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 المقدمة
يقسم العامل إىل وحدات سياسية قانونية تعرف بالدول حيث يكون لكل دولة قوانينها تسري 

هذه القوانٌن ديكن أن يتجاوز تطبيقها فعلى إقليمها، ىذا األمر جعل القوانٌن تتعدد عرب العامل، 
اإلقليم احملدد لو ليمتد لنطاق اقليم آخر بسبب سهولة حركة األشخاص واألموال عرب الدول، ىذا 

وىنا يطرح االمتداد يؤدي عند تكوين عالقة قانونية معينة إىل اختصاص ونفوذ أكثر من قانون عليها، 
 على ىاتو العالقة القانونية؟ التساؤل حول ماىي القواعد الواجبة التطبيق

يعترب من بٌن القانون الذي ديكنو اإلجابة على ىذا التساؤل ىو القانون الدويل اخلاص الذي 
حيث نشأ منذ العصر الروماين، وتطورت قواعده عرب الزمن، فقد ظهرت مدارس هتتم  ،أقدم القوانٌن

بزعامة "فويت"  "مانشيين"، واذلولندية قيوبالقانون الدويل اخلاص وىي ادلدرسة اإليطالية بزعامة الف
واعد وادلدرسة الفرنسية بزعامة "بيليو"، ويعرف القانون الدويل اخلاص بأنو رلموعة الق و"ىوبر"،

عنصر على  اشتماذلاعند  تتعلق بتنظيم العالقات ادلالية والشخصية فيما بٌن األفرادالقانونية اليت 
 .أجنيب

قواعد االختصاص التشريعي وقواعد االختصاص القضائي  يتضمن القانون الدويل اخلاص
الدويل، فقواعد االختصاص القضائي هتدف إلجياد حل للتنازع بٌن القواعد القانونية ادلنظمة 
لالختصاص القضائي حملاكم الدول ادلختلفة وادلتصلة بالعالقة القانونية ذات العنصر األجنيب حيث 

بالنزاع؟ أما قواعد االختصاص التشريعي فهي هتدف إىل حتديد  يطرح السؤال ماىي احملكمة ادلختصة
القانون الواجب التطبيق على العالقة القانونية ادلتضمنة عنصرا أجنبيا حيث يطرح السؤال ما ىو 

 القانون الواجب التطبيق على النزاع؟
قة ال تثور إذا كانت عناصر العال وتنازع االختصاص القضائي مشكلة تنازع القوانٌنإن 

زلل النزاع وطنية بل جيب أن تكون ىذه العناصر أجنبية كلها أو بعضها، فالعنصر األجنيب  القانونية
و سببها، وكلما كان احد أقد ديس أحد عناصر العالقة القانونية وادلتمثلة يف أشخاصها أو موضوعها 
ل العالقة القانونية ترتبط ىذه العناصر أجنبيا تعد العالقة القانونية عالقة دولية، ىذه الدولية جتع

احملكمة ادلختصة بالنزاع القائم بشأن ىذه العالقة  ديحتدأوال بأكثر من قانون مما يستدعي معو 
 .عليهاالقانون األنسب الذي ديكنو أن يطبق  القانونية، مث بعد ذلك حتديد
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 مواضيعىم أمن بٌن  شؤون األسرةويعترب تنازع القوانٌن وتنازع االختصاص القضائي يف 
شؤون األسرة أو ما يعرف يعرب مصطلح حيث  القانون الدويل اخلاص نظرا لتباين الدول يف تنظيمها،

ادلنظمة للعالقات األسرية كالزواج والطالق والنفقة والوالية  االحكام مجيع األحوال الشخصية عنب
تعترب اذلبة والوقف حوال الشخصية فمثال بعض الدول ال األ واألىلية، وختتلف الدول يف حتديد نطاق

، ويف اجلزائر فإن ما يدخل ضمن األحوال الشخصية حيدده قانون حوال الشخصيةضمن طائفة األ
يونيو  90ىــ ادلوافق 1898رمضان  90ادلؤرخ يف  11-48األسرة اجلزائري الصادر بالقانون رقم 

 م ادلعدل وادلتمم.1048
اليت و  اليت تتعلق بالقانون الدويل اخلاص األسري ادلطبوعة العلميةىذه  نقدميف ىذا اإلطار 

طلبة السنة األوىل ماسرت قانون األسرة مبعهد احلقوق  للمحاضرات اليت مت إلقاءىا علىحصيلة تعترب 
، وقد يف مقياس القانون الدويل اخلاص األسري والعلوم السياسية بادلركز اجلامعي نور البشًن بالبيض

