هو قانون آخر مقر مشرتك هلماالزوجان من جنسية واحدة، يكون القانون امل

  ".احملكمة 

حتدد القانون الواجب التطبيق على حقوق وبعد أن فرغنا من حتديد قواعد التنازع اليت        

بحث القانون املختص حبكم النسب الشرعي على هدي قواعد التنازع وواجبات الزوجني، ننتقل ل

  .اخلاصة ذه املسألة

  

  الفرع الثاني 

  قواعد التنازع المتعلقة بالنسب

وال شك . زواج بينهما يقصد بالبنوة أو النسب الشرعي نسبة الولد ألبويه مىت كان هناك عقد       

من القانون املدين  10أن البنوة من مسائل احلالة وبالتايل فإMا ختضع لقانون اجلنسية وفقا للمادة 

  ؟1اجلزائري، ولكن من هو الشخص الذي يعتد جبنسيته

ذكر كان أم (ال وجود ملشكلة تنازع القوانني خبصوص البنوة حال احتاد جنسية طريف التبين الولد 

  . ، والوالد املراد االنتساب إليه، حيث سيطبق على املسألة قانوMما املشرتك)أنثى

غري أن مواقف التشريعات املختلفة قد تباينت إزاء حل مشكلة تنازع القوانني وحتديد القانون       

الواجب التطبيق على البنوة الشرعية يف حالة اختالف جنسية الشخص املراد إثبات بنوته، عن 

  .2الذي يراد االنتساب إليه) و األماألب أ(أبويه حد جنسية أ

                                                           
  . 266.ابراهيم أمحد ابراهيم، املرجع السابق، ص 1
  . 335 .مجال حممود الكردي، املرجع السابق، ص 2
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، حنو )42املادة ( 1979يتجه فريق من التشريعات الوطنية، كالقانون الدويل اخلاص ا5رى لعام      

االنتساب إليه  إخضاع البنوة يف حالة اختالف جنسية الشخص املراد إثبات بنوته عن جنسية املراد

ويؤسس . 1، بغض النظر عن جنسية األبوينبنلقانون جنسية اال) األماألب أو (من أحد األبوين 

هذا االجتاه على أن البنوة هي صفة يف الشخص تشكل جزءا من حالته، وينبغي بالتايل تطبيق قانون 

فل وقت وبعكس ذلك نادى القانون السويسري بتطبيق قانون مكان إقامة الط. جنسيته عليها

  .2االزدياد على مسألة النسب

 - سواء كان قانون جنسيته أو موطنه-كان االجتاه الذي قال بتطبيق قانون الطفل  _وعلى العموم     

على البنوة حمل انتقاد على اعتبار أن البنوة ختلق أيضا رابطة قانونية بني األب واالبن يرتتب عليها 

بة لالبن لذا ال تصح حقوق والتزامات، وبذلك فإن أمهيتها بالنسبة لألب ال تقل عن أمهيتها بالنس

  .3التضحية مبصلحة شخص لصاحل آخر

إذا كانت الزوجية ) األب واألم معا(تطبيق القانون الشخصي للوالدين ويتجه جانب آخر، حنو      

أو وقت احنالهلا إن كان الزواج غري قائم، أو قانون موطنهما املشرتك إن اختلفت ) 4قائمة

  .6ثار الزواج وقت ميالد الطفلكم آ، أو القانون الذي حي5جنسيتهما

االبن مع تطبيقهما تطبيقا  ويذهب فريق ثالث إىل ضرورة إخضاع البنوة لقانون األب وقانون     
. ، طاملا كانت البنوة عنصر من عناصر حالة االبن، واألبوة عنصرا من عناصر حالة األب7جامعا

                                                           
1 Cf. FOYER Jacques, Filiation illégitime et changement de la loi applicable, Librairie Dalloz, Paris, 1964, p. 38  
2 Cf. FALLON Marc, La filiation internationale, BRULANT, BRUXELLES, 1993, p.100. 

  . 137- 136. حممد مربوك الاليف، املرجع السابق، ص 3
من القانون الدويل اخلاص  68/2، واملشرع السويسري يف املادة 1979من القانون الدويل اخلاص لعام  21أخذ املشرع النمساوي بذلك يف املادة  4

   1987لعام 
  .لقانون الدويل اخلاصمن ا 40أخذ به املشرع اليوغساليف سابقا يف املادة  5
  .15، املادة 1982لعام  كما هو احلال يف القانون الدويل اخلاص الرتكي 6

7 Cf. CLUVALLIER Jean, Filiation naturelle simple et filiation alimentaire en droit international privé français, 
LGDJ, Paris, 1967, p.17.  
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لية إذ أنه ال بد لثبوت النسب من توافق من الناحية العم التطبيقويؤخذ على هذا االجتاه أنه صعب 
، مما قد يؤدي إىل تطبيق األحكام املتوافقة يف 1ريعني وهذا قد يكون أمرا مستحيالأحكام التش

  .2القانونني دون تلك املتعارضة 

ويتجه فريق آخر إىل تفضيل االعتداد بقانون أحد الوالدين، فيما اختلفوا بشأن أي الوالدين      

واجب التطبيق على يف حتديد القانون ال 3إذ يرجح أحدمها القانون الشخصي لألب. هيرجح قانون

، وأساس ذلك أن األب هو الذي أوجد االبن وإثبات البنوة يهم األب أكثر من 4البنوة الشرعية

كما أن البنوة يف حقيقتها ما هي إال أثر من آثار الزواج فيتعني أن حيكمها القانون الذي . االبن

، كما أن إثبات البنوة سيؤثر يف حالة 5قانون جنسية األب وهو رب األسرة هذه اآلثار وهوحيكم 

األب ويرتتب عليها حقوق والتزامات بالنسبة له، ضف إىل ذلك أن تطبيق هذا القانون سيضمن 

  .6اجب التطبيق يف حال تعدد األوالدوحدة القانون الو 

كالقانون الدويل اخلاص الفرنسي األم   جنسية نبقانو اجتاه آخر  يأخذ وعلى خالف ذلك،      

جانفي  03، هذا بعدما كان املشرع الفرنسي قبل قانون 7)ملدينمن القانون ا 14 مكرر 311املادة (

حيث كان األول خيضع للقانون الذي حيكم آثار  88يفرق بني النسب الشرعي وغري الشرعي 1972

                                                           
  .136.حممد املربوك الاليف، املرجع السابق، ص 1
  . 271 .عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 2
، وقانون موطن األب يف النظام االجنليزي، األمريكي، الكندي، )من القانون املدين 984املادة (نسية األب يف القانون االسباين واملراد به قانون ج 3

  . 876.أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص .ركيوالدامنا
4 VISCHER Frank, op.cit., p. 119.  

  . 324  323.، املرجع السابق، ص...عز الدين عبد اهللا، القانون  5
  .137.؛ حممد املربوك الاليف، املرجع السابق، ص 267.ابراهيم امحد ابراهيم، املرجع السابق، ص 6

من القانون  18، واملادة )18املادة ( األملاين ، والقانون املدين)ينمن القواعد العامة يف التقنني املد 20املادة (ذ ذا الرأي القانون االيطايل وقد أخ
  . وقرر األخذ بقانون جنسية الولد 1965وإن كان املشرع قد عاد يف القانون الدويل اخلاص الصادر عام  1926املدين البولوين لعام 

7 Cf. DEVICHI RUBELLIN Jacqueline, Droit de la famille, édition Dalloz, Paris, 2001, p.475.  
8 Cf. VIGNAL Thierry, Droit international privé, 3° édition, Dalloz, Paris, 2014, p. 196.  
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وحد املشرع  1972وبصدور قانون . 1الشخصي للطفلالزواج، بينما أخضع القضاء الثاين للقانون 

، حيث 2سواء تعلق األمر بالولد الشرعي أو غري الشرعياليت حتكم النسب الفرنسي قواعد اإلسناد 

  . أتى بنوعني من القواعد، قاعدة أساسية وأخرى احتياطية مبوجب املادة  املذكورة أعاله

ا على أساس أن األم هذ2 9 3وقت ميالد الطفل ألمعتد فيها بقانون جنسية اا: القاعدة األساسية -

  .دائما معروفة

   .4الة عدم معرفة األميعتد فيها بالقانون الشخصي للطفل يف حو  :القاعدة االحتياطية -

) 21املادة (القانون الدويل اخلاص النمساوي وأخريا تذهب بعض التشريعات احلديثة نسبيا، ك      

نون األصلح أو الذي حيقق مصلحة االبن سواء كان قانون األب أو إىل إخضاع البنوة الشرعية للقا

هذا وقد ظهر اجتاه يف القضاء الفرنسي يقضي بوجوب األخذ يف حتديد البنوة الغري شرعية . األم

  .5بالقانون األكثر حتقيقا ملصلحة االبن

                                                           
1 RALSER Elise, op, cit, p.166 ; Jean DERRUPPE, op.cit., p.94. 

التفريق بني النسب الشرعي النسب واملتعلقة حبماية القصر حيث نادت بعدم  1981أكتوبر  05وهذا ما أيدته أيضا اتفاقية الهاي املنعقدة يف  2
  .الطبيعي وإخضاعها على حد سواء لقانون حمل االقامة املعتادة للطفل

RALSER Elise, op, cit, p.167. 

  .05/12/1949وهذا ما أقرته صراحة حمكمة النقض الفرنسية يف قراراها الصادر بتاريخ 
Cass. civ, 1°ere ch, 05/12/1949, cité par  MOTULSKY Henri, Etudes de droit international privé, Dalloz, Paris, 
1978, p.177.  

  .337. مجال حممود الكردي، املرجع السابق، ص 3
 .26/10/2011وهذا ما أكدته صراحة حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ 

Cass. 1 er, 26 oct, 2011, n°09- 71369, cité par BERLAUD Catherine, Conflits de lois, Gaz. Pal, recueil 
novembre- décembre 2011, p. 2630.  
4  LABORDE  Jean- Pierre, op.cit.,  p. 175.  

  .7.300 3 1964سنة   revue critiqueواملنشور يف  1964جانفي  29حمكمة استئناف باريس،  5
ويف هذا السياق استبعدت . نيب تتعارض أحكامه املنظمة للنسب مع النظام العام الفرنسيهذا وقد يتدخل القاضي الفرنسي إلبعاد تطبيق أي قانون أج

تطبيق القانون التونسي ملخالفته النظام العام الفرنسي باعتباره حيرم الطفل الفرنسي من حقه يف  10/02/1993حمكمة النقض يف قرارها الصادر يف 
  .النسب

Cass. Civ 1er 10 fevrier 1993, 

سيدي  -، رسالة دكتوراه، جامعة جياليل اليابس)دراسة مقارنة(بط االسناد يف الزواج واحنالله عن، ميكايل اهلواري، أبعاد وانعكاسات ضوا مقتبس
  .    340.: 2011¹-2010- - بلعباس
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لدويل اخلاص، لة القانون امن جم 52يف الفصل  صراحة وهذا ما نص عليه املشرع التونسي      

بتطبيق القانون األفضل إلثبات بنوة الطفل من بني القانون الشخصي للطفل أو قانون  حيث قضى

  .1لوب االنتساب إليه أو قانون مقرهمقره أو القانون الشخصي للمط

إىل وجوب خضوع البنوة لقانون جنسية من يراد  2لفقه املصريهذا بينما ذهب جانب من ا      

. من الوالدين سواء كان األب أو األم؛ ألن البنوة تتعلق حبالة من يراد االنتساب إليه االنتساب إليه

  905يف مادته  نصيوالذي  1949وهذا ما أخذ به املشرع املصري يف قانون املرافعات الصادر سنة 

انون ترفع الدعوى بإثبات النسب وفقا لألحكام والشروط ويف املواعيد اليت ينص عليها ق : "على أنه

  ". ، وتتبع يف إثباOا القواعد اليت يقررها القانون املذكوريطلب االنتساب إليه من الوالدين بلد من

ويتضح أن هذه املادة تقرر قاعدة إسناد تقضي بتطبيق قانون جنسية األب إذا كان املراد هو       

. 3ات النسب من األم إثبات النسب من األب، وتطبيق قانون جنسية األم إذا كان املراد هو إثب

وقت امليالد على من الوالدين نسية من يراد االنتساب إليه االعتداد جبويرجح الفقه املصري الغالب 

  .4لوقت الذي تتكون فيه رابطة النسبأساس أن هذا الوقت هو ا

انون ألعمال التحضريية للقاجتاها آخرا يستند إىل ما ورد يف ا 5املصري بعض الفقهبينما يؤيد       

أثر من آثار الزواج تسري عليه القواعد العامة " والذي يفيد صراحة اعتبار البنوة الشرعية  6املدين

ودون االعتداد يف ذلك بالتغيري الذي قد  -أي ختضع لقانون الزوج وقت الزواج  –" بشأن الزواج 
                                                           

ات بنوة الطفل من بني القانون يطبق القاضي  القانون األفضل إلثب:" ون الدويل اخلاص التونسي على أنهمن جملة القان 52حيث ينص الفصل  1
  ".الشخصي للمطلوب أو قانون مقره، القانون الشخصي للطفل أو قانون مقره، وختضع املنازعة يف البنوة للقانون الذي نشأت مبقتضاه 

  .246.؛ فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص267. ابراهيم، املرجع السابق، ص ابراهيم أمحد 2
  . 236. نصور مصطفى منصور، املرجع السابق، صم  3
  . 273.عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 4
  . 326.؛ فؤاد عبد املنعم رياض، سامية راشد، املرجع السابق، ص322.، املرجع السابق، ص...وعلى رأسهم، عز الدين عبد اهللا، القانون الدويل  5
  . 261-260. 6 3 1.لقانون املدين، ججمموعة األعمال التحضريية ل 6
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أحد الزوجني مصريا وإذا كان . 1يطرأ على جنسية الزوج فيما بني وقت الزواج وحلظة ميالد الطفل

من القانون  14فينطبق حينئذ القانون املصري وفقا لالستثناء املنصوص عليه يف املادة  “وقت الزواج

ويربر هذا الفقه إخضاع البنوة الشرعية للقانون الذي حيكم آثار الزواج وهو قانون جنسية . املدين

تعريفه هو الذي يرتتب على عقد  الزوج وقت الزواج حبجة منطقية مقتضاها أن النسب الشرعي من

يستلزم إخضاعه  عدما ويعد لذلك أثرا من آثاره، ممازواج صحيح، وهو يرتبط بالتايل بالزواج وجودا و 

  .2 للقانون الذي حيكم آثار الزواجبالتايل

كذلك اإلقرار بالنسب أو إنكاره      حيكم هذا القانون إثبات نسب الولد إىل أبيه أو إىل أمهو       

  . 3عليه اآلثار املرتتبةد مواعيد رفع دعوى إثبات النسب وطرق إثباته أو إنكاره و ا حيدكم

فإنه   فبعدما كان ملتزما السكوت إزاء مسألة تنازع القوانني بشأن النسب  أما املشرع اجلزائري      

ي على يسر :" القانون املدين اليت تنص على أنهمكرر من  13قد حسم أمره بنص صريح يف املادة 

ويف حال وفاة األب قبل ميالد . النسب واالعرتاف به وإنكاره قانون جنسية األب وقت ميالد الطفل

  ". الطفل يطبق قانون جنسية األب وقت الوفاة

ووفقا ملا جاء يف نص املادة املذكورة أعاله يطبق قانون جنسية األب وقت ميالد الطفل يف حال      

لنسب واالعرتاف به، كما يطبق قانون جنسية األب وقت الوفاة يف تنازع القوانني بشأن مسألة ا

  . احلالة اليت يتوىف فيها األب قبل ميالد الطفل

                                                           
من القانون الدويل اخلاص ألملانيا االحتادية بعد  14املادة (لحة الطفل يف ثبوت نسبه الشرعي املشرع األملاين األخذ ذا احلل بشرط حتقيقه مص وأيد 1

بيق قانون جنسية األب أو األم حسبما  تتحقق كذلك والذي يتضمن قاعدة أسناد احتياطية تشري بتط 19، وإال يطبق نص املادة )1986تعديل سنة 
  . مصلحة الطفل

  . 339.مجال حممود الكردي، املرجع السابق، ص 2
  .268.ابراهيم أمحد ابراهيم، املرجع السابق، ص 3
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مة ن خيضع النسب للقانون األكثر مالءأنه من األفضل أ 1بعض الفقه اجلزائريحبق هذا ويرى       

باحلل الوظيفي الذي جيعل ملصلحة الولد اللهم إال إذا اصطدم ذلك بالنظام العام، وذلك أخذا 

  . 2مصلحة الطفل فوق كل اعتبار

ن النسب جيب أن خيضع للقانون الذي حيمل يف طياته القواعد األكثر حتقيقا ملصلحة أل وذلك     

الطفل سواء كان قانون األب أو قانون األم أو قانون االبن، ولكن بشرط عدم مساسه باألسس 

  .  يف دولة القاضي اجلوهرية اليت يقوم عليها ا5تمع

وبعد أن بينا آثار الزواج الشخصية والقانون املختص دوليا حبكمها؛ ننتقل يف املبحث املوايل      

  .لبحث ما قد يرتبه الزواج املختلط من آثار ذات صبغة مالية

  

   المبحث الثاني

  المختلط اآلثار المالية لعقد الزواج

¹ أخرى ذات طابع مايللزواج املختلط هناك آثار جتة عن االناباإلضافة إىل اآلثار الشخصية       

وهي ما يعرب عنها يف بعض الشرائع بالنظام املايل للزوجني الذي يبني حقوق والتزامات كل منهما من 

  .3اع ااالنتفوإيرادات هذه االموال وإدارOا و حيث ملكية أمواهلما 

                                                           
  .251.موحند اسعاد، املرجع السابق، ص 1
  . 113.، املرجع السابق، ص...يوسف فتيحة، قواعد التنازع  2
 .170. لداودي، املرجع السابق، صغالب علي ا 3
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ا البعض العالقات املالية للزوجني بني بعضهم النظام املايل هو عبارة عن قواعد تنظم  إذن      

تنظم أموال وعليه، فالنظام املايل هو جمموعة القواعد اليت حتكم أو . 1وبينهما وبني الغري أيضا

  .2الزوجني خالل زواجهما

وهذه اآلثار قد تتنازع عدة قوانني على حكمها يف حالة ما إذا تسلل عنصر أجنيب إىل الرابطة      

وقد اختلفت التشريعات املقارنة يف حتديد القانون الذي حيكم هذه اآلثار املالية، فهناك من الزوجية، 

التشريعات من ساوى بني اآلثار الشخصية واآلثار املالية من حيث إخضاعها لقانون موحد، ويف 

املقابل هناك تشريعات أخرى تفصل بني آثار الزواج فتخضع ذات الطابع الشخصي لقانون وذات 

لذلك سنعمل يف هذا املبحث على تبيان القانون . قانون آخر مستقل عن األولطابع املايل لال

اول حتديد نطاق اآلثار ولكن قبل ذلك سنح) ثايناملطلب ال(تطبيق على آثار الزواج املالية الواجب ال

  ). املطلب األول(املالية 

  

  المطلب األول 

  تحديد نطاق اآلثار المالية للزواج

تلف تشريعات الدول املختلفة يف حتديد مدى ما يرتبه الزواج من آثار ذات طابع مايل، خت      
اليت االسالمية فنجد أن هناك تباين واضح ما بني موقف الشريعة اإلسالمية وجل التشريعات العربية 

 بنت أحكام قانون أسرOا على املبادئ السمحة هلذه الشريعة وما بني موقف التشريعات األجنبية
  . الغربية حول هل وكيف وإىل أي مدى يؤثر الزواج على الذمة املالية لكل من الزوجني

                                                           
1 Cf. RENAULT- BRAHINSKY Corinne, L’essentiel du droit des régimes matrimoniaux, 7°édition, Gualino, 
LEXTENSO édition, 2013, p.02.  
2 Cf. DECROUX Paul, Droit privé,  Tome 2, Droit international privé, Libraire de Médicis, Paris, 1963, p. 205. 
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من والتشريع اجلزائري سنتعرف يف فرع أول على موقف الشريعة اإلسالمية   وبناء على ذلك      
  .ربيةمسألة اآلثار املالية للزواج، مث نتطرق يف فرع ثان إىل آثار الزواج املالية يف التشريعات الغ

  

  الفرع األول 

  الجزائري  والتشريعموقف الشريعة االسالمية 

  من اآلثار المالية للزواج

إن الشريعة اإلسالمية يف حقيقة األمر ال ترتب على الزواج أي أثر مايل، بل حيتفظ كل من       

الذمة املالية  ،  إذ أن اإلسالم مل يعرتف بفكرة1يف التصرف يف أمواله وإدارOا الزوجني حبقه وحريته

فذمة أحد . 2ة للزوجنياملشرتكة للزوجني، فال يرتتب على قيام الزواج أي أثر على استقالل الذمة املالي

مبدأ "أو " انفصال األموال"ويصطلح على ذلك بنظام . 3الزوجني تظل منفصلة عن ذمة الزوج اآلخر

أصنافها ا احلق يف أن متتلك الثروة بكل ، فاملرأة طبقا لقواعد الشريعة هل4"االستقالل املايل للزوجني

  .5وأنواعها وحلساا اخلاص

فكل من الزوجني حر يف   املالية للزوجني لشريعة اإلسالمية استقالل الذممإذن األصل يف ا     

غري أن ذلك ال مينع من أن يتفق الزوجان على كيفية . التصرف يف أمواله اخلاصة وتسيريها وإدارOا

ا بشرط أال يؤدي ذلك إىل جعل أمواهلما مشرتكة على النحو املعروف لدى الدول إدارة أمواهلم

                                                           
  . 74. ، املرجع السابق، ص....علي علي سليمان، مذكرات  1
  . 482.، املرجع السابق، ص...؛ عكاشة حممد عبد العال ، القانون الدويل اخلاص يف دولة اإلمارات 85.رشا علي الدين، املرجع السابق، ص 2
  . 123.ابق، صأبو العال النمر، املختصر يف تنازع القوانني، املرجع الس 3
 .170.غالب علي الداودي، املرجع السابق، ص 4

5 Cf. KAOUAHNEE Derder Malika, Les effets du mariage dans les rapports entre époux, Mémoire de magistère, 
Université d’Alger, 1988, p. 177. 
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ألي طرف أن لكل طرف أمواله اخلاصة اليت تكون ذمته املالية وال حيق  :وبعبارة أخرى. الغربية

ولكن ال يوجد ما مينع . 1، إال يف إطار احلقوق املالية اليت يرتبها عقد الزواج يتصرف يف أموال اآلخر

ن أن يتفق الزوجان على وجود ذمة مالية مشرتكة بعد زواجهما، ويعد هذا من شروط الزواج اليت م

  .2املقارنة إدراجها يف عقود الزواججتيز التشريعات 

والواضح أن املشرع اجلزائري يتبىن مبدأ حرية تصرف الزوجة يف ماهلا يف إطار اإلميان بنظام       

وهذا ما جسدته صراحة الفقرة األوىل من املادة . 3مة املالية للزوجنيو استقالل الذانفصال األموال أ

لكل واحد من الزوجني ذمة مالية مستقلة عن :" من قانون األسرة اجلزائري حيث نصت على أنه 37

  ". ذمة اآلخر

انونية واحتاد إال أن النتائج العملية برهنت عكس ذلك، حبيث ظهر ما يسمى باستقاللية ق      

من قانون األسرة  37ولعل هذا ما جعل املشرع اجلزائري يعدل نص املادة  . 4لذمم الزوجنيفعلي 

اجلزائري حبيث أجازت الفقرة الثانية من املادة املذكورة أعاله للزوجني أن يتفقا يف عقد الزواج أو يف 

 تؤول إىل كل واحد  عقد رمسي بشأن األموال املشرتكة اليت يكتسباMا أثناء احلياة الزوجية والنسب اليت

  .5منهما

                                                           
  . 07.اليت حممد، املرجع السابق، ص 1
  . 86. سابق، صرشا علي الدين، املرجع ال 2
  . 307."  1.موحند اسعاد، املرجع السابق، ج 3
  1العدد   1994ر، هجرية دنوين، النظام املايل للزوجني يف التشريع اجلزائري، ا5لة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، جامعة اجلزائ 4

  .159. ص
غري أنه جيوز للزوجني أن يتفقا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق، :" ألسرة اجلزائري على أنه من قانون ا 37حيث نصت الفقرة  الثانية للمادة  5

  ". حول األموال املشرتكة بينهما، اليت يكتسباMا خالل احلياة الزوجية وحتديد النسب اليت تؤول إىل كل واحد منهما
هذا وقد أقر املشرع التونسي حبرية املرأة يف التصرف يف . 03/02/2004سرة الصادر بتاريخ من املدونة املغربية لقانون األ 49وتقابل هذه املادة املادة 
وهو ما كانت ". لزوج على أموال زوجته اخلاصة اال والية ل: " على أنه 1956لسنة  2من جملة األحوال الشخصية رقم  24ماهلا حيث نص الفصل 

وجتدر ".  حرية التصرف يف ماهلا ....للزوجة احلق يف : " اليت كانت تنص على أنه 1984لسنة  11 من قانون األسرة اجلزائري رقم 38تقره املادة 
م االشرتاك يف األمالك االشارة إىل أن املشرع التونسي بالرغم من أنه تبىن مبدأ استقاللية الذمم املالية للزوجني إال أنه مسح للزوجني باختيارمها تبين نظا
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فما هو يا   خبصوص آثار الزواج املاليةوالتشريع اجلزائري هذا عن موقف التشريعات االسالمية      

  ترى موقف التشريعات الغربية من هذه املسألة؟ 

  

  الفرع الثاني 

  اآلثار المالية للزواج في التشريعات الغربية

د حصرت آثار الزواج يف تلك اآلثار الشخصية املتمثلة خاصة إذا كانت الشريعة اإلسالمية ق      

ل الذمة املالية لكل ، دون أن يكون يف ذلك مساس باستقال1وق وواجبات الزوجني املتبادلةيف حق

إال أن بعض التشريعات األجنبية ال تكتفي ذه اآلثار إذ ترتب على الزواج آثار  22من الزوجني

بالعالقات املالية بني الزوجني، أو بالنظام املايل  اوهي ما يعرب عنه أخرى تتناول أموال الزوجني،

  .régime matrimonial (3(للزوجني 

                                                                                                                                                                        
نظام :"يث نص الفصل األول منه على أنهاملتعلق بنظام األموال املشرتكة بني الزوجني، ح 1998نوفمرب  09الصادر يف  91-98وهو ما نظمه قانون 

من العقارات االشرتاك يف األمالك هو نظام اختياري جيوز للزوجني اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ ال حق، وهو يهدف إىل جعل عقار أو مجلة 
تعترب مشرتكة بني الزوجني العقارات املكتسبة بعد :" منه على أنه 10كما نص الفصل ".  كا بني الزوجني مىت كانت من متعلقات العائلةملكا مشرت 

ائلة أو الزواج أو بعد إبرام عقد االشرتاك ما مل تؤل ملكيتها إىل  أحدمها بوجه اإلرث أو اهلبة أو الوصية، بشرط أن تكون خمصصة الستعمال الع
  .ملصلحتها، سواء كان االستعمال مستمرا أو مومسيا أو عرضيا

  .كما تعد مشرتكة بالتبعية توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها
  .وال تعد كذلك العقارات املعدة الستعمال مهين حبت

يف العقد، اعتبار االشرتاك شامال للعقارات اليت مت ويف صورة االتفاق علي االشرتاك مبقتضى عقد الحق لعقد الزواج، ميكن للزوجني، إن صرحا بذلك 
  .اكتساا بداية من تاريخ عقد الزواج

هبة أو إرث أو  كما ميكنهما االتفاق علي جعل االشرتاك شامال جلميع عقاراOما، مبا فيها تلك املكتسبة ملكيتها قبل الزواج وتلك املتأتية ملكيتها من
  ".وصية

  . 227.، املرجع السابق، ص...انون الدويل ، القعز الدين عبد اهللا 1
  . 239.ابراهيم أمحد ابراهيم، املرجع السابق، ص 2
  . 324.جابر جاد عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 3
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 تعمل علىويقصد ذا النظام جمموعة القواعد القانونية أو املتفق عليها بني الزوجني، واليت       

، واالنتفاع 1ألموال وإدارOاا وإيرادات هذه ابيان حقوق وواجبات كل منهما من حيث ملكية أمواهلمت

، وتسوية حقوق كل من 2ا، ومن حيث الديون اليت تتم قبل الزواج وأثناءه وبعد احنالل عقدته

  .انتهاء الزوجية الزوجني بعد

، وقد 3التعريف أن النظام املايل قد يكون قانونيا واجب اإلتباع بنص القانون هذاويظهر من      

خمتلف عن وثيقة الزواج يسمى بعقد الزواج أو  جان مبقتضى عقد خاصيكون اتفاقيا خيتاره الزو 

تصرف طبقا ؛ وهو عقد ذو شكل خاص وجيب أن يكون طرفاه أهال للتعاقد وال4مشارطة الزواج

  .5لقانون جنسية كل منهما

 يتفقا مل إذا ما حالة يفيكون غالبا  القانوين املايل للنظام الزوجان وجتدر االشارة هنا أن خضوع     

  .6املالية عالقتهما سينظم الذي املايل النظام على

وهذا ما نصت عليه املادة غيري النظام املايل أثناء الزواج، هذا ويستطيع الزوجان تعديل أو ت     

 ال مدة اليت منحت للزوجني حق تعديل أو تغيري النظام املايل بعد من القانون املدين الفرنسي 1397

  .7موثق عقد خالل من املايل نظامهما بيقتط من عامني تتجاوز

                                                           
يف الدفاع له احلق درته أن يدير األموال املشرتكة و من القانون املدين الفرنسي بأن لكل من الزوجني حبسب ق 1421ويف هذا املعىن قضت املادة  1

   .02/12/2010وهذا ما جسدته صراحة حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ . منفردا أو باملسامهة على األموال املشرتكة
Cass 2° civ, 2 décembre 2010, N° 09-68094, Gaz. Pal, recueil, janvier- février 2011, p. 365. 
2  Cf. CASEY Jérom, Régimes matrimoniaux, Gaz. Pal, recueil, novembre- décembre, 2011, p.3499. 
3 DECROUX Paul, op. cit, p. 205.  
4 GOUSSARD Céline, op.cit., p.18.  