حاولنا يف ىذه ادلطبوعة العلمية الرتكيز على ما جاء بو القانون الدويل اخلاص يف كل ما خيص شؤون 
األسرة، من خالل عرض اجلانب النظري اخلاص هبذه ادلسائل وتقدمي الشروح الالزمة اليت تنًن ذىن 

ا جبانب تطبيقي سهل ومبسط يتناسب مع مرحلة ادلاسرت، ىذه الشروح مت تدعيمه بأسلوبالطالب 
جزائريٌن وعلى  باحثٌنراء آعن طريق وضع أمثلة وحلوذلا، كما مت االعتماد يف أغلب األحيان على 

 .قرارات احملكمة العليا
خطتنا يف ىذه ادلطبوعة العلمية تعتمد على عرض مقياس القانون الدويل اخلاص األسري من 

القواعد العامة لتنازع االختصاص القضائي وتنازع القوانٌن يف  نبٌن فيوخالل زلورين رئيسيٌن، األول 
 االختصاص القضائي الدويل وتنازع  لدراسة تطبيقات تنازع صوخصنأما احملور الثاين ف ،رلال األسرة
 .األسرة الرلالقوانٌن يف 
قتضي ت القواعد العامة لتنازع االختصاص القضائي وتنازع القوانٌن يف رلال األسرةدراسة إن 

 ي يسبقاالختصاص القضائ ألن حتديدأوال دراسة االختصاص القضائي الدويل يف القانون اجلزائري، 
حيث جيب أن ختتص احملكمة أوال مث بعد ذلك ديكن ذلذه حتديد مسألة االختصاص التشريعي،  زمنيا

أنو ال تالزم بٌن االختصاص مع العلم  ن تقوم بتعٌن القانون الواجب التطبيق على ادلنازعة،أاحملكمة 
شؤون األسرة ليس مسائل يف  ما القضائي واالختصاص التشريعي، مبعىن أن احملكمة ادلختصة بنزاع

 .ن تطبق قانوهنا على النزاعجيب أبالضرورة 
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سيكون من ادلهم التطرق  اجلزائري ختصاص القضائي الدويلالابعد حتديد القواعد العامة يف و 
 حتديد مفهومحيث يتم  األحوال الشخصية تنازع القوانٌن يفختص القواعد العامة اليت  بالدراسة إىل
ونطاقها، ومن مث الكشف عن ضابط اإلسناد ادلخصص ذلا، وعن الصعوبات اليت  ىذه األخًنة

 .تعرتض تطبيقو
لتنازع االختصاص القضائي وتنازع القواعد العامة يف احملور الثاين وبعد االنتهاء من فهم 

نازع االختصاص القضائي الدويل وتنازع القوانٌن تتطبيقات ل لتطرقاسيتم  ،القوانٌن يف رلال األسرة
 حوال الشخصية وادلتمثلة يف كلمسائل األتنازع القوانٌن يف حلول ، من خالل حتديد يف رلال األسرة

والكفالة والتبين، والنفقة بٌن  الزواج وآثاره، واحنالل والنسب واحلضانة، من األىلية والزواج وآثاره،
، ومن خالل دراسة ىذه ادلواضيع سيتم يف كل مرة عرض ادلعايًن اليت وادلًناث والوصية واذلبة األقارب

 حتدد اختصاص احملاكم اجلزائرية بشأن النزعات ادلتعلقة هبذه ادلواضيع.  
 



 

 

  

  الفصل األولالفصل األول
لتنازع االختصاص القضائي لتنازع االختصاص القضائي العامة العامة   القواعدالقواعد

  وتنازع القوانني يف جمال األسرةوتنازع القوانني يف جمال األسرة
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القواعد العامة لتنازع االختصاص القضائي وتنازع القوانين في : الفصل األول
 .مجال األسرة

قتضي أوال ت لتنازع االختصاص القضائي وتنازع القوانُت يف رلال األسرةالعامة  القواعددراسة 
ألحوال الشخصية وقواعد امث بعد ذلك دراسة االختصاص القضائي الدورل،  مفهوم وخصائص دراسة

 . اإلسناد ادلخصصة ذلا

 لمبحث األول: االختصاص القضائي الدولي.ا
ضائي الدورل حبث مسألة االختصاص الققبل احلديث عن تنازع القوانُت سيكون من ادلهم 