  .322.؛ هشام علي صادق، عكاشة عبد العال، املرجع السابق، ص325.جابر جاد عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 5
6 ROY Odile, op.cit., p. 59. 
7 L’article 1397 du code civil français :après une  période minimale de deux ans de  l’application de leur régime 
matrimonial, les époux «  peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier ce régime ou même d’en 
changer entièrement,  par acte notarié ».  ROY Odile, op. cit, p.60.   
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مايل إذن هذه النظم املالية معروفة يف الدول الغربية اليت تقتضي كلما تزوج اثنان وجود نظام       

القضاء  و  الفقه� التشريعهناك  ويويل 11من أجل تسوية أمورمها املالية سواء أكان قانوين أو اتفاقي

على األخص يف فرنسا ويف الدول اليت حذت و لسائدة يف أوروبا ومن أهم النظم ا. أمهية قصوى هلا

وهي تنقسم طبقا  .» régimes matrimoniaux » Les2حذوها النظم اآلتية واليت يسموMا 

  : للتشريعات احلديثة يف فرنسا إىل

  ). اثالث(؛ ونظام الدوطة أو البائنة )نياثا(، نظام االنفصال املايل )أوال(نظام االشرتاك املايل 

  

   (régime en communauté)شتراك المالي نظام اال -أوال

تصبح مبقتضى نظام اشرتاك األموال أو احتداها بني الزوجني، أموال الزوجني مشرتكة بينهما      

، وختصص 3مملوكة على الشيوع مناصفة بينهما (masse commune)وتؤلف كتلة أو وحدة مشرتكة 

  .ة، والوفاء بالديون الناشئة عنهاسر هذه األموال إلشباع حاجات األ

وإذا اختار الزوجان نظام االشرتاك املايل لينظم أمورمها املالية، فإنه يقع على كل منهما واجب       

فأي تسرت أو . التزام الشفافية التامة إزاء أمواهلما املشرتكة، وتوفري املعلومات الالزمة للطرف الثاين

كما مينع استخدام املال املشرتك لتحقيق . الزوج مما سيعرضه للعقابإخفاء سيكون إخالال بالتزام 

  . 4مصلحة شخصية ألحد الزوجني على حساب الزوج اآلخر

                                                           
1 Cf. TCHANG Ting Tchang, op.cit., p. 73. 

  .74. ، املرجع السابق، ص...، مذكرات علي علي سليمان 2
 .131.حسن األمشوين، حممد عبد الكرمي، املرجع السابق، ص 3

4 Cf. REVEL Janine, Pouvoirs des époux, Droit patrimonial de la famille, Recueil Dalloz, 25 octobre 2012, 
N°37, p.2480.  
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وتكون له عليها سلطة أشبه  .1دام الزواج قائماالنظام إدارة الشؤون املالية ما ويتوىل الزوج يف هذا    

  .ها فيضيف أرباحها للمال املشرتك حتتفظ ا لنفسبسلطة املالك، كما يتوىل إدارة أموال الزوجة اليت

ويأخذ  2 أو بني ورثتهما يف حالة الوفاةيقسم هذا املال املشرتك بني الزوجني .ويف حالة انتهاء الزوجية

  :نظام االشرتاك املايل ثالث صور

) (la communauté universelle  نظام االشتراك العام: الصورة األولى -أ
3  

،  وهذا النوع من النظم املالية 4هذا النظام أن تكون كل أموال الزوجني مشرتكة بينهماويقتضي     

  .5ال مينح الزوجني أي امتيازات زوجية

 la communauté des )  نظام االشتراك في المنقوالت والمكاسب: الصورة الثانية  - ب

meubles et acquêts)   

، وتكون كل األموال 6الزواج مشرتكة بينهماجني عند ومبقتضاه تكون فقط املنقوالت اململوكة للزو     

باستثناء ، وذلك 7هما سواء كانت منقوالت أو عقاراتاليت تؤول إليهما بعد انعقاد الزواج شركة بين

 .8كافآت الذي يستفاد منها الزوجنيامل

  

                                                           
 .323.هشام صادق، عكاشة عبد العال، املرجع السابق، ص 1

2 Cf. SIPITERI Pierre, L’égalité des époux dans le régime matrimonial légal, LGDJ, Paris, 1965, p.40.  
3 Cf. VAREILLE Bernard, Régimes matrimoniaux, RTD Civ, octobre- décembre 2013, N° 04, Dalloz, p.885. 

  .74. ، املرجع السابق، ص...علي علي سليمان، مذكرات  4
5 Cf. FOKKEMA P.C, CHORUS. J.M.J, HONDIUS E.H. and LISSER E.ch,  Introduction to dutch law for 
Foreign law yer, Kluwer, Deventer, the NETHERLANDS, 1978, p.52.53. 

  .164. زرويت الطيب ، القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص 6
  .2809/2011/من القانون املدين الفرنسي، وجسدته حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ  1436وهذا ما نصت عليه املادة  7

Cass, 1ère civ, 28 sept 2011, n°10-18290, Gaz. Pal, recueil, novembre-décembre,  2011, p.3491.  
8 Cf. CASEY Jérome, Avantages matrimoniaux, Gaz. Pal, recueil,  janvier- février 2011, p. 377.  

    .17/11/2010وهذا ما أكدته حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ 
Cass, 1ère, 17 novembre 2010, n°09-68292, Gaz. Pal, recueil,  janvier-février 2011, p.377. 
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    la communauté réduite ) للمكاسب  نظام االشتراك المنخفض: الصورة الثالثة    -ج

 aux acquêts) 

العقارية اليت كان ميلكها عند الزواج ل من الزوجني بأمواله املنقولة و يف ظل هذا النظام يستأثر كو       

 .1نه أو يذخرانه بعد انعقاد الزواجوال يشرتكان إال فيما يكسبا

 

   ( régime de la séparation des biens)نفصال المالي نظام اال -ثانيا

ه وينفرد حبق إدارOا ى نظام فصل أموال الزوجني كل من الزوجني مبلكية مجيع أمواليستقل مبقتض      

النفقات ولكن بشرط أن يساهم كل منهما يف أعباء املعيشة املشرتكة، فيتعاونان على  22واستغالهلا

أو  واألساس الذي يقوم عليه نظام الفصل بني أموال الزوجني أن ال يرتبط. 3املنزلية ومصاريف األسرة

. سكسونيةائع يف القوانني األجنلو وهذا النظام ش. 4يقرتن ازدهار مال أي من الزوجني بالزوج اآلخر

  .5معمول به يف القوانني الالتينية وهو غري

أما . (conventionnel)وإذا نص الزوجان يف عقد الزواج على نظام فصل األموال مسي اتفاقي       

فصل األموال وأساء الزوج إدارة أمواهلما، جاز للزوجة مطالبته أمام إذا كان نظام زواجهما غري نظام 

  .6(judiciaire)،كان نظام الفصل قضائيا فإذا حكمت احملكمة بذلك. بفصلها القضاء

                                                           
1 Cf. VAREILLE Bernard, Régimes matrimoniaux, RTD Civ, juillet- septembre 2013, N° 03, Dalloz, pp. 581-
582. 
2 Cf. BAYSSAT Felix, Du contrat de mariage en droit international privé, Thèse doctorat, faculté de droit de 
Poitiers, le PUY, TYPOGRAPHIE Prades- Freydier, Pelage du breuil, 1887, p. 119.  

  . 15. ، املرجع السابق، ص.......؛ علي علي سليمان ، مذكرات  131. حسن األمشوين ، حممد عبد الكرمي ، املرجع السابق ، ص 3
4 Cf. BREMOND Vincent, Droit patrimonial de la famille, Régimes matrimoniaux, Recueil Dalloz, 21 octobre 
2010, N° 36, p. 2392. 

   .1.131 20061-2005أنظر، مسعودي رشيد، النظام املايل للزوجني يف التشريع اجلزائري، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان،  5
  .131. حسن األمشوين، حممد عبد الكرمي، املرجع السابق، ص 6
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  (régime dotal)نظام الدوطة  -ثالثا 

ي يف شكل يف ظل نظام الدوطة أو البائنة تقدم الزوجة لزوجها بعض أمواهلا على سبيل الدوطة أ     

يكون له حبسب األصل  مهر ليتوىل إدارOا واستغالهلا واالنتفاع بأرباحها يف نفقات األسرة دون أن

  .les biens dotaux)2( وتسمى هذه األموال باألموال البائنية أو أموال الدوطة . 1التصرف فيها

Oا وحدها وهلا كامل احلرية يف إدار ا والتصرف فيها واستغالهلا أما غريها من أموال الزوجة فتستقل

  .3(Extra- dotaux)أو غري البائنية   (paraphernaux)واالنتفاع ا وتسمى أموال الزوجة اخلاصة 

ة إىل إلغائه لنظام عدم باإلضاف 1965جويلية  13وقد ألغي هذا النظام يف فرنسا مبوجب قانون      

ا املشرع يف جمال نظام ات اليت قام يف ظل اإلصالح (régime sans communauté) 4االشرتاك

بعدما كان العقد يف السابق يتصف باجلمود، إذ يعترب دستورا مقدسا جامدا للنظام املايل و . االموال

لألسرة، ال ميكن تعديله أصال، أصبح حاليا من املمكن تعديل أو تغيري النظام املايل االتفاقي أو 

عن طريق عقد توثيقي مصادق عليه من طرف  5األسرة القانوين من طرف الزوجني من أجل مصلحة 

  . 7من القانون املدين الفرنسي 1397، طبقا لنص املادة 6حمكمة حمل إقامة الزوجني

مما سبق نستنتج أن النظم املالية اليت عرفها القانون الفرنسي باختالف أنواعها تعمل على       

ر، وعالقة كل من هذين الزوجني بالديون العالقة يف تنظيم عالقة كل زوج بأمواله وأموال الزوج اآلخ
                                                           

  .323. بد العال، املرجع السابق، صهشام صادق، عكاشة ع 1
2 TCHANG Ting Tchang, op.cit., p.47. 

  ؛131.أمحد عبد الكرمي سالمة، املرجع السابق، ص 3
BAYSSAT Félix, op.cit., p.120 

األخرى ومستقلة منفصلة عن وتبقى أموال الزوجني يف ظل هذا النظام منفصلة وال يكون هناك اشرتاك مايل بينهما وتكون الذمة املالية لكل منهما  4
؛ 131.لسابق، ص حسن األمشوين، حممد عبد الكرمي، املرجع ا. خصومها، ولكن يبقى للزوج حق إدارة أموال زوجته واالستمتاع اعنها يف أصوهلا و 

  .323. هشام صادق، عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص
5 Cf. CASEY Jérôme, Régimes matrimoniaux, Gaz. Pal, recueil, novembre- Décembre, 2011, p. 3497. 

  .27.دربة أمني، املرجع السابق، ص  6
  .من هذه الرسالة 378سبق ذكر نص هذه املادة يف الصفحة  7
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كما حتدد مدى مسامهة كل . ذمة الزوج اآلخر من جهة وعالقته ا يف مواجهة الغري من جهة أخرى

واحد منهما يف تكاليف ونفقات األسرة، إذن يتحدد مبقتضى هذه األنظمة املالية املركز القانوين 

علما أن العالقات املالية بني . ه األموال يف حياOما املشرتكةاجلديد ألمواهلما ومدى استخدام هذ

  . 1الزوجني ختتلف باختالف النظام املتبىن من طرفهما

ويف النظام االسالمي عالقات مالية بني الزوجني أيضا وهي ال تقل أمهية عن تلك العالقات        

 . الفرنسي القانون يف املعروفة املالية ظمةاألن تلك إىل ختضع الاملوجودة يف القوانني الغربية، لكنها 

 املالية الذمم انفصالأال وهو  فقط واحدا نظاماأصال  تعرف العربية والقوانني اإلسالمية فالشريعة

 أمواله يف التصرف حبرية الزوجني من كل حيتفظ بل الزوجني، أموال على الزواج يؤثرفال   للزوجني

 بعوض كانت سواء 2والرجل املرأة بني املالية التصرفات يفمثال  اجلزائري القانون سوى وقد. اخلاصة

 األهلية للمرأة منحت فهذه األخرية. اإلسالمية الشريعة من األحكام هذه مستمداً  عوض بدون أو

 واملالكة أمواهلا سيدة اإلسالمية الشريعة يف الزوجة تظل_ ô) والتصرف امللكية خيص فيما الكاملة

 وليس  عقار أو منقول مال من بعده إليها يؤول ما ولكل الزواج، قبل متلكه تكان ما لكل الوحيدة

 وجعلتكما  .بأمواهلا يتعلق ما كل يف احلرية مطلق هلا بل املالية، أمواهلا إدارة يف التدخل لزوجها

 ذاإ ولكنة باإلنفاق على زوجها وأسرOا، زوجإلزام ال جيوز الف 33الزوج على واجباً  اإلنفاقالشريعة 

                                                           
  .05ô06.مسعودي رشيد، املرجع السابق، ص 1
من العهد الدويل  23رأة يف احلقوق والواجبات حيث نص الفصل وهو ما أكدته املواثيق الدولية اليت حرصت على جتسيد املساواة بني الرجل و امل 2

تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجني وواجباOما عند الزواج وخالل : " للحقوق املدنية والسياسية على أنه
أن تتخذ الدول األطراف : " لغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف فصلها السادس على، كما توصي االتفاقية الدولية املتعلقة بإ"…قيامه وعند احنالله

قوق لكال الزوجني مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية، وبوجه خاص تضمن نفس احل
  ". واإلشراف عليهما وإدارOا والتصرف فيهافيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات 

من قانون العقوبات اجلزائري عقوبة جنائية على الزوج الذي ميتنع  331كما رتبت املادة . من قانون األسرة اجلزائري 74وهو ما نصت عليه املادة  3
فدلت هذه النصوص على . دج 5000إىل  500امة من عن دفع نفقة زوجته، أو أحد أصوله أو فروعـه باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغر 

وهذا بعكس القانون التونسي الذي خرج على هذا األصل وألزم الزوجة باملسامهة يف اإلنفاق . أنه ال ميكن إلزام الزوجة على املسامهة يف اإلنفاق الزوجي
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 هلا فيكون عاملة، كانت إذا خصوصاً  الزوجي اإلنفاق يف إرادOا مبحض تساهم أن الزوجة أرادت

  .ذلك

 األخذ حنو تدرجيياً  يتجه وهو تشريعياً، املسألة هذه حسم قد 1كما رأينا سابقااملشرع اجلزائري  و       

يظهر  ما وهذا األموال، رتاكاش نظام وخاصة الفرنسي القانون يف للزوجني املايل لنظاما فهومم نفسب

  .2من قانون األسرة 37 املادة من جلياً 

املالية  مالذم استقالل وهي األصل القاعدة علىمن خالل هذه املادة أبقى  اجلزائري املشرعف      

 ما على الحق رمسي عقدٍ  يف أو الزواج عقد يف يتفقا أن للزوجنييف نفس الوقت  وأباح  للزوجني

 اليت النسب وحتديد االشرتاك، سبيل على الزواج بعد املكتسبة األموال من منهما واحد كل ميلكه

 مالذم باستقالل تكون فالعربة اتفاق، وجود عدم حالة يف أنه يعين وهذا .3منهما واحد كل إىل تؤول

 ليتا القانونية األحكام يبني خاص نظام إىل اجةحب الزال التشريع اجلزائري ومع ذلك. للزوجني املالية

  .الفرنسي للقانون بالنسبة الشأن هو كما املايل النظام هلا خيضع

 ستقاللفا  اجلزائرية لألسرة شااملع للواقع استجابة جاءت قدواجلدير بالذكر أن هذه املادة        

 بعض حتده الزوجني ألموال الظاهر االنفصال فهذا كبري؛ حـدٍ  إىل نظرياً  يبقى للزوجني املالية لذمما

                                                                                                                                                                        
من مدونة األسرة  199كما نصت املادة . التونسيةالشخصية  من جملة األحوال 23إذا كانت الزوجة ذات مال أو دخل كما أشار إىل ذلك الفصل 

  ".إذا عجز األب كلياً أو جزئياً عن اإلنفاق على أوالده، وكانت األم موسرة، وجبت عليها النفقة مبقدار ما عجز عنه األب: " املغربية على أنه
  .من هذه الرسالة 376. أنظر، ص 1

لكل واحد من الزوجني ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر، غري أنه جيوز هلما يف إطار : " ة األسرة املغربيـةمن مدون 49ويقابل هذا النص نص املادة  2
يقوم العدالن  .يضمن هذا االتفاق يف وثيقة مستقلة عن عقد الزواج .االتفاق على استثمارها وتوزيعها تدبري األموال اليت ستكتسب أثناء قيام الزوجية،

إذا مل يكن هناك اتفاق فريجع للقواعد العامة لإلثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجني  .زواجهما باألحكام السالفة الذكر بإشعار الطرفني عند
  ".    وما قدمه من جمهودات وما حتمله من أعباء لتنمية أموال األسرة 

ة حلماية حقوق الزوجني، فقد تساهم الزوجة بقيمة ما متلكه من ذهب يف وتربز أمهية هذه االتفاقات املالية بني الزوجني يف كوMا تشكل ضمانة  كبري  3
مث حيدث وأن تنفك الرابطة الزوجية فيحتمل يف هذه احلالة أن يستويل الزوج على نصيبها من املال . بناء منزل جديد يؤويهما، أو سيارة جديدة هلما

  .ة متلك بينة أو وسيلة إثباتالذي دفعته لبناء املنزل أو شراء سيارة، إذا مل تكن الزوج
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 فبالرغم. األسرة وأعباء تكاليف حتمل على الزوجني بني التعاون بضرورة تقضي اليت احمللية رافاألع

 تفرض املشرتكة الزوجية احلياة أن إال للزوجني، املالية الذمة انفصال ملبدأ اإلسالمية الشريعة إقرار من

 فعلي احتاد وجود عيني وهذا .األسرة مصلحة رعاية أجل من املادية مواردمها كل وضع الزوجني على

 الزوجية احلياة عن التعبري الصعب فمن النظري، االنفصال من الرغم على الزوجني لذمم واقعي أو

   .بأمواله يف نفقات األسرة الزوجني مـن كل مسامهة دون والتعاون املودة على القائمـة املشرتكة

ننتقل يف املطلب التايل لتحديد القانون وبعد أن حددنا ماهية آثار الزواج ذات الصبغة املالية،       

  .ة يف حال تنازع عدة قوانني حكمهااملختص حبكم هذه األخري 

  

  المطلب الثاني 

  القانون الواجب التطبيق على اآلثار المالية لعقد الزواج

بعد أن تعرفنا يف املطلب السابق على اآلثار املالية للزواج يف كل من الشريعة االسالمية       

تشريعات الغربية يبقى التساؤل مطروحا حول القانون الذي حيكم نظام الزوجية املايل يف حالة ما وال

  ؟نازعت عدة قوانني حكم هذا النظامإذا ت

إىل منهما لإلجابة عن هذا التساؤل ستقسم دراسة هذا املطلب إىل فرعني، نتعرض يف األول       

الية يف التشريع اجلزائري ويف خمتلف التشريعات املقارنة، مث حتديد القانون املختص حبكم آثار الزواج امل

ننتقل يف الفرع الثاين إىل تبيان أهم القيود الواردة على إعمال القانون الواجب التطبيق أصال على 

  .هذه اآلثار
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  الفرع األول 

   تحديد القانون المختص بحكم اآلثار المالية لعقد الزواج

على عنصر أجنيب فسيثري ال حمالة إشكالية تنازع عدة قوانني حكم آثار  تملاش ما إذاالزواج إن       

  ؟  ام املايل للزوجني يف هذه احلالةهذا الزواج، فما هو يا ترى القانون املختص حبكم النظ

م هل هو من األحوال الشخصية أ  إن اإلجابة عن هذا السؤال تتوقف على تكييف هذا النظام      

  .؟1نيةمن األحوال العي

القضاء، والتشريع املقارن يف تكييف وحتديد طبيعة العالقات املالية بني و  لقد اختلف الفقه      

مل حتل ، والذي 3املختلطة للنظام املايل للزوجني وهذا اخلالف يعترب كنتيجة منطقية للطبيعة. 2الزوجني

كثري ولذلك جرت  . 4نفس الوقت طبيعته االتفاقية دون ايصاله مبركز األموال وباألحوال الشخصية يف

، وهذا 5للقانون الشخصي امن األحوال الشخصية وأخضعتهمن القوانني على اعتبار هذه اآلثار 

                                                           
  . 328. جابر جاد عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 1
  . 227. ، املرجع السابق، ص... عز الدين عبد اهللا، القانون الدويل  2

3   AUDIT Bernard, D’AVOUT Louis, op.cit., pp.848-849.  
  . 283. هشام علي صادق، حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق، ص 4

5 Cf. WATTE Nadine, Les régimes matrimoniaux dans les relations internationales, BRUYLANT, 
BRUXELLES, 1993, p.242. 
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، القانون 4، القانون األردين3، القانون السوري2، القانون املصري1األخري ميثل يف القانون اجلزائري

  .9قانون الزوج وقت انعقاد الزواج 8قانون االسباين، وال7، القانون االيطايل6، القانون اليوناين5اللييب

النظام املايل للزوجني من آثار الزواج، إال أMا  رغم اعتبارهاأن البعض اآلخر من القوانني،  غري      

موم، وهو قانون ألقت به يف دائرة األحوال العينية وأخضعته للقانون الذي ختضع له العقود على الع

املايل مقيدة   ، وإن كانت اإلرادة يف شأن النظام10ذا هو حال القانون الفرنسيوه إرادة املتعاقدين

تدخل نظام االشرتاك الفرنسيني كما أن هناك طائفة من الفقهاء . باحلدود اليت يرمسها القانون

�“ بالتايل لقانون املوطن الذي استقر فيه الزوجان بعد الزوا ختضعه القانوين يف دائرة األحوال العينية؛ و 

انصرفت إىل اختيار قانون املوطن الذي استقرا فيه لكي يسري على قد أن إرادOما  على افرتاض 

  . 11نظامهما املايل القانوين

                                                           
من :" حيث قضت من خالله بأنه 17/02/1998وهو ما أكدته احملكمة العليا صراحة يف قرارها الصادر بتاريخ . من القانون املدين 12املادة  -1

حمكمة ...". أنه يسري قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على اآلثار اليت يرتبها عقد الزواج فيما يعود منها إىل املال املقرر شرعا
  .167.:  1، العدد2000، ا5لة القضائية، 170082، قرار رقم 17/02/1998عليا، 

  . من القانون املدين 14املادة  2
  . قانون املدينمن ال 14املادة  3
  . من القانون املدين 14/1املادة  4
  . من القانون املدين  13/2املادة  5
  . من القانون املدين 15املادة  6
  . من القانون املدين 19املادة  7
  . من القانون املدين 1325املادة  8

  .130. ص. حممد املربوك الاليف، املرجع السابق. 1959الهاي سنة كما أخذ ذا احلل أيضا املؤمتر الرابع للقانون الدويل اخلاص املنعقد مبدينة 
املنازعات املتعلقة بالنظام املايل بني : " حيث نصت على أنه 1963جوان  26وهذا ما أكدته أيضا حمكمة النقض املصرية يف قرارها الصادر يف  9

ام من قواعد خاصة بتقرير حقوق الزوجني ومدى هذه احلقوق وماهيتها الزوجني هي من مسائل االحوال الشخصية و من مث فكل ما اتصل ذا النظ
مقتبس عن، ابراهيم أمحد ابراهيم، املرجع ....". من القانون املدين  13واملواعيد اخلاصة ببقائها أو سقوطها خيضع لقواعد اإلسناد الواردة يف املادة 

  . 139. ؛ ناصر عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص241. السابق ص
10  VERWILGEN Michel, op.cit., p. 160. 
11  Cf. WIEDERKEHR Georges, Les conflits en matière de régime matrimonial, Libraire Dalloz, Paris, 1967, 
p.24. 

 . 04/05/2011 بتاریخ الصادر قرارھا في الفرنسیة النقض محكمة أیضا جسدتھ ما وھو
Cass. 1ère civ, 4 mai 2011, n°10-16086, Gaz. Pal,  recueil, juillet- aout, 2011, tome 2, p.2436. 
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أما النظم املالية االتفاقية فيجمع القضاء والفقه الفرنسي على اعتبارها عقودا ختضع لقانون       

 . 1اإلرادة اليت ختضع له العقود بصفة عامة

إال أن إرادة الزوجني ليست حرة متاما يف اختيار أي قانون تريده حلكم نظامها املايل، بل إن       

  : من اتفاقية الهاي قد قيدت الزوجني باختيار واحد من القوانني التالية 02فقرة  03املادة 

 . قانون دولة ينتمي إليها أحد الزوجني جبنسيته -

 .2بعد الزواج ألحد الزوجنيوالثابتة ادة قانون دولة متثل حمل اإلقامة املعت -

 الشخصي للقانون للزوجني املايل النظام إخضاع ضرورة إىل احلديث الفرنسي الفقه هذا ويتجه      

 وثيقا ارتباطا يرتبط للزوجني املايل النظام أن اعتبار على. 3للزواج الشخصية اآلثار شأن شأنه للزوج

  .4اآلثار هذه حيكم الذي القانون إىل يسند أن جيب مث ومن هوآثار  نتائجه من يعترب إذ بالزواج

فكان هلا موقف مغاير إزاء القانون الواجب التطبيق على آثار  .أما الدول األجنلو سكسونية       

موال العقارية واملنقولة، فأخضعت املتحدة االمريكية ميزت بني األ الزواج املالية، فنجد أن الواليات

لنسبة للعقار لقانون موقعه، وبالنسبة للمنقول لقانون موطن الزوجية، وهذا أيضا هو آثار الزواج با

  .5املتبع يف القانون االجنليزي يف حالة ما إذا مل يتفق الزوجان على نظام مايل

                                                           
1  WATTE Nadine, op.cit.,  p.250 ; 

 .75.، املرجع السابق، ص...؛ علي علي سليمان، مذكرات2002I2003( §.852عصام الدين القصيب، القانون الدويل اخلاص املصري، 
2 Cf. CLAVEL Sandrine, Droit international privée, Dalloz, 2012, p. 428 ; LABORDE Jean Pierre, Droit 
international privé, op. cit., p. 171 ; BERNAND Youne, Les revues, jurisprudence  classeur, droit de la famille, 
20 avril 2015,  N° 4,  p. 50. 
3  Cf. GUTMAN Daniel, op.cit., p. 213 ;  

  .233.دين عبد اهللا، القانون الدويل اخلاص املصري، املرجع السابق، صعز ال
  .328.جابر جاد عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 4

5 Cf. M.SCHMITTHOFF Clive, A text book of the english conflict of laws, Second édition, Siri 
SAACPITMAN, LONDON, 1984, pp.297,298.  
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هذا وقد أخضعت اتفاقية الهاي املتعلقة بالنظام املايل للزوجني املنعقدة بتاريخ       

العالقات املالية للزوجني،  01/09/199211 من ابتداء التنفيذ حيز دخلت واليت 14/03/1978

لقانون اجلنسية املشرتكة للزوجني وقت  عدم وجودهفيما يتعلق باملنقوالت لقانون اإلرادة، ويف حالة 

   .إبرام الزواج، وهو ما يتعذر تصوره يف الزواج املختلط

قامة املعتادة للزوجني، أو تطبيق قانون اإلول أخرى، فنصت على ولذلك جاءت االتفاقية حبل      

فقرة أوىل من  04ما نصت عليه املادة  و، وه2قانون املوطن املستقبلي املشرتك للزوجني بعد الزواج

كما أخضعت االتفاقية مسألة تغيري النظام املايل للزوجني لنفس القانون   .3عالهأاالتفاقية املذكورة 

 التطبيق الواجب القانون تعديل للزوجني االتفاقية هذه أجازت وقد هذا. 4الذي حيكم هذا النظام

   .5املايل امنظامه على

، وبذلك تطبق على كل الزجيات 01/09/1992هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف  ولدخونظرا لو        

ن اليت انعقدت بعد هذا التاريخ حىت وإن كانت اجلنسية، واالقامة املعتادة للزوجني أو كان القانو 

املطبق وفقا هلذه االتفاقية ال خيص بأي شكل من األشكال أي دولة متعاقدة، وهذا ما نصت عليه 

  . 6من هذه االتفاقية 02املادة 

                                                           
1 GOUSSARD Céline, op.cit., p.19. 
2  VIGNAL Thierry, op.cit., pp.289-291. 

رفة وقد أكدت حمكمة النقض الفرنسية على اختصاص قانون أول إقامة مشرتكة للزوجني حلكم نظامهما املايل وذلك من خالل قرارين صادرين عن الغ
  .26/10/2011والثاين بتاريخ  04/05/2011األوىل املدنية، األول صادر بتاريخ 

Civ, 1ère, 4 mai 2011, n°10-16.086 ; Civ 1er 26 octobre 2011, n°10.23.298, cités par, GAUDEMET-TALLON 
Hélène, Régimes matrimoniaux, Recueil Dalloz, 10mai 2012, n°19, p.1231. 
3 Cf. JAULT-SESEKE Fabienne, Régimes matrimoniaux, Droit  international privé, Recueil Dalloz, 20 juin 
2013, n°22, pp. 1506-1507.  
4  Cf. COURBE Patrik, Les conflits de lois, « Régimes matrimoniaux », Recueil Dalloz, 2009, n° 23, p. 1561. 
P.2808. 
5 RENAULT- BRAHINSKY Corinne, L’essentiel du droit des régimes matrimoniaux, op.cit., p.19.   
6  LABORDE Jean- Pierre, Droit…, op.cit., p.201. 

  12/11/2009وهذا ما أكدته أيضا حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ 
Cass, 1er civ, 12 novembre 2009, n°08-18.343, cité par, GALIMEISTER .I, Régimes matrimoniaux, Convocation 
universelle de la convention de la Haye, Recueil Dalloz, 2009, n° 42, p. 2808. 
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، وما برمتها آثار الزواجحيكم وقد انقسم موقف التشريعات املقارنة ما بني وضع قانون واحد        

آلثار ثانيهما ليختص جبكم اثار املالية، و على اآل ني مستقلني أوهلما ليطبقبني حتديد قانون

   .1الشخصية

واجب التطبيق على آثار الزواج مجيعها الوقد أخذ املشرع اجلزائري مبذهب وحدانية القانون       

.  3قانون جنسية الزوج وقت إبرام الزواجل وأخضعها ؛2شخصية اآثار  مسواء أكانت آثارا مالية أ

  .4قانون اجلزائري وحده إذا كان أحد الزوجني جزائريا وقت انعقاد الزواجواستثناء ختضع هذه اآلثار لل

موال إال أMا ال رغم من تعلقها باألكد على أن اآلثار املالية للزواج بالأوبذلك يكون املشرع قد      

ذلك ما جيري عليه العمل يف فرنسا وقد خالف املشرع ب .ج بذلك من دائرة األحوال الشخصيةختر 

خضاعه ذا التكييف لقانون إيل املثال من اعتبار النظام املايل للزوجني من األحوال العينية و على سب

  .5إرادة الزوجني الصرحية أو الضمنية

                                                           
  .90.رشا علي الدين، املرجع السابق، ص 1
ماي  13 ونفس األمر، أي األخذ مببدأ وحدانية  القانون الواجب التطبيق، جنده يف العديد من القوانني املقارنة مثل القانون االسباين الصادر يف 2

  .اآلثار الشخصية واملالية للزواج ختضع للقانون الوطين املشرتك للزوجني، فإن اختلفا يف اجلنسية طبق قانون جنسية الزوج ، حيث جاء فيه أن 1974
Cf. BUIGAUX José Iglésais, Le nouveau système de règles de conflit du droit international privé espagnol, 
R.C.D.I.P, 1976, p.397. 