اذلامة اليت يقوم عليها اختصاص احملاكم اجلزائرية ومن مث سيسمح لنا  معرفة ادلعايَت حىت نتمكن من
، لذلك سنقوم يف ىذا مىت تكون احملاكم اجلزائرية سلتصة يف كل نزاع يتعلق بشؤون األسرةبتقدير 

ول(، مث نقوم ضائي الدورل بشكل عام )ادلطلب األادلبحث أوال بدراسة مفهوم االختصاص الق
 دلنظمة ذلذا االختصاص يف القانون اجلزائري )ادلطلب الثاين(.بالبحث عن القواعد ا

 المطلب األول: مفهوم االختصاص القضائي الدولي.

 بعد ذلك ول(، مثأوال تعريفو )الفرع األ جيبمفهوم االختصاص القضائي الدورل حىت نبُت 
 ربديد خصائصو )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: تعريف االختصاص القضائي الدولي.

ينقسم العادل اذل رلموعة من الدول ذات سيادة حيث تنشئ كل دولة نظاما قانونيا وقضائيا 
خاصا هبا يعرب عن مظاىر السيادة فيها، ومن أجل ربقيق العدالة تقوم الدول بإنشاء زلاكم عرب كامل 

ا إقليمها، ىذه احملاكم تصنف اذل أصناف سلتلفة، ويسند االختصاص القضائي اذل كل صنف منه
للفصل يف نوع معُت من النزاعات، ويعرف االختصاص لغة بأنو التفضيل، أما مصطلح االختصاص 
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: السلطة اليت دينحها ادلشرع ذليئة من اذليئات القضائية من أجل الفصل يف 1القضائي فيعرف بأنو
واعد ادلنازعات، وتنقسم قواعد االختصاص القضائي إذل نوعُت، فإما أن تكون زللية أو نوعية، ق

االختصاص احمللي هتدف إذل تعيُت احملكمة اليت يسند ذلا االختصاص يف الفصل يف النزاع حسب 
خرى ىي ربدد رلموعة النزاعات اليت تدخل يف دائرة االختصاص أ، أو بعبارة 2سبوقع النزاع جغرافيا

احملكمة ، أما قواعد االختصاص النوعي فهي القواعد اليت ربدد اختصاص 3االقليمي لكل زلكمة
 .4للنظر يف دعاوى معينة حبسب طبيعة النزاع

يعرف االختصاص القضائي الدورل بأنو رلموعة القواعد اليت من خالذلا ديكن ربديد والية و 
، وتنشأ 5زلاكم الدولة بنظر ادلنازعات اليت تشتمل على عنصر أجنيب بالنظر اذل زلاكم الدول األخرى

ود منازعات تشتمل عنصرا أجنبيا، حيث تكون العالقة مسألة االختصاص القضائي الدورل بوج
القانونية زلل النزاع مرتبطة بأكثر من نظام قانوين، فقيام نزاع بشأن عالقة قانونية عناصرىا وطنية ال 
يثَت الشك يف اختصاص احملاكم الوطنية للفصل فيو، الصفة الدولية للمنازعة ىي اليت سبنحها 

الداخلية الصرفة، ىذه الصفة تفرض ضرورة مراعات اعتبارات استقرار خصوصية سبيزىا عن النزاعات 
، ما 6العالقات القانونية لألفراد العابرة للحدود، واحًتام سيادة الدول األخرى اليت يتصل هبا النزاع

جيب اإلشارة إليو هبذا اخلصوص أن مسألة تنظيم القضاء ادلختص دوليا يف الفصل يف النزاعات عرب 

                                                 

-المحاكمة-الدعوى-االختصاص-أحمد ىندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية )دراسة في التنظيم القضائي -1
 .69، ص م1989التحكيم(، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، -األحكام وطرق الطعن فييا

، موفم لمنشر، الجزائر، 2ط.)ترجمة لممحاكمة العادلة(،  قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديدعبد السالم ديب،  -2
 .36، ص م2011

 .113المرجع السابق، ص أحمد ىندي،  -3
 .81المرجع نفسو، ص  -4
م، 2013، دار النيضة العربية، مصر، 1ط.محمود لطفي محمود عبد العزيز، التنازع الدولي لالختصاص القضائي،  -5

 .71المرجع السابق، ص  أحمد ىندي،؛ 03ص 
م، 2000، دار النيضة العربية، القاىرة، 1ط.أحمد عبد الكريم سالمة، فقو المرافعات المدنية الدولية )دراسة مقارنة(،  -6

الدولي، الكتاب الثاني، منشورات الحمبي حفيظة السيد الحداد، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص ؛ 24ص 
 .08، ص م2010الحقوقية، لبنان، 
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 افراد القانون اخلاص يستأرر بو ادلشرع الوطٍت بسبب يياب سلطة عادلية تسهر على تنظيم احلدود بُت
 .1ىذا االختصاص

 الفرع الثاني: خصائص قواعد االختصاص القضائي الدولي.