ختضع الروابط القانونية الشخصية واملالية للزوجني مبا يف ذلك :" منه 39حيث جاء يف املادة  1979ن الدويل اخلاص ا5ري الصادر عام وكذلك القانو 
  ."...محل اسم الزوجية وكذلك مساعدات النفقة، واالتفاقات حول النظام املايل للقانون الشخصي املشرتك للزوجني حلظة احلكم

حيكم الروابط الشخصية واملالية للزوجني بقانون الدولة اليت :" على أنه 36حيث نص يف املادة  1983يل اخلاص اليوغوساليف لعام وأيضا القانون الدو 
  ...".مها من رعاياها

واج على اآلثار يسري قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الز « : من القانون املدين حيث نصت على أنه 12وهو ما تضمنته املادة  3
 . »الشخصية واملالية اليت يرتبها عقد الزواج

  .من القانون املدين 13وهو استثناء أقرته املادة  4
  ؛051 50.عادل أبو هشيمة حممود حوتة، املرجع السابق، ص 5

VIGNAL Thierry, op.cit., p.290. 
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الجتهاد القضائي فضل ا  ا املايلمويف حالة عدم اختيار الزوجني أي قانون حلكم نظامه       

  .1ن أول موطن مشرتك هلما بعد الزواجاالزوج أحكام قانون الدولة اليت أسس فيهاالفرنسي تطبيق 

  : اجلزائري إىل حتقيق ما يليمي هذا احلل الذي أخذ به املشرع وير 

جتنب مشكلة التنازع  املتغري أو التنازع املتحرك اليت قد تظهر يف حالة ما إذا غري الزوج جلنسيته  -

نسية الزوج وقت انعقاد وليس وقت نص على أن العربة بالوقت الذي يعتد به جبتبعد الزواج، حبيث 

مما مفاده  أنه إذا قام الزوج بتغيري جنسيته بعد الزواج فإن ذلك ال يؤثر يف القانون  ؛رفع الدعوى

 .2الواجب التطبيق إذ سيظل قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج هو الواجب التطبيق

ال تتغري هذه اآلثار بتغري جنسية الزوج، فتأمني استقرار آثار الزواج، ويف ذلك استقرار لألسرة  -

 .3قى هي نفسها باستمرارفتب

تطبيق قانونني على آثار الزواج يؤدي يف غالبية األحيان إىل تعذر تطبيق أحدمها عند  إن -

اليت أخذت مبذهب  - ر املشرع اجلزائري وغريه من التشريعات آث وجتنبا هلذا املشكل فقد .اختالفهما

هذا و . ثار الزواج خاضعة لقانون واحدأن تكون آ -الواجب التطبيق على آثار الزواجوحدانية القانون 

السبب هو الذي دفع القضاء الفرنسي كذلك إىل اختيار قانون معني ختضع له آثار الزواج يف حالة 

 .4اختالف جنسية الزوجني وهو قانون موطنهما املشرتك

                                                           
1 Cf. REVEL Janine, Les régimes matrimoniaux, 7º édition, Dalloz, Paris, 2014, pp.80-81 ; RENAULT- 
BRAHINSKY Corinne, L’essentiel…, op.cit., p.19. 

  .51.عادل أبو هشيمة حممود حوتة، املرجع السابق، ص 2
  .50.، املرجع السابق،  ص....علي علي سليمان، املذكرات 3

4  Civ.19 février 1963, R.C.D.I.P, 1963, p.559,  note G.H, 1963,  p.986. 
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كم آثار الزواج املالية وأيضا الشخصية يحسية الزوج لاختيار املشرع اجلزائري لقانون جنلعل و       

وهذا  .1رئيسها باعتباره الدور املعرتف به يف ا5تمع اإلسالمي للرجل داخل األسرةيرجع أساسا إىل 

لقانون جنسية الزوج دون جنسية الزوجة أو قانون االسالمية ما يفسر بالطبع اختيار الدول العربية 

 األخرىيوم أن كانت فرنسا تعترب الزوج هو رب األسرة فقد أخضعت هي و . املوطن املشرتك هلما

   .2آثار الزواج لقانون جنسية الزوج

اختيار قانون جنسية الزوج دون جنسية الزوجة  ": أن" عصام الدين القصيب"هذا ويرى األستاذ      

الزوجة جبنسيتها بالرغم من بل إن احتفاظ . املكي حيكم آثار الزواج ال خيل مببدأ املساواة فيما بينه

فإن   ومن ناحية أخرى .هذا الزواج املختلط، إمنا هو تعبري عن وجود هذه املساواة وليس فقداMا

تطبيق قانون جنسية طرف ال يعرب عن ميزة أو فضيلة معينة هلذا الطرف على الطرف اآلخر، وإمنا 

وحدة النظام القانوين الواجب بإعماله موضوعي لقانون رب العائلة يتحقق يعرب عن اختيار 

  .3"التطبيق

أن تطبيق قانون جنسية الزوج دون الزوجة يشكل   4يرى البعض اآلخر .وعلى خالف هذا الرأي     

  .على هذه األخرية واليت هلا مصلحة يف تطبيق قانوMا بصرف النظر عن مضمونه ايف ذاته ضرر 

تطبيق قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج على أن " موحند إسعاد"هذا واعترب أيضا األستاذ      

آثار الزواج يؤدي إىل جتميد النظام الزوجي أو العالقات الزوجية بصورة مشاة لتجميد االتفاقات 
                                                           

 على جيب:" األسرة اليت كانت تنص على أنه من قانون 39فرباير املادة  27املؤرخ يف  02-05ولو أن املشرع اجلزائري قد ألغى مبقتضى األمر  1
  : الزوجة

  .العائلة رئيس باعتباره ومراعاته الزوج طاعة -
  .وتربيتهم االستطاعة عند األوالد إرضاع -
  .هوأقارب الزوج والدي احرتام -

2 C. A. Paris 15 février 1950, R.C.D.I.P, 1950,  p.5518. 
  .28.عصام الدين القصيب، املرجع السابق، ص 3
  .22.ص  2000املطبوعات اجلامعية، مصر،  أنظر، هشام صادق، حفيظة احلداد، دروس يف القانون الدويل اخلاص، دار 4
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، لذلك سيكون من باب املفارقات أن يقوم القاضي 1الزواجية املعروفة سابقا يف القانون الفرنسي

يعد نافذا لدى املتقاضني  وعة إليه من قبل الزوجني بتطبيق قانون ملاجلزائري الناظر يف الدعوى املرف

   .2بالذات

ولذلك ذهب جانب من الفقه املصري إىل أنه يتعني النص على أنه يف حالة احتاد جنسية      

الزوجني وقت رفع الدعوى جيب الرجوع  وعلى سبيل االستثناء لقانون اجلنسية املشرتكة اجلديدة، وال 

ا احلل جلوء الزوج أحيانا إىل تغيري جنسيته لتصبح متفقة مع جنسية الزوجة، واليت وجد يف يعيب هذ

إعماال  قانوMا ما يتفق مع مصاحله، ألن القاضي يستطيع يف هذه احلالة أن يعطل تطبيق هذا القانون

  .3للدفع بالغش حنو القانون

  : من القانون املدين اليت نصت على أنه 16احة يف املادة وهذا ما نص عليه املشرع القطري صر      

  .إىل قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج ...صية واآلثار املالية للزواجيرجع يف اآلثار الشخ - 1"

  ".على أنه إذا احتدت جنسية الزوجني بعد الزواج، يطبق قانون جنسيتهما على آثار الزواج -2

  :ني حالتنييتضح من هذا النص أن املشرع القطري فرق ب 

قانون جنسية زوجني وقت رفع الدعوى فهنا يطبق وهي حالة اختالف جنسية ال: احلالة األوىل -

  .الزوج وقت إبرام عقد الزواج

  .وهي حالة احتاد جنسية الزوجني بعد الزواج، وهنا يطبق قانون جنسيتهما املشرتكة: احلالة الثانية -

                                                           
عقدا Mائيا ال ميكن املساس به، وقد   1965جويلية  13ل الزواج يعترب إىل حني صدور قانون حيث كان العقد احملرر من قبل الزوجني الفرنسيني قب 1

  .أصبح بوسع الزوجني من صدور هذا القانون تغبري عالقتهما املالية عن طريق تعديل االتفاق املربم أثناء الزواج
  .308.موحند إسعاد، املرجع السابق، ص 2
  .92.؛ رشا علي الدين، املرجع السابق، ص220.راشد، املرجع السابق، صفؤاد عبد املنعم رياض، سامية  3
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انية القانون ائري وجل التشريعات اليت تبنت مذهب وحدالقطري واجلز  نيوعلى خالف القانون       

ازدواجية مببدأ قد أخذ  ، جند املشرع التونسيآثار الزواج الشخصية واملاليةالواجب التطبيق على 

القانون الواجب التطبيق عل آثار الزواج ففرق بني اآلثار الشخصية غري املالية واآلثار املالية من حيث 

سناد خاصة فأدرج قاعدة االسناد إخصص لكل منهما قاعدة ف  1بيق عليهاالقانون الواجب التط

أما  .19982عام  ةمن جملة القانون الدويل اخلاص الصادر  47املتعلقة باآلثار الشخصية يف الفصل 

من  48فقد نص عليها يف الفصل   قاعدة االسناد اخلاصة باآلثار ذات الطابع املايل لعقد الزواج

املايل للزوجية للقانون الشخصي املشرتك إذا كان  خيضع النظام": أنه نص علىي نفس ا5لة والذ

الزوجان من جنسية واحدة عند انعقاد الزواج وعند اختالف اجلنسية خيضع النظام املايل للزوجية 

  ".لقانون أول مقر مشرتك هلما إن وجد وإال فلقانون مكان إبرام عقد الزواج

القاضي التونسي أن يفرق بني ثالث حاالت  على ة هذا النص أنيالحظ من خالل قراء       

  :بصدد حتديد القانون الذي خيتص حبكم اآلثار املالية لعقد الزواج وهي خمتلفة وهو

 .الزواج، يطبق القانون الشخصي املشرتكعقد يف حالة احتاد جنسية الزوجني عند إبرام  -

 .ر املالية لقانون أول مقر مشرتك هلمايف حالة اختالف جنسية الزوجني، ختضع اآلثا -

 .ويف حالة ما إذا مل يتوصل القاضي ألول مقر مشرتك يطبق قانون دولة إبرام عقد الزواج -

                                                           
للقانون وهو احلل الذي أخذ به أيضا القانون النمساوي الذي أخضع اآلثار الشخصية لقانون اجلنسية املشرتك للزوجني بينما أخضع اآلثار املالية  1

  .286.دي، املرجع السابق، صمجال حممود الكر . الذي خيتاره طريف الزواج أي فانون اإلرادة
ختضع واجبات الزوجني للقانون الشخصي املشرتك، وإذا مل يكن الزوجان من جنسية واحدة يكون القانون : " حيث ينص هذا الفصل على أنه 2

ة لعقد الزواج ألحد القوانني وهذا يعين أن املشرع التونسي قد أخضع اآلثار الشخصي". املنطبق هو قانون آخر مقر مشرتك هلما وإال فقانون احملكمة
  :الثالثة، وفقا للرتتيب التايل

 .القانون اشخصي املشرتك للزوجني، أي قانون جنسيتيهما املشرتكة -
 .يف حالة اختالف الزوجني يف اجلنسية، يكون القانون املطبق هو قانون آخر مقر مشرتك هلما -
  . مقر مشرتك، فيطبق القاضي قانون دولته، أي القانون التونسييف حالة عدم استطاعة القاضي التوصل إىل قانون آخر  -
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يتوقعان القانون الواجب  وميكننا القول بأن هذا احلل الذي أورده املشرع التونسي جيعل الزوجني      

ا املالية، وذلك ميعد أكثر اتصاال أو التصاقا مبسائله كما أنه  .التطبيق على آثار زواجهما املالية

  .أفضل من اخلضوع لقانون ليس له أي صلة ا أو يكون بعيد كل البعد عن توقعاOما

وبعد أن حددنا القانون املختص دوليا حبكم آثار الزواج املالية؛ نتجه اآلن لبحث العوائق اليت       

يف الكثري من  وهو قانون جنسية الزوج وقت إبرام الزواج قد حتول دون تطبيق هذا القانون أال

  .1التشريعات

  

   الفرع الثاني

  ون جنسية الزوج وقت إبرام الزواجالقيود التي ترد على تطبيق قان

هناك حاالت يتعطل فيها تطبيق القانون املختص أصال حبكم آثار الزواج املالية أال وهو قانون       

  :الزواج، وتتمثل فيما يلي جنسية الزوج وقت انعقاد

  

  أثر قانون موقع المال -أوال

أحكام تعارض ثار املالية للزواج، فال جيب أن تإذا كان قانون دولة الزوج هو الذي حيكم اآل      

  .2هذا مع أحكام قانون موقع األموال اليت ميتلكها الزوجني

                                                           
  .من هذه الرسالة 387سبق ذكر هذه التشريعات يف الصفحة   1
  .233.عز الدين عبد اهللا، القانون الدويل اخلاص املصري، املرجع السابق، ص 2
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فإذا  ). من القانون املدين 17املادة (1اهفاألصل أن املركز القانون لألموال خيضع لقانون موقع      

كانت أموال الزوجني تقع يف إقليم دولة معينة، وكان قانون الزوج وقت الزواج يقرر أو يعرتف حبقوق 

الذي يسري 7 2ن تتعارض هذه احلقوق مع أحكام قانون املوقعأمعينة على هذه األموال فال جيب 

  .3رىعلى احليازة وامللكية واحلقوق العينية األخ

إذا تعارضت أحكام قانون وعليه،    4فأحكام امللكية العقارية جيب إخضاعها لقانون موقع املال     

احلقوق العينية اليت قد فإن العربة ذا القانون األخري ألن   جنسية الزوج مع أحكام قانون موقع املال

ولة أجنبية إال إذا أقرها قانون يقررها قانون جنسية الزوج ال ميكن ترتيبها على أموال موجودة يف د

  .5هذه األموال

وبالتايل ميكن القول أن تطبيق قانون جنسية الزوج على اآلثار املالية لعقد الزواج مقيد مبراعاة       

ا5ال الذي يعمل فيه قانون موقع املال كبيان احلقوق العينية اليت تكتسب فيه وأحوال عدم التصرف 

  . 6فيه

فإن املشرع الوطين قد حدد احلقوق العينية األصلية والتبعية، كما بني اآلثار اليت  6وبالتطبيق لذلك

فإذا قرر قانون جنسية الزوج وقت الزواج حقوقا عينية على األموال املوجودة يف اجلزائر  .ترتتب عليها

                                                           
  .483.، املرجع السابق، ص...عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل   1
  . 124-123.بو العال النمر، املرجع السابق، صأ  2
  .284.هشام علي صادق، حفيظة السيد حداد، املرجع السابق، ص  3
واملتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على النظم املالية للزوجني حبيث نصت يف مادOا  14/03/1978وهذا ما أكدته أيضا اتفاقية الهاي املنعقدة يف  4
  .تطبيق قانون املوقع على األموال العقارية للزوجنيعلى وجوب  4فقرة  3

GOUSSARD Céline, op. cit., p.20. 
من القانون املدين الفرنسي اليت نصت على أنه ختضع للقانون الفرنسي كافة العفارات اليت تقع على اإلقليم  03وأيضا جسدت هذا احلل صراحة املادة 

  .الفرنسي
WIEDER KEHR Georges, op. cit., p.24. 