قواعد االختصاص القضائي الدورل ذلا عدة خصائص، فهي قواعد إجرائية تتبع القانون 
ات ادلدنية واإلدارية، كما أهنا قواعد مفردة اجلانب فهي تبُت فقط اإلجرائي، وربديدا قانون اإلجراء

رلال اختصاص احملاكم الوطنية دون أن تذىب إذل ربديد احلاالت اليت تكون فيها زلاكم الدول 
األخرى سلتصة، وىذا عكس قواعد تنازع القوانُت ادلعتربة قواعد مزدوجة واليت ربدد لنا القانون 

ليو النزاع، ىذا القانون قد يكون القانون الوطٍت وقد يكون القانون األجنيب، األجنيب الذي يسند إ
ل عدم اختصاص احملاكم الوطنية يعترب تعديا على مرفق ظاختصاص احملاكم األجنبية حىت يف فتحديد 

القضاء يف تلك الدولة وبالتارل تعديا على سيادة الدولة اليت يشكل القضاء أحد مظاىرىا، وىذه 
 .2القانون الدورل العام لقواعدسلالفة ال 

ل دولة ما دييز قواعد االختصاص القضائي الدورل أيضا أهنا قواعد وطنية، فادلشرع الوطٍت لك
ىو من يقوم بصياية تلك القواعد وربديد رلال تطبيقها يف الزمان وادلكان، ىذه ادليزة اليت تتميز هبا 
قواعد االختصاص القضائي الدورل ىي اليت أدت اذل اختالف الضوابط اليت يبٌت عليها االختصاص 

جنسية ادلدعى عليو   ذل أخرى، ففي الوقت الذي تتبٌت بعض الدول ضابطإالقضائي الدورل من دولة 
كأساس النعقاد االختصاص حملاكمها، صلد دوال أخرى تعتمد على ضابط موطن ادلدعى عليو أو 

، قواعد االختصاص 3فقط رلرد وجوده العارض على إقليم الدولة مثلما ىو احلال يف القانون االصلليزي
خصصة حلل تنازع القوانُت، القضائي ىي ايضا قواعد مادية، تلعب دورا سلالفا لقواعد اإلسناد ادل

                                                 

 .27-26أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص  -1
، دار 4ط.، 2ج.)تنازع االختصاص القضائي الدولي، الجنسية(،  اعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري -2

  .09م، ص 2006ىومو، الجزائر، 

 .42-41أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص  -3
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فمهمتها ال تتمثل يف ربديد القانون الذي يبُت من ىي احملكمة ادلختصة وإمنا ىي بذاهتا تقرر فيما إذا  
 .1كانت احملاكم الوطنية سلتصة أو يَت سلتصة يف الفصل يف النزاع

ا قواعد االختصاص القضائي الدورل تقًتب من قواعد االختصاص القضائي الداخلي، ىذ
التقارب ينكره البعض على أساس أن قواعد االختصاص الدورل تتعلق دببدأ السيادة فهي سبس مباشرة 

تنظيم مرفق القضاء، ىذا االعتبار ال صلده خبصوص تنظيم قواعد االختصاص القضائي الداخلي، مع ب
لداخلي، ذلك ديكن القول أن السيادة سبارسها الدولة سواء يف االختصاص القضائي الدورل أو ا

التقارب بُت االختصاصُت ال شك فيو، فضوابط االختصاص القضائي الداخلي عادة ما تكون ىي 
ن ىذه األخَتة مت تعديلها لتالئم طبيعة ادلنازعات أنفسها قواعد االختصاص الدورل كل ما يف األمر 

 .2الدولية

 .الجزائري في القانون االختصاص القضائي الدوليقواعد : المطلب الثاني

قواعد واضحة زبص االختصاص القضائي الدورل، فمنذ صدور  يتضمن القانون اجلزائري ال
، مت زبصيص مادتُت فقط تتعلقان باالختصاص 3م1966قانون اإلجراءات ادلدنية القدمي سنة 

 اكتفى، 4م2008اجلديد سنة  ق.إ.م.إ.ج، وبعد صدور 11وادلادة  10القضائي الدورل مها ادلادة 
منو، ىذان النصان يرجع أصلهما اذل  42وادلادة  41ادلشرع فقط بإعادة ىاتُت ادلادتُت يف نص ادلادة 

من القانون ادلدين الفرنسي، الذي بدوره دل  15و 14عن ادلادة  نقلهماالقانون الفرنسي حيث مت 
 .5خيصص يَت ىاتُت ادلادتُت الوحيدتُت لالختصاص القضائي الدورل

                                                 

 . 09المرجع السابق، ص  ،2ج.، الجزائري القانون الدولي الخاص اعراب بمقاسم، -1
 .44-42أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص  -2
قانون اإلجراءات والمتضمن  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  154-66األمر رقم  -3

 .582، ص 1966يونيو  09مؤرخة في ، 47ر، ع.  ، ج.المدنية، المعدل والمتمم
، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية 2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  -4

 .2008، سنة 21، ع. ج. رواإلدارية، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 2ج.)القواعد المادية(، ترجمة فائز أنجق،  موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص -5
 . 17، ص المرجع السابق، 2ج.؛ اعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، 18ص  ،م1989الجزائر، 
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جيوز أن يكلف باحلضور كل أجنيب، حىت ولو » على أنــــــو:  .جق.إ.م.إمن  41تنـص ادلادة 
دل يكن مقيما يف اجلزائر، أمام اجلهات القضائية اجلزائرية، لتنفيذ االلتزامات اليت تعاقد عليها يف 

ات اجلزائر مع جزائري. كما جيوز أيضا تكليفو باحلضـور أمام اجلهات القضائية اجلزائرية بشأن التزام
جيوز أن يكلف » فتنص على أنـو:  42، أمــا ادلـادة 1«تعاقد عليها يف بلد أجنيب مع جزائريُت.

باحلضور كل جزائري أمـام اجلهات القضائيـة اجلزائرية بشــأن التزامـات تعـاقد عليـها يف بلد أجنيب، حىت 
كون ت اكم اجلزائريةاحملن يبُت أ ق.إ.م.إ.جمن  42و 41ادلادتُت  نص، 2«ولو كان مع أجنـيب. 

تكون احملاكم اجلزائرية يَت ، بينما أو مدعى عليوفيها اجلزائري مدعي  حالة إذا ما كانيف دوليا  ةسلتص
مادتُت فقط تتعلقان باالختصاص القضائي  زبصيص، 3أجنبيان عندما يكون طرفا النزاعسلتصة 

ىذا القصور يثَت يف ، 4القانون اجلزائري يف ىذا اجملال نقصعلى  ديثل دليالالدورل للمحاكم اجلزائرية 
ن أربديد االختصاص القضائي الدورل للمحاكم اجلزائرية بش كيف يتم  : التارل التساؤل دراستنا ىذه

 ؟يف ظل ىذا النقص ادلنازعات ادلتعلقة بشؤون األسرة ذات العنصر األجنيب
 الفرنسيالفقو والقضاء  احللول اليت اعتمدىاالبحث عن  تتطلب التساؤلاإلجابة على ىذا  

سباب أ تربرىانظرا للتشابو الكبَت يف ىذه ادلسألة، ىذه ادلقارنة بالقانون الفرنسي  يف ىذا اجملال
من ق.إ.م.إ.ج مت نقلهما عن  42و 41تتمثل كما سبق اإلشارة إليو إذل أن نص ادلادتُت  منطقية
رنسي، أضف اذل ذلك أن القانون الدورل اخلاص اجلزائري من القانون ادلدين الف 15و 14ادلادة 

اعتمد نفس هنج ادلشرع الفرنسي بسكوتو عن ربديد القواعد العامة لالختصاص القضائي الدورل 
                                                 

 من القانون المدني الفرنسي:  14تقابميا المادة  -1
- Article 14: « L’étranger, même non résidant 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.»; v.: <http://www.legifrance.gouv.fr>, 05-  -      

 من القانون المدني الفرنسي:    تقابميا المادة  -2
- Article 15: « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par 

lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.»; v.: <http://www.legifrance.gouv.fr>, 05-  -

      