  .242. ابراهيم أمحد إبراهيم، املرجع السابق، ص 5
  .233.، املرجع السابق، ص...عز الدين عبد اهللا، القانون الدويل  6
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فإنه    أوردهاأو أورد على احلقوق العينية غري تلك احلقوق اليت قررها املشرع اجلزائري أو القيود اليت

  .يتعني عدم االعرتاف ذه احلقوق أو تلك القيود يف اجلزائر

  

  ن جنسية الزوجالدفع بالنظام العام يعطل العمل بقانو  -ثانيا

يتعطل تطبيق قانون جنسية الزوج وقت إبرام الزواج املختص أصال حبكم العالقات املالية بني        

ف أحكامه املنظمة آلثار الزواج املالية النظام العام واآلداب العامة الزوجني إذا كان قانونا أجنبيا ختال

  .2من القانون املدين 24نص املادة ، وذلك عمال ب1يف اجلزائر

  

  لة في استبعاد قانون جنسية الزوجدور اإلحا -ثالثا

القانون يدفع  ثار الزواج املالية إذا كان هذاآوقت إبرام الزواج على ال يطبق قانون جنسية الزوج       

قد يكون قانون دولة القاضي أو قانون  ؛بعدم اختصاصه التشريعي وحييل االختصاص إىل قانون آخر

فسوف يطبق القاضي اجلزائري القانون   فإذا كانت اإلحالة إىل قانون دولة القاضي .دولة أخرى

لفقرة ا 1 مكرر 23ادة الوطين ألن املشرع اجلزائري يأخذ باإلحالة من الدرجة األوىل طبقا لنص امل

  .الثانية من القانون املدين

                                                           
ال يلزم  هذا ويستبعد أيضا القانون األجنيب الواجب التطبيق على آثار الزواج الشخصية إذا كان خمالفا للنظام العام كأن يكون هذا القانون مثال 1
املسلمة . زوجة مبساكنة زوجها أو اإلخالص له، أو كان يلزم الزوج باإلنفاق على زوجته، أو إذا كان هذا القانون يعطي للزوج احلق يف تأديب زوجتهال

ا ما أكدته بوسائل خترج عن إطار حق التأديب أو بوسائل غري مشروعة وأيضا إذا كان القانون األجنيب يفرض حدا أقصي للنفقة ال ميكن جتاوزه وهذ
حبيث استبعدت فيه القانون األجنيب الواجب التطبيق الذي يفرض نفقة  27/12/1973الصادر يف  46حمكمة التمييز اللبنانية يف حكمها رقم 

لي ؛ هشام ع484. ، املرجع السابق، ص...حدها األقصى عشرة دوالرات أسبوعيا، مقتبس عن، عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص 
  .326.صادق، عكاشة حممد عبد العال، املرجع السابق، ص

  ...."ال جيوز تطبيق القانون األجنيب مبوجب النصوص السابقة إذا كان خمالفا للنظام العام أو اآلداب العامة يف اجلزائر:" حيث نصت على أنه 2
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  قامة في حالة انعدام جنسية الزوجتدخل قانون الموطن أو قانون محل اإل -رابعا

يستحيل إخضاع آثار الزواج لقانون جنسية الزوج وقت إبرام الزواج إذا كان هذا األخري عدمي      

 22حمل إقامته تطبيقا للحكم املتضمن يف املادة اجلنسية، لذلك سيحل حمله قانون موطن الزوج أو 

  .من القانون املدين 03فقرة 

  

  ت انعقاد الزواجحد الزوجين وطنيا وقأتطبيق القانون الوطني إذا كان  -خامسا

من القانون املدين سيطبق القانون الوطين وحده على  13مبقتضى االستثناء املقرر يف نص املادة      

وسينتج هذا االستثناء مفعوله  .1واج إذا كان أحد الزوجني جزائريا وقت انعقاد الزواجاآلثار املالية للز 

ففي هذه   زائرية يف هذا الوقتت انعقاد الزواج وكانت الزوجة جيف حالة ما إذا كان الزوج أجنبيا وق

أما إذا   .ملاليةستطبق أحكام القانون اجلزائري املتعلقة بآثار الزواج ا  وخالفا للقاعدة العامة  احلالة

فسيطبق القانون الوطين طبقا للقاعدة العامة الواردة يف املادة  ôكان الزوج جزائريا وقت انعقاد الزواج

  .من القانون املدين 12/1

سالفة  13 املادة تثناء نتائج غري منطقية، حيث تنصيرتتب على إعمال هذا االس Þويف الواقع     

هو الواجب التطبيق على آثار الزواج إذا كان أحد الزوجني جزائريا على أن القانون اجلزائري  الذكر

وقت انعقاد الزواج حىت ولو تغريت جنسيته بعد ذلك، بينما ال يطبق القانون الوطين إذا كان أحد 

  . الزوجني أجنبيا واكتسب اجلنسية اجلزائرية بعد انعقاد الزواج

                                                           
من املقرر شرعا أنه يسري قانون الدولة اليت :" حيث قضت بأنه 17/02/1998وهذا ما جسدته احملكمة العليا صراحة يف قرارها الصادر بتاريخ  1

ومن املقرر أيضا أنه يسري القانون اجلزائري وحده يف ...ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على اآلثار اليت يرتبها عقد الزواج فيما يعود منها إىل املال
ومن مث فإن القضاء خبالف . حد الزوجني جزائريا وقت انعقاد الزواج إال فيما خيص أهلية الزوجإذا كان أ 12و 11األحوال املنصوص عليها يف املادتني 

  .167."  1، العدد 2000، ا5لة القضائية، 170032، قرار رقم 17/02/1998حمكمة عليا، ". هذين املبدأين يعد خمالفة للقانون
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دراسة - لط ومدى تأثريه على حالة الزوجنياملخت الزواج" وضوع خالل دراسة م مت التعرض من    
ألهم االشكاالت اليت يطرحها الزواج املختلط وعاجلناها على ضوء قواعد القانون الدويل " -مقارنة

اخلاص، مث انتقلنا إىل تبيان مدى تأثري هذا الزواج على حالة كل من الزوجني مىت انعقد صحيحا 
تج منها أن قواعد القانون الدويل اخلاص، سواء تلك املصبوغة ويستن. مستوفيا جلميع أركانه وشروطه

بصبغة تشريعية أو فقهية أو قضائية أو اتفاقية، تلعب دورا رئيسيا يف حل جل االشكاليات اليت 
  .يطرحها اقتحام العنصر األجنيب جمال الرابطة الزوجية

انني حكم النزاع املتعلق بالزواج وأبرز هذه االشكاالت وأكثرها تعقيدا إشكالية تنازع عدة قو       
املختلط، وحل هذه االشكالية يتطلب أوال املفاضلة بني القوانني املتزامحة حلكمه واختيار أنسبها مث 

وعليه، إن معاجلة هذه االشكالية يتم عرب مرحلتني، األوىل هي مرحلة . إسقاط أحكامه على النزاع
ى النزاع، أما املرحلة الثانية فهي مرحلة التطبيق الفعلي اختيار أو حتديد القانون الواجب التطبيق عل

  .هلذا القانون

والقاضي الوطين وهو يف طريق البحث عن هذا القانون تعرتضه مسألة التكييف واجتيازها ألمر       
ولذلك البد للقاضي أن يتوقف ليصنف . الزم من أجل متابعة املشوار وصوال إىل القانون املختص

من القانون املدين اجلزائري على أساس  09النزاع وفقا لقانونه الوطين إعماال لنص املادة  املسألة حمل
  .أن التكييف خيضع وفقا للقاعدة العامة لقانون القاضي املعروض أمامه النزاع

واملشرع اجلزائري، وعلى غرار أغلبية التشريعات العربية، يفرق بني الشروط املوضوعية النعقاد      
وبني شروطه الشكلية، فأخضع الشروط املوضوعية للقانون الوطين لكل من الزوجني كقاعدة  الزواج

وهذا ما . عامة واستثناء للقانون اجلزائري وحده مىت كان أحد الزوجني جزائريا وقت إبرام الزواج
يل وكان هدف املشرع من وراء تقرير هذا االستثناء تسه. من القانون املدين 13نصت عليه املادة 

  . مهمة القاضي اجلزائري يف تطبيق القانون الوطين من جهة، ومن جهة أخرى محاية مصلحة الوطنيني
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بينما أسند الشروط الشكلية لقانون حمل إبرام عقد الزواج، إضافة إىل نصه على ضوابط إسناد        
ملوطن املشرتك، قانون اجلنسية املشرتكة، قانون ا: احتياطية قد حتكم هذه الشروط الشكلية وهي

  . والقانون الذي حيكم الشروط املوضوعية للزواج

أما املرحلة الثانية، وهي مرحلة إعمال أو تطبيق القانون املختص؛ فقد تصطدم هذه األخرية       
وذلك فيما لو كانت . بعقبات حتول دون إعمال القانون الواجب التطبيق على مسائل الزواج املختلط

تتعارض مع املبادئ واألسس اليت يقوم عليها نظام الزواج يف دولة القاضي،  أحكام هذا القانون
فللقاضي املعروض أمامه النزاع يف هذه احلالة أن يستبعد هذا القانون ويستبدله بالقانون اجلزائري 

  .معدلة من القانون املدين 24/2وذلك إعماال ملا نصت عليه املادة 

أن ثبوت االختصاص التشريعي هلذا القانون كان نتيجة حتايل األفراد وإذا تبني للقاضي اجلزائري       
على قاعدة االسناد اخلاصة بالشروط املوضوعية أو الشكلية لصحة الزواج، من خالل تغيري ضابط 
االسناد فيها قصد التهرب من أحكام القانون املختص، فيمكنه عندئذ االمتناع عن تطبيق هذا 

األصلي الذي تشري إليه قاعدة االسناد بعد إغفال التغيري احلاصل على القانون وتطبيق القانون 
  .   مستوى ضابط االسناد واألخذ بعني االعتبار الضابط األصلي قبل التغيري

أما إذا حتدد القانون الواجب التطبيق على مسائل الزواج املختلط بقانون أجنيب، ومل يوجد ما      
  . القاضي الوطين عندئذ يف تطبيقه يوجب إبعاده أو استبعاده فيشرع

من قانون  358وقد تبني أن وضعية القانون األجنيب أمام القضاء الوطين تتحدد وفقا للمادة      
االجراءات املدنية واإلدارية عل حسب ما إذا كان هذا األخري يندرج ضمن مفهوم قانون األسرة أم 

ترب القانون األجنيب الواجب التطبيق على مسائل ومادام أن املشرع اجلزائري قد اع. أنه غري كذلك
، وهو م القضاء الوطين بصفته القانونيةالزواج املختلط من القوانني املتعلقة باألسرة، فإنه حيتفظ أما

األمر الذي ينتج عنه أن القاضي الوطين مكلف بتطبيقه من نفسه، كما يتوىل إثباته وخيضع لرقابة 
  .ي خطأ أو خمالفة يف تطبيقهاحملكمة العليا إذا ارتكب أ
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وميكن القول أن معاجلة املشرع اجلزائري إلشكالية تنازع القوانني يف مسائل انعقاد الرابطة       
املشرع ملا خص الشروط املوضوعية النعقاد الزواج املختلط  أحسنالزوجية كانت نسبية، فمن جهة 

قوانني التطبيق عليها يف حال تنازع عدة  بقاعدة إسناد خاصة تعىن أساسا بتحديد القانون الواجب
 من 11 املادة يف الواردة القاعدة هذهحول  حيوم الغموض يزال ال  ولكن من جهة أخرى. حكمها
 جماال يرتك ال مبا املادة هذه صياغة يعيد أن املشرع على جيب لذلك وكيفية تطبيقها، املدين القانون
 من لكل الوطين للقانون للزواج املوضوعية وطالشر  خضوع وجوب على خالهلا من فينص للشك

 احلالة هذه مثل يف الرجوع فيجب اجلنسية يف الزوجان اختلفا إذا أما اجلنسية، احتاد حال يف الزوجني
 القانون جملة من 45 املادة يف التونسي املشرع فعل كما  حدى على كل للزوجني الشخصي للقانون
  .اخلاص الدويل

أغفل املشرع اجلزائري النص على قاعدة إسناد خاصة بشكل الزواج؛ ما ذلك باإلضافة إىل       
من القانون املدين اليت حتكم شكل العقود بصفة عامة لتحديد  19يضطرنا إىل الرجوع إىل نص املادة 

وهلذا جيب على املشرع أن يتدارك النقص احلاصل . القانون الواجب التطبيق على شكل عقد الزواج
كما هو . ناد خاصة بشكل الزواجال ويتدخل بنص تشريعي صريح يدرج فيه قاعدة إسيف هذا ا5

  .         بعض التشريعات العربية كالقانون الكوييت والتونسيحال 

ملسألة االختصاص القضائي الدويل، ظهر أن القانون اجلزائري ال مشرعنا وفيما يتعلق مبعاجلة       
اخلصوص، ويبىن على أساسها اختصاص احملاكم الوطنية مىت كان يتوافر إال على قاعدتني يف هذا 

ومن مث تعرب هاتني القاعدتني عن امتياز منح للجزائريني للمثول أمام . املدعي أو املدعى عليه جزائريا
ومن ذلك يتضح أن مشرعنا مل . القضاء الوطين سواء كانوا يف الدعوى مدعني أو مدعى عليهم

ص عادية تعىن أساسا بتحديد حاالت اختصاص احملاكم الوطنية يتدخل ليضع قواعد اختصا
وبالرغم . عقاد الرابطة الزوجية وآثارهابالنزاعات الدولية اخلاصة ومن بينها النزاعات الدولية املتعلقة بان

من تبين سياسة مد العمل بقواعد االختصاص احمللية إىل ا5ال الدويل، إال أن ذلك مل يسد النقص 
هذا ا5ال، وذلك نظرا خلصوصية العالقات الدولية اخلاصة ومتيزها عن العالقات الوطنية  احلاصل يف
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لذلك البد للمشرع اجلزائري أن . احملضة اليت وضعت قواعد االختصاص احمللية أساسا لتنظيمها
ورة يتدخل لسد الفراغ التشريعي ذا اخلصوص، ألن تدويل العالقات واملراكز القانونية يتطلب بالضر 

  .تقنني يتالءم وخصوصية هذه العالقات واملراكز القانونية ذات الطابع الدويل

وفيما يتعلق بتنفيذ األحكام األجنبية الصادرة يف مواد الزواج املختلط، فقد غطى املشرع       
اجلزائري من خالل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية النقص الذي صاحب فرتة سريان قانون 

حيث نص صراحة على الشروط الواجب توافرها يف احلكم األجنيب ليصبح قابال . ات املدنيةاإلجراء
لكن ما يالحظ على املشرع اجلزائري يف هذا الشأن أنه وبصدد معاجلة مسألة . للتنفيذ يف اجلزائر

ألمر تنفيذ األحكام والسندات األجنبية عموما قد تكلم عن منح هذه األخرية الصيغة التنفيذية بدل ا
وهذا ما قد جيعل موضوع دعوى التنفيذ هو الطلب املباشر مبهر احلكم بالصيغة التنفيذية، . بالتنفيذ

وهو أمر غري صحيح وتنقصه الدقة القانونية، ألن منح األمر بالتنفيذ يسبق مهر احلكم بالصيغة 
  .التنفيذية

      ا عن الزواج ذو الصبغة الوطنية، تأثريه ويف جمال اآلثار اليت يرتبها الزواج املختلط واليت ينفرد
واملشرع . على جنسية الزوجني، حيث ميكن مبقتضاه اكتساب أحد الزوجني جنسية الزوج اآلخر

واكب أغلب التشريعات املقارنة اليت أخذت بالنظرية املعاصرة  05/01اجلزائري من خالل األمر 
الزواج "نسية هو ديدا الكتساب اجلالستقالل اجلنسية يف العائلة،  حبيث استحدث طريقا ج

، إذ أنه اعتنق مبدأ استقالل اجلنسية بشكله 70/86الذي مل يكن ينص عليه األمر " املختلط
املخفف حيث قرر إمكانية اكتساب اجلنسية اجلزائرية بالنسبة للزوج األجنيب أو الزوجة األجنبية على 

دأ املساواة التامة بني اجلنسني يف جمال اجلنسية السواء، وبذلك يكون قد احرتم إرادة املرأة وجسد مب
  . على غرار جماالت أخرى

ونستنتج مما سبق أن املشرع اجلزائري من خالل هذه األحكام قد جعل من الزواج املختلط جمرد      
ظرف مسهل الكتساب اجلنسية اجلزائرية، فيمكن للزوجة األجنبية االحتفاظ جبنسيتها السابقة وخول 
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انية الدخول يف جنسية زوجها  إذا أبدت رغبتها يف ذلك كما منح األجنيب املتزوج من جزائرية  هلا إمك
  .   كذلك حق اكتساب اجلنسية اجلزائرية مثله مثل األجنبية املتزوجة جبزائري

حاول التخلص من اآلثار السلبية لقوانني اجلنسية اجلزائرية  05/01وعليه، نستخلص أن األمر       
مكرر من قانون اجلنسية إذ أنه جعل  09، حيث بدى املشرع اجلزائري أقل شدة يف املادة السابقة

للزواج أثرا غري مباشر على جنسية الزوجني، فال يدخل الزوجني األجنبيني يف اجلنسية اجلزائرية بقوة 
طلبهما وطبقا  القانون وإمنا حيتفظان جبنسيتهما األصلية وميكنهما اكتساب اجلنسية اجلزائرية بناء على
مكرر، وما  09للشروط اليت أوردها قانون اجلنسية اجلزائرية يف املادة املضافة بالتعديل وهي املادة 

يالحظ على هذه الشروط أMا شروط مبالغ فيها تشبه إىل حد كبري شروط التجنس باستثناء ختفيض 
الكافية للمعيشة اليت سنوات إىل سنتني، خصوصا شرط إثبات الوسائل  7شرط مدة االقامة من 

تصلح لألجنيب الذي يتزوج جبزائرية على خالف األجنبية اليت تتزوج جزائريا، فالزوج هو امللزم 
  باإلنفاق عليها، فلم يلزم عليها إثبات الوسائل الكافية للمعيشة؟

ت سنوات إل سنتني مل يأ 7ويف حقيقة األمر إن التعديل باستثناء ختفيض مدة االقامة من       
حيث أن االجراءات االدارية ملنحها   بأي جديد يذكر فيما خيص الزوج األجنيب ملواطن جزائري

كما كانت حيث قد ينتظر اجلنسية اجلزائرية ملدة سنوات وقد جياب على معقدة  اجلنسية ما زالت 
ة فال طلبه أو ال جياب، خصوصا بعد إلغاء أجل وزير العدل للرد على طلبها، ألMا منحة من الدول

  .يستطيع إجبارها على ذلك ، وبالتايل ما عليه سوى االنتظار الذي قد يطول دون الرد عليه

هذا ويالحظ أن املشرع مل يتطرق لتبيان آثار اكتساب اجلنسية اجلزائرية عن طريق الزواج على       
سية عن طريق أبناء الزوج األجنيب من زواج سابق، وبذلك يكون قد ضيق آثار امتداد اكتساب اجلن

أقر باكتساب األوالد اجلنسية اجلزائرية عن طريق االنتساب إىل أم يف املقابل لكنه  «الزواج املختلط
  .جزائرية أو أب جزائري على حد سواء
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املعدل واملتمم ملسألة أثر الزواج على  1970كما يالحظ أن املشرع تطرق يف قانون اجلنسية لعام       
األجنيب على السواء، ولكنه مل يتطرق حلالة اجلزائرية اليت تتزوج من أجنيب جنسية الزوجة أو الزوج 

، حبيث تبقى حمتفظة جبنسيتها قى على احلكم الوارد قبل التعديلوأثر الزواج على جنسيتها فأب
بإثبات اكتساا جلنسية   اجلزائرية بالرغم من زواجها من أجنيب مع إمكانية فقدها للجنسية اجلزائرية

ا األجنيب ورغبتها يف التخلي عن جنسيتها اجلزائرية وصدور إذن من وزير العدل مبرسوم يسمح زوجه
  .هلا فيه بالتخلي عن اجلنسية اجلزائرية وله يف ذلك كامل السلطة التقديرية

وباإلضافة إىل إمكانية تأثري الزواج املختلط على جنسية أحد الزوجني أو كالمها، فللزواج آثار       
شخصية كاحلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني، النسب الشرعي، ومالية وهي ما يعرب عنها أخرى 

يف بعض الشرائع الغربية بالنظم املالية للزوجني اليت حتدد أساسا حقوق والتزامات كل من الزوجني من 
د التشريعات وهي معروفة عن. حيث ملكية أمواهلما وإيرادات هذه األموال وإدارOا واالنتفاع ا

فال تؤمن  »أما التشريعات اليت استمدت أحكامها من الشريعة االسالمية. الغربية كالتشريع الفرنسي
ا ألMا تقصر تأثري الزواج على مسائل ذات صبغة شخصية حمضة أما اجلانب املايل فهي مل جتعل 

وهذا ما نصت عليه صراحة . نياملالية للزوج ه، ألMا تبنت مبدأ استقالل الذممللزواج أي تأثري علي
فقرة أوىل من قانون األسرة اجلزائري إذ نصت على أنه لكل واحد من الزوجني ذمة مالية  37املادة 

ورغم ذلك نصت الفقرة الثانية من هذه املادة على أنه جيوز للزوجني أن يتفقا يف . مستقلة عن اآلخر
رتكة بينهما اليت يكتسباMا خالل احلياة الزوجية عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق حول األموال املش

  .وحتديد النسب اليت تؤول إىل كل واحد منهما

ورأينا أن املشرع اجلزائري قد اختار التسوية بني اآلثار الشخصية واملالية اليت يرتبها عقد الزواج       
فأخضعها كلية لقانون من حيث القانون الواجب التطبيق عليها يف حال تنازع عدة قوانني حكمها؛ 

جتميد القانون الوطين للزوج ينتج عن هذا احلل  و. الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج
بوقت انعقاد الزواج، ويؤدي هذا إىل حلول قد ال تكون جمدية، إذ يثري صعوبات إذا غري الزوج 

 أن قانون الزوج وقت انعقاد الزواججنسيته بعد الزواج أو إذا غري الزوجان جنسيتهما، إذ يبقى 
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السابقة والقدمية على حينئذ تطبيق قانون جنسية الزوج يبدو من الغرابة ، فالتطبيق الواجب القانون
  .آثار الزواج املستقبلية

ية الزوج وقت انعقاد الزواج؛ وإذا كانت القاعدة العامة تقضي بإخضاع آثار الزواج لقانون جنس     
. الزواجذه اآلثار للقانون اجلزائري إذا كان أحد الزوجني جزائريا وقت انعقاد استثناء ختضع هف

واهلدف من تقرير هذا االستثناء هو محاية الزوجة الوطنية ألن األمر لو تعلق بالزوج، فإن قانون 
ومع ذلك، فإن تطبيق هذا . جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج هو الذي يطبق طبقا للقاعدة العامة

ثناء يثري صعوبة يف احلالة اليت يصبح فيها كال الزوجني أجنبيني، فكيف يتصور تطبيق القانون االست
  .الوطين على آثار الزواج املستقبلية لشخص أصبح أجنبيا وانقطعت صلته بالقانون الوطين

 لذلك من األفضل أن يتدخل املشرع بتعديالت يف املستقبل قد يرتتب عليها تغيري الوقت الذي     
يعتد به يف حتديد قانون جنسية الزوج فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على اآلثار الشخصية 

من القانون املدين، أو مسايرة اآلراء الفقهية احلديثة اليت  12/1واملالية واملنصوص عليها يف املادة 
شرتك، وهو االجتاه اليت ختضع اآلثار الشخصية للزواج لقانون اجلنسية املشرتكة أو قانون املوطن امل

  . سار حنوه كل من املشرعني الفرنسي والتونسي

وبالرغم من أن النسب الشرعي يعد أثرا من آثار الزواج الشخصية، إال أن أغلبية التشريعات        
ومن بينها التشريع اجلزائري قد خصه بقاعدة إسناد خاصة مستقلة عن القاعدة اليت تسري على آثار 

مكرر من القانون املدين اليت نصت  13وأدرجها املشرع الوطين يف املادة  :خصية األخرىالزواج الش
على إخضاع النسب واالعرتاف به وإنكاره لقانون جنسية األب قبل ميالد الطفل، ويف حالة وفاة 

  .      األب قبل ميالد الطفل يطبق قانون جنسية األب وقت الوفاة

 الذي للقانون ن يراعي مصلحة الطفل بالدرجة األوىل وخيضع النسبإال أنه جيب على املشرع أ     
 قانون أو األب قانون كان سواء ولدال ملصلحة حتقيقا األكثرو  مالءمة األكثر القواعدجعبته  يف حيمل
 يقوم اليت اجلوهرية األسسبالنظام العام و  مساس هذا األخري عدم بشرط ولكن االبن، قانون أو األم
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 كل فوق الطفل مصلحة جيعل الذي الوظيفي باحلل أخذا وذلك  القاضي دولة يف عا5تم عليها
  .اعتبار
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 القاهرة، العاملية، املطبعة 22.ط 33.ج العريب، اخلاص الدويل القانون الرمحن، عبد جاد جابر - 34
1962. 

 .1964 القاهرة،دون دار النشر،  44.ج العريب، اخلاص الدويل القانون الرمحن، عبد ادج جابر - 35
 .1963 مصر، العربية، النهضة دار القوانني، تنازع الرمحان، عبد جاد جابر - 36
 .1969 مصر، العربية، النهضة دار القوانني، تنازع الرمحان، عبد جاد جابر - 37
 والقانون اإلسالمي الفقه يف بالزواج اخلاصة سرةاأل أحكام الشافعي، سامل اهلادي عبد جابر - 38

 .2007 مصر، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار الشخصية، األحوال لقوانني دراسة والقضاء،
 .2005 اإلسكندرية، املعارف، منشأة انني،و الق تنازع الكردي، حممود مجال - 39
 .1936 القاهرة، نوري، مطبعة املصري، اخلاص الدويل القانون زكي، حامد - 40
 القاهرة، العربية النهضة دار املقارن، القانون يف اجلنسية نظام ناصيف، فتحي الدين حسام - 41

 .2007 مصر،
 تونس، للتوزيع، التونسية للشركة الكتاب مصنع التونسي، القانون يف اجلنسية املمي، حسن - 42

1971. 
 للنشر الثقافة دار 44.ط العراقي، القانون يف وأحكامه األجانب ومركز اجلنسية اهلداوي، حسن - 43

 .1980 األردن، والتوزيع،
 .1997 األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار اخلاص، الدويل القانون اهلداوي، حسن - 44
 لألجانب، الشخصية األحوال تشريعات يف القضاء مرجع الكرمي، عبد حممد األمشوين، حسني - 45

 .1956 القاهرة، املصرية، للجامعات النشر دار األول، الكتاب
 دون االسكندرية، اجلامعية، املطبوعات دار األجانب، ومركز اجلنسية احلداد، السيد ظةحفي - 46
 .نشر سنة
 لبنان، احلقوقية، احللي منشورات الثاين، الكتاب اخلاص، الدويل القانون احلداد، السيد حفيظة - 47

2002. 
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 احلليب شوراتمن 11.ط األول، الكتاب اخلاص، الدويل القانون يف املوجز احلداد، السيد حفيظة - 48
 .2004 لبنان، احلقوقية،

 وتنفيذ الدويل القضائي االختصاص – اخلاص الدويل القانون يف الوجيز احلداد، السيد حفيظة - 49
 .النشر سنة دون احلقوقية، احللي منشورات --التحكيم وأحكام األجنبية األحكام

 للطباعة الفتح اجلديد، ايناألمل اخلاص الدويل القانون يف االحالة نظرية احلداد، السيد حفيظة - 50
 .1989 والنشر،

 للطباعة هومة دار املدنية، اإلجراءات مادة يف القضائي االجتهاد مبادئ عمر، باشا محدي - 51
 .2001 اجلزائر، والتوزيع، والنشر

 .2002 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان اإلداري، القضاء رشيد، خلويف - 52
 نابلس، والتوزيع، للنشر الشروق دار 11.ط فلسطني، يف القوانني تنازع       رشيد رجا - 53

2001. 
 للنشر، اجلديدة ةامعاجل دار االسالمي، الفكر يف القوانني تنازع فكرة       علي حممد رمزي - 54

2004. 
 .2008 اجلزائر، الدويرة، الفسيلة مطبعة 11.اخلاص،ج الدويل القانون الطيب، زرويت - 55
 .2009 اجلزائر، ومة،ه دار ة،يزائر اجل ةياجلنس يف طيالوس ب،يالط زرويت - 56
 والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار اجلزائري، اخلاص الدويل القانون يف دراسات الطيب، زرويت - 57

 .2011 اجلزائر،
 .2011 اهلدى، دار اجلزائر، 11.واإلدارية،ج املدنية االجراءات قانون شرح شنقوقة، سائح - 58
 .1994 لبنان، العربية، العلوم دار اخلاص، ويلالد القانون يف الوسيط منصور، بديع سامي - 59
، منشورات 1.1 34- 2- 1.سايس مجال، االجتهاد اجلزائري يف مادة األحوال الشخصية، ج - 60

 .2013كليك، اجلزائر، 
 .1988 املغرب، املغريب، اخلاص الدويل القانون يف العائلية الروابط بلمري، سعدية - 61
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 بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات 11.ط خلاص،ا الدويل القانون البستاين، وسفي سعيد - 62
2004. 

 احلقوقية، احلليب منشورات 11.ط اخلاص، الدويل القانون يف اجلامع البستاين، يوسف سعيد - 63
 .2009بريوت، 

 القاهرة، املطبوعات، لتوزيع املصري املكتب اخلاص، الدويل القانون الفتاوي، حسني سهيل - 64
2002. 