  .18، المرجع السابق، ص 2ج.القانون الدولي الخاص الجزائري،  اعراب بمقاسم، -3

النور أحمد، االختصاص القضائي الدولي القائم عمى فكرة الخضوع االختياري )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شيادة  عبد -4
 .61، ص م2016-2015الدكتوراه في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة تممسان، الجزائر، السنة الجامعية 
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على ضوء و ، 1اجلديد ق.إ.م.إ.جللمحاكم اجلزائرية سواء يف ظل قانون االجراءات ادلدنية السابق أو 
)الفقرة األوذل(، مث نبحث عن احللول  الفرنسي من ىذه ادلسألة ما تقدم سندرس أوال موقف القضاء

 ادلمكنة يف القانون اجلزائري )الفقرة الثانية(.

 . من مسألة االختصاص القضائي الدولي : موقف القضاء الفرنسيالفرع األول

ختصاص القضائي الدورل للمحاكم الفرنسية، تنظم اال خاصةقواعد  دل يقررالفرنسي  ءالقضا
 ، حيث تكون احملاكم الفرنسيةمن القانون ادلدين 15و 14 ىذا االختصاص كانت تنظمو ادلادتان

حد األطراف حيمل اجلنسية الفرنسية، من جهة أخرى كان أ ايكون فيه اليت اتالنزاعب سلتصة فقط
ء مبدأ القضاادلادتُت تفسَتا ضيقا، فمنذ وقت طويل كان  تُتاالجتهاد القضائي الفرنسي يفسر ى

ففي أوائل القرن التاسع ، 2يف النزاعات اليت تقوم بُت األجانب وعدم اختصاص الفرنسي يقوم على
ظهر أكثر ربفظا عندما يتم تعيُت النظام القضائي الفرنسي االجتهاد القضائي الفرنسي يعشر كان 

نزاع بُت الفصل يف ب ملزمامن طرف األجانب، حيث كان يعترب بأن القضاء الفرنسي ادلعُت ليس 
ُت فقط، فهو امتياز خاص يأن قضاء الدولة وجد إلقامة العدل بُت الوطن وحجتو يف ذلك ُتأجنبي

، حىت ولو وافق ىؤالء بإرادهتم على أن يتقاضوا أمام زلكمة فرنسية، 3منح للوطنيُت دون األجانب
 .4فإن ذلذه احملكمة اخليار يف أن تقضي بينهما أو ترفض ذلك

، الذي قدم عدة حجج تربر ىذا النقد،  5انتقد من طرف الفقو الفرنسيموقف القضاء  
من جهة أن يتم  يعقلكانت أوذل ىذه االنتقادات تعترب موقف القضاء الفرنسي متناقضا، فكيف 

منح حقوق لألجانب يف فرنسا، ومن جهة أخرى ال تعطى ذلم الوسيلة القضائية حلماية ىذه احلقوق،  

                                                 

 .188، ص م2013اص، الرؤى لمنشر والتوزيع، الجزائر، حبار محمد، القانون الدولي الخ -1
 ؛ راجع أيضا:63عبد النور أحمد، المرجع السابق، ص  -2

- Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, Droit international privé, 10
e
 éd., 

Dalloz, 2013, n
os

 695 et s. 

 .63السابق، ص عبد النور أحمد، المرجع -3
4- Civ. 17 juill. 1826, D.P. 1826.1.418, S. 1827.1.13; Cass. Req., 2 avr. 1833, D.P. 1833.1.250., S. 

            Cass. Civ., 14 mai 1834, D.P. 1834.1.245. 

 .   حبار محمد، المرجع السابق، ص  -5
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بقواعد العدالة، فعندما يرفض القضاء الفرنسي الفصل يف  ديسنو ألى أساس كما انتقد ىذا ادلوقف ع
نزاع نشأ يف فرنسا طرفاه أجنبيان فذلك من شأنو أن ديس دببدأ احلق يف التقاضي ادلعتمد يف فرنسا، 

ساسا على أن ىذا ادلوقف يهدد أخر وجو دلوقف القضاء الفرنسي يف ىذه ادلسألة، يرتكز آانتقاد 
جنيب أوالده األجانب ادلقيمُت يف فرنسا، وعندما يرفع ىؤالء أيهمل أب  كأندين الفرنسي،  األمن ادل