 .1959 مبصر، املعارف دار 11.ط األجانب، ومركز ةاجلنسي الوكيل، الدين مشس - 65
 تفسريه، على العليا احملكمة ورقابة األجنيب القانون إثبات يف مقارنة دراسة الوكيل، الدين مشس - 66

 .1964 مصر، اإلسكندرية، املعارف منشأة
 احلليب منشورات 11.ط اخلاص، الدويل القانون يف التصنيف اجلربان، حممد حممد صادق - 67

 .2006 ية،احلقوق
 والتنفيذ واالعرتاف الدولية اخلاصة باملنازعات القضائي االختصاص املنزالوي، جاد صاحل - 68

 .2008 مصر اجلديدة، اجلامعة دار األجنبية، لألحكام الدويل
 اجلامعي، الفكر دار االسالمية، الدولة يف للجنسية القانوين النظام الدين، مجال الدين صالح - 69

 .2004 االسكندرية،
 طنطا، األوفست، وصناعة للكمبيوتر الرتكي 11.ط القوانني، تنازع الدين، مجال الدين حصال - 70

 .2004 مصر،
 الوضعية القوانني بني الدولية اخلاصة العالقات يف العام النظام فكرة الدين، مجال الدين صالح - 71

 .2004 اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار 11.ط اإلسالمية، والشريعة
 بريوت، العربية، النهضة دار 11.ج اخلاص، الدويل القانون يف الوجيز الب،ط أبو حسن صويف - 72

1972. 
 .2012 اجلزائر، اخللدونية، دار 11.ج واإلدارية، املدنية اإلجراءات حيسني، طاهر - 73
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 اإلسكندرية، املعارف، منشأة السعودي، اخلاص الدويل القانون دويدار، حممد طلعت - 74
 .ه1418

 النهضة دار 11.ط املصرية، للمحاكم الدويل االختصاص التوحا حدود خري، حممد عادل - 75
 .1991 القاهرة، العربية،

 دوندار 11.ط اخلاصة، ةيالدول املعامالت قانون يف الوسيط الرمحان، عبد مصطفى احلكيم عبد - 76
 .1991 القاهرة، جامعة النشر،

 والنشر للطباعة ةاجلامع شباب مؤسسة  ةاألهلي مسائل يف القوانني تنازع عشوش، احلميد عبد - 77
 .1989 والتوزيع،

 واملقارن، املصري القانونني يف األم طريق عن اجلنسية اكتساب عليو، حممد حممود احلميد عبد - 78
 .2005 القاهرة، العربية، النهضة دار
 .2009 اجلزائر، للنشر، موفم اجلديد، واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون ذيب، السالم عبد - 79
 والنشر للطباعة البعث دار اجلزائري، األسرة قانون يف والطالق لزواجا سعد، العزيز عبد - 80

 .1989 اجلزائر، والتوزيع،
 .2007 اجلزائر، هومة، دار اجلديد، ثوبه يف اجلزائري األسرة قانون سعد، العزيز عبد - 81
 الكتب دار مصر، يف األجنبية األحكام لتنفيذ القانوين النظام حجازي، بيومي الفتاح عبد - 82
 .2007 مصر، ونية،القان
 مصر، Mضة مطبعة الفرنسي، القانون يف انقضاؤه آثاره، قيامه، الزواج، الباقي، عبد الفتاح عبد - 83

 .1961 القاهرة،
 .2005 - 2004 اجلزائر، القانون، لدراسة املدخل زعالين، ا5يد عبد - 84
 النهضة دار  املقارن املصري والقانون الدويل القانون يف اجلنسية أحكام زمزم، املنعم عبد - 85

 .2011 القاهرة، العربية،
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 للدراسات اجلامعية املؤسسة جمد 11.ط اخلاص، الدويل القانون يف دروس غصوب، مجيل عبده - 86
 .2008 لبنان، والتوزيع، والنشر

 احلقوقية، زين منشورات 22.ط اخلاص، الدويل القانون يف حماضرات غصوب، مجيل عبده - 87
 .2009 لبنان،

      ةالقاهر  املصرية، النهضة مكتبة 22.ج املصري، اخلاص الدويل القانون اهللا، عبد الدين عز - 88
 .سنة نشر

 دون اجلامعية، الدار املقارن، اللبناين اخلاص الدويل القانون أصول العال، عبد حممد عكاشة - 89
 .نشر سنة
 املتحدة، العربية االمارات دولة يف الدولية والتجارية املدنية اإلجراءات العال، عبد حممد عكاشة - 90
 .2000 لبنان، احلقوقية، احلليب منشورات 11.ط

 اجلديدة اجلامعة دار اجلنسيات، تنازع مشكلة يف احلديثة االجتاهات العال، عبد حممد عكاشة - 91
 .1996 مصر، للنشر،

 . 1996 مصر، للنشر، اجلديدة اجلامعية دار اخلاص، الدويل القانون العال، عبد حممد عكاشة - 92
 تنازع 11.ج املتحدة، العربية اإلمارات دولة يف اخلاص الدويل القانون عال،ال عبد حممد عكاشة - 93

 .1997 ديب، النجاح، مطبعة القوانني
 املتحدة، العربية اإلمارات دولة يف اخلاص الدويل القانون يف دراسات العال، عبد حممد عكاشة - 94
 .1998 للنشر، اجلديدة اجلامعة دار
 .2004 لبنان، احلقوقية، احلليب منشورات 11.ط وانني،الق تنازع العال، عبد حممد عكاشة - 95
 األحكام وتنفيذ الدولية والتجارية املدنية اإلجراءات صادق، هشام العال، عبد حممد عكاشة - 96

 .2008- 2007 مصر، اجلامعية، املطبوعات دار األجنبية،
 ر والتوزيع،النشو  للطباعة هومة دار 11.ط 11.ج اخلاص، الدويل القانون كمال، قربوع عليوش - 97

 .2006 اجلزائر،



425 
 

 املطبوعات ديوان 44.ط اجلزائري، اخلاص الدويل القانون يف مذكرات سليمان، علي علي - 98
 .2006 اجلزائر، اجلامعية،

 .2002 اجلزائر، والتوزيع، للنشر العلوم دار املدنية، اإلجراءات يف الوجيز بلغيث، عمارة - 99
القانون املدين، دار اهلدى، اجلزائر، عمر بن سعيد، االجتهاد القضائي وفقا ألحكام  -100

2004. 
 الديوان مطبوعات 11.ط املدين، القانون األحكام وفق القضائي االجتهاد سعيد، بن عمر -101
 .2001 اجلزائر، الرتبوية، لألشغال الوطين
 اهلدى، دار املدنية، االجراءات قانون ألحكام وفقا القضائي االجتهاد السعيد، بن عمر -102

 .2004 اجلزائر،
 .2005 والتوزيع، للنشر وائل دار 44.ط اخلاص، الدويل القانون الداوودي، علي غالب  -103
 يف احلديثة الطباعة دار اخلاص، الدويل  القانون يف اإلحالة نظرية الداوودي، علي غالب -104

 .1965 العراق، البصرة،
 تاملطبوعا ديوان 11.ط 11.ج والقضاء، الفقه ضوء على األسرة قانون ملحة، بن غويت -105

 .2000 اجلزائر، اجلامعية،
 احلبالوي، مطبعة ولبنان، سورية يف االجانب وإقامة اجلنسية يف مقارنة دراسات شباط، فؤاد -106

 .1970 الكتب، دار
 مكتبة املصرية، اجلنسية قانون يف الوسيط سالمة، الكرمي عبد أمحد رياض، املنعم عبد فؤاد -107

 .1995 املنصورة، حقوق
 .1975 نشر، دار دون 11.ج املقارنة، العربية التشريعات يف جلنسيةا رياض، املنعم عبد فؤاد -108
 .2005  مصر، للنشر، وائل دار العربية، التشريعات يف اجلنسية رياض، املنعم عبد فؤاد -109
 العربية، النهضة دار 55.ط األجانب، ومركز اجلنسية يف الوسيط رياض، املنعم عبد فؤاد -110
 .1988 مصر،
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 النهضة دار 22.ج اخلاص، الدويل القانون يف الوسيط راشد، اميةس رياض، املنعم عبد فؤاد -111
 .1974 مصر، العربية،
 املطبوعات ديوان واإلدارية، املدنية االجراءات قانون يف األساسية املبادئ حسني، فرحية -112

 .2010 اجلزائر، اجلامعية،
 .2009 113ري ب للنشر، الثقافة دار ة،ياجلنس أحكام شرح ون،يالع حممد قصي -113
 والتوزيع، للنشر اخللدونية دار 11.ط  اجلزائرية اجلنسية قانون ملويا، آث شيخ بن سنيحل -114

 .2010 اجلزائر،
 العربية، النهضة دار 11.ط القضائي، لالختصاص الدويل التنازع العزيز، عبد حممود لطفي -115
 .2013 مصر،
 والتوزيع، للنشر ةالثقاف دار 11.ط االلكرتونية، التجارة عقود اهليجاء، أبو إبراهيم حممد -116

 .2005 عمان،
 اجلامعية، املطبوعات ديوان 33.ط 11.املدنية،ج االجراءات يف الوجيز ابراهيمي، حممد -117

 .2006 اجلزائر،
 .العريب، دون سنة نشر الفكر دار وآثاره، الزواج عقد زهرة، أبو حممد -118
 11.ط  - مقارنة ةدراس- أجنبية حمكمة أمام النزاع ذات لقيام باإلحالة الدفع الرويب، حممد -119

 .2000 القاهرة، العربية، النهضة دار
 العربية، النهضة دار 22.ط التعاقدية، غري االلتزامات جمال يف القوانني تنازع الرويب، حممد -120
 .2013 مصر،
 .2006 القانونية، العلوم دار القانونية، للعلوم املدخل بعلي، الصغري حممد -121
 اخللدونية، دار اجلزائري، القانوين النظام يف بيقاتهوتط اخلاص الدويل القانون سعادي، حممد -122

 .2009 اجلزائر، 11.ط
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 هومة دار 22.ط اجلنسيات، ملتعدد القانوين واملركز اجلزائرية اجلنسية يف اجلديد طيبة، حممد -123
 .2005 اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة

 اإلسكندرية، اجلامعية، الثقافية مؤسسة اخلاص، الدويل القانون أصول فهمي، كمال حممد -124
2006. 
 اجلامعة منشورات الدويل، القضائي االختصاص وتنازع القوانني تنازع الاليف، مربوك حممد -125

 .1994 املفتوحة،
 اجلزائر، املطبعية، للفنون الوطنية املؤسسة القانونية، للعلوم املدخل        فريدةي حممد -126

2002. 
 مصر، العريب، الكتاب دار االسالمي، فقهال يف الشخصية األحوال أحكام يوسف، حممد -127

1956. 
 احلديثة املؤسسة 11.ط اخلاص، الدويل القانون تقنني إشكالية يف املغريب، حممود حممود -128

 .2007 لبنان، للكتاب،
 للنشر الثقافة دار 11.ط اخلاص، الدويل القانون شرح يف الوجيز املصري، وليد حممد -129

 .2009 عمان، والتوزيع،
 .1986 باإلسكندرية، املعارف منشأة العدالة، إنكار مفهوم فؤاد، أمحد مصطفى -130
 القضائي واالختصاص واألجانب اجلنسية قوانني شرح يف الوسيط التواب، عبد مفوض -131
 .1983 مصر، للطباعة، سعيد مؤسسة 11.ط األجنبية، األحكام وتنفيذ
 اجلديدة، اجلامعة دار اجلنسية، منازعات يف واالثبات التقاضي إجراءات عامر، نمقين ب -132

2009. 
 للنشر الثقافة دار مكتبة 11.ج اخلاص، الدويل القانون عرموش، حافظ الكرمي عبد ممدوح -133

 .9981 والتوزيع،
 .1989  اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان 11.ج اخلاص، الدويل القانون إسعاد، موحند -134
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 اجلامعية، املطبوعات ديوان  أجنق فائز ترمجة 22.ج اخلاص، الدويل القانون إسعاد، موحند -135
 .1989 اجلزائر،
 .1994 العريب، الثقايف املركز 11.ط اخلاص، الدويل القانون يف الوجيز عبود، موسى -136
   اجلزائر والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار 22.ط القانون، حنو الغش فضيل، نادية -137

2005. 
 يع،ز والتو  والنشر للطباعة هومة دار  الوطين القضاء أمام األجنيب القانون تطبيق فضيل، نادية -138

 .2001 اجلزائر،
 .2006 اجلزائر، هومة، دار التصرف، شكل على احملل قانون تطبيق فوضيل، نادية -139
 دار 11.ط األول، الكتاب املصري، اخلاص الدويل ناصر عثمان حممد عثمان، القانون -140

 .2009 مصر، العربية، النهضة
 للطباعة اهلدى دار شركة واإلدارية، املدنية اإلجراءات قانون شرح يف الوسيط صقر، نبيل -141

 .2009 اجلزائر، والتوزيع، والنشر
 الشرق، مطبعة اجلامعية، واملطبوعات الكتب مديرية اخلاصة، الدولية احلقوق سيويف، نعوم -142

 .1967- 1966 حلب،
 اجلامعي، الفكر دار العربية، للمحاكم الدويل القضائي االختصاص خالد، هشام -143
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 الزواج المختلط وتأثیره على حالة الزوجین، دراسة مقارنة 
  :ملخص

عد الزواج املختلط هو ذلك الزواج الذي يتم بني طرفني من جنسيتني خمتلفتني، ويثري هذا النوع من الزواج ثالث إشكاليات رئيسية تتوىل قوا
مشكلة تنازع عدة قوانني حكم النزاعات الدولية اخلاصة بالزواج، أول هذه االشكاليات وأكثرها تعقيدا . القانون الدويل اخلاص معاجلتها

أما اإلشكالية الثانية . وتتكفل قواعد االسناد يف دولة القاضي معاجلة هذه االشكالية من خالل إسناد هذه النزاعات للقانون األنسب حلكمها
وتتوىل قواعد االختصاص القضائي الدويل حل هذه  .زوجية املختلطةبالرابطة ال فتتعلق بتنازع اختصاص حماكم عدة دول بنظر النزاعات اخلاصة

فإن األحكام الصادرة يف مسائل الزواج تثري   وباإلضافة إىل ذلك. االشكالية من خالل حتديدها للمحكمة املختصة بالفصل يف هذه النزاعات
قواعد تنفيذ األحكام األجنبية يف دولة القاضي مبعاجلة هذه  إشكالية أخرى عندما يراد تنفيذها خارج الدولة اليت صدرت عن قضائها؛ وتعىن

  .االشكالية من خالل حتديد شروط وإجراءات تنفيذ هذه األحكام

والزواج املختلط مىت استوىف كافة أركانه وشروطه املوضوعية والشكلية وفقا للقانون املختص قام صحيحا وترتبت عليه آثار خمتلفة شخصية 
ات واضحة على حالة كل من الزوجني كاكتساب أحد الزوجني جنسية الزوج اآلخر، باإلضافة إىل ما قد يرتبه عقد الزواج ومالية هلا انعكاس

  .من التزامات وحقوق متبادلة بني الزوجني
 .ثار آنسية، جائي، تنفيذ األحكام األجنبية، قضتلط، قانون دويل خاص، تنازع قوانني، اختصاص خمزواج :المفتاحية الكلمات

Le mariage mixte et son impact sur l’état des conjoints, étude comparée 
Résumé :  

Le mariage mixte est le mariage contracté entre deux parties de nationalités différentes.Un tel mariage pose 
trois principales problématiques dont leur règlement est soumis aux règles du droit international privé. La première 
problématique étant la plus complexe, porte sur le conflit de plusieurs lois internationales sur le mariage. Les règles 
de rattachement du pays du fortraitent cette question par le renvoi à l’application de loi la plus conforme quant à son 
règlement. Quant à la seconde problématique, celle-ci concerne le conflit des compétences juridictionnelles de 
plusieurs pays. Les règles  se rapportant à la compétence des juridictions, sur le plan international,  prévoient la 
résolution d’un tel litige en déterminantle tribunal compétent à cet égard. En outre, ces décisions, une fois rendues, 
suscitent la problématiquede leur exéquatur, laquelle est soumise à la sujétion de certaines conditions aussi bien sur 
le forme que sur le fond. 

Mais, le mariage mixte n’est valide qu’une fois ses éléments et ses conditions sont remplis conformément à la 
loi compétente. Ainsi considéré, il produit des effets  distincts, personnels  et financiers ayant des répercussions 
claires sur l’état des époux, telles que l’acquisition par l’un des époux de la nationalité de l’autre, en  plus des 
obligations et des droits alternés entre  eux. 

Mots-clés : mariage mixte, droit international, conflit des lois, compétence judiciaire, exéquatur, nationalité, 
conséquences. 

Mixed marriage and its impact on the situation of spouses, comparative study 
Abstract: 

Mixed marriage is the marriage between two parts of two different nationalities, this kind of marriage raises 
three main issues that are subject to private international law. The first one is more complex, it concerns the conflict 
between international marriage laws. The attribution rules of the judging country take charge of the treatment of this 
problem by returning these disputes to the appropriate law.  

As to the second issue, it is about the conflict of jurisdiction of several countries. Pertaining to the jurisdiction 
of the courts, at the international level, rules the resolution of such dispute by determining the competent court in this 
regard. In addition, these decisions raise the issue of their enforcement, which is subject to the subordination of 
certain conditions on both the form and the content.  But the mixed marriage is valid that once its elements and its 
conditions are filled according to the relevant law. Thus considered, it produces separate, personal and financial 
effects with clear implications on the status of the spouses, such as the acquisition by one of the spouses of the 
nationality of the other, in addition to the obligations and rights alternated between them. 

Keyword: mixed marriage, international law, conflict of laws, judicial competence, exequatur, nationality, 
consequences. 