وضع ىؤالء إذل دعوى نفقة ضد والدىم سيعلن القضاء الفرنسي عدم اختصاصو، وىذا ما يؤدي 
 . 1فعال سبس باألمن ادلدين الفرنسيأذل ارتكاب إيؤدي هبم قد األبناء يف وضع اجتماعي صعب 

تخلي تدرجييا عن موقفو الرافض للفصل يف النزاعات بال يف القرن العشرينقضاء الفرنسي البدأ 
 يف فرنسا فقد ذىب بعض الفقهاء ،2لو ادلوجهة الشديدة بسبب االنتقاداتاليت تقوم بُت األجانب 

 ىوو إحالة ادلتقاضُت إذل زلكمة أجنبية،  يعٍت يف النزاع عن الفصلحملاكم الفرنسية ا تنازلأن ب بالقول
زبلي القضاء الفرنسي عن ، عدالةالإنكار  حالة دلصاحل ادلتقاضُت وديكن أن يؤدي إذل الذباى ما ديثل

 من طرف واضحةمت تكريسو بصفة  مبدأ عدم االختصاص يف النزاعات اليت تقوم بُت األجانب
(Patino) "باتينو"يف قرار  الفرنسية زلكمة النقض

3.  
ل فقط ك  ش  م  ـالفرنسي اخلاص بنظام االختصاص القضائي الدورل ال القانونالنقص ادلسجل يف 

 للمبادرة يفاالجتهاد القضائي الفرنسي  كان سببا يف دفع ،من القانون ادلدين 15و 14من ادلواد 
احملاكم  اليت زبتص فيهااالت احلتوسيع ب القيام دورل من خاللختصاص قضائي وضع قواعد ا

وضع قاعدة بالقضاء الفرنسي  قامالفرنسية خاصة عندما ال يكون أي فرنسي طرفا يف النزاع، فقد 
آخر  ىامة تتمثل يف سبديد أحكام قواعد االختصاص احمللية الداخلية لتحكم العالقات الدولية، دبعٌت

قواعد  نطاق تطبيق عن طريق سبديد يتم للمحاكم الفرنسية الدورل القضائي االختصاص أن ربديد
حبكمُت شهَتين مها  تقريرىاالداخلي إذل اجملال الدورل، ىذه القاعدة مت  من اجملال االختصاص احمللي

(Arrêts Pelassa) "بيالسا"حكم 
م عن الغرفة ادلدنية حملكمة 19/10/1959الصادر بتاريخ  4

                                                 

 .64عبد النور أحمد، المرجع السابق، ص  -1

 .18، المرجع السابق، ص 2ج.القانون الدولي الخاص الجزائري،  بمقاسم،اعراب  -2
3- V. Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, op.cit., n

o
       

4- Cass. 1
ère

 civ., 19 oct. 1959, Pelassa, D. 1960, p. 37, note G. Holleaux. 
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تطبيقها يف يتم  كمعايَت ةقواعد االختصاص احمللي الداخلي االعتماد على قررتالنقض الفرنسية اليت 
(Arrêt Scheffel) "شيفل"رلال االختصاص القضائي الدورل للمحاكم الفرنسية، وحكم 

الصادر  1
: أن كون طريف النزاع من 2م الذي أكد مبدأين ىامُت ومها30/10/1962نفس الغرفة بتاريخ عن 

القضاء الفرنسي بنظر ىذا النزاع، وأنو يتم استخالص قواعد األجانب ال يعترب مانعا الختصاص 
 .3االختصاص القضائي الدورل للمحاكم الفرنسية من قواعد االختصاص احمللي الداخلية

أن كون طريف النزاع من األجانب الذي ينص على  أاالجتهاد القضائي الفرنسي للمبد اعتماد
ال يعترب مانعا الختصاص القضاء الفرنسي بنظر ىذا النزاع، وأنو يتم استخالص قواعد االختصاص 

 يؤكد أنالقضائي الدورل للمحاكم الفرنسية من قواعد االختصاص احمللي الفرنسي الداخلية؛ 
ن يؤسس أالفرنسي ديكن  ضائيالق قد اعًتف صراحة بأن االختصاص الفرنسي االجتهاد القضائي

واحملكمة  على األقل أطراف النزاعبُت واحد من  -اجلنسية الفرنسيةك-على روابط شخصية 
مكان و موطن ادلدعى عليو للدعاوى الشخصية، كعلى روابط اقليمية   كما ديكن أن يؤسسالفرنسية،  

يف عقد االختصاص للمحاكم  اعتماد القضاء الفرنسي على الروابط الشخصية واإلقليميةوجود ادلال، 
 طرح مسألةخرى لالختصاص احمللي شلا ما بُت ضابط اجلنسية والضوابط األ اتنافس أظهر الفرنسية

ال إتلعب دورىا مية الواحدة ال العالقة بينها، ىل ىي تناوبية تلعب دورىا حبسب ريبة ادلدعي أو س ل  
ىو الضابط ادلفضل على  اويف ىذه احلالة مخرى اذل اختصاص القضاء الفرنسي؟ عندما ال تؤدي األ

ن تتدخل إال أخر؟ ىل تعترب ضوابط االختصاص احمللية بديلة بالنسبة لضابط اجلنسية وال ديكنها آلا
عندما ال ديكن تأسيس االختصاص القضائي الفرنسي على اجلنسية الفرنسية؟ أو بالعكس جيب 

ال إحد ادلتقاضُت ليست ألاجلنسية الفرنسية  اعتبار القواعد ادلؤسسة لالختصاص على أساس ضابط
                                                 

1- Cass   
re
 civ., 30 octobre 1962, Scheffel, Bull. 1962 I n° 449 p. 385 ; RCDIP 1963 p. 387, note 

Francescakis; D. 1963, p. 109, note G. Holleaux. 
2- Arrêt Scheffel du 30 octobre      qui rappelait « que l’extranéité des parties n’est pas une cause 

d’incompétence des juridictions françaises dont… la compétence internationale se détermine par 

extension des règles de compétence interne ». 

بن عصمان جمال، المسؤولية التقصيرية المترتبة عن التصادم البحري في القانون الدولي الخاص، رسالة لنيل شيادة  -3
؛ حبار 373، ص م2008/2009جامعة ابي بكر بمقايد تممسان، الجزائر، السنة الجامعية  الدكتوراه في القانون الخاص،
 .191محمد، المرجع السابق، ص
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ابط و ر أحد الوفق  عقد االختصاص للقضاء الفرنسيال ديكن  حُتال إقواعد احتياطية ال تتدخل 
القضائي الفرنسي أجاب على ىذه ، االجتهاد صلة بُت النزاع والقضاء الفرنسيال اليت تربط اإلقليمية

الروابط احمللية على الروابط الشخصية ادلنصوص عليها يف ادلادة  ترجيحلزام القاضي إادلسألة من خالل 
 بالنسبة، وهبذا تكون ىاتان ادلادتان ذلما صفة احتياطية فقط 1عند تأسيسو اختصاصو 15و 14

 .2قواعد العادية لالختصاص القضائي الدورل ادلتمثلة يف قواعد االختصاص الداخليلل

 في القانون الجزائري. الحلول المعتمدة: الفرع الثاني

يف مواجهة النقص التشريعي ادلسجل على مستوى االختصاص القضائي الدورل للمحاكم 
القضاء  قررفقد نفس احلل الذي أخذ بو القضاء الفرنسي،  باعتمادالقضاء اجلزائري  قاماجلزائرية 

 دبعٌت السماح اليت يكون أطرافها أجانب نازعاتادلاجلزائري اختصاصو القضائي الدورل بنظر 
من  ؛قاضي أمام احملاكم اجلزائرية عندما ال يكون أي جزائري طرفا يف النزاعالتإمكانية ب جانبلأل

عن زلكمة استئناف اجلزائر العاصمة بتاريخ  صدر، احلكم األول 3خالل حكمُت قضائيُت
كما  ،رفع دعوى أمام القضاء اجلزائري األجانب مكانيةإأكد على  ، ىذا احلكمم19/01/1966

تعترب لصيقة بقانون الشعوب وىي ليست حقا مدنيا مقصورا على اجلزائريُت  ىذه ادلسألة اعترب أن
أمام  التقاضيدينع األجانب من ما ولَتتب على ذلك بأنو ال يوجد يف القانون اجلزائري  ،وحدىم

، وكون أن طريف الدعوى من مدعى عليهمأو بصفتهم القضاء اجلزائري سواء بصفتهم مدعُت 
صدر عن  فقداألجانب ال يعترب سببا لعدم االختصاص القضائي للمحاكم اجلزائرية، أما احلكم الثاين 

احملاكم اجلزائرية ديكن أن تكون أكد على أن  ، حيثم20/04/1972زلكمة قسنطينة بتاريخ 
مىت كان للمدعى عليو األجنيب موطنا أو بالفصل يف الدعوى ادلعروضة أمامها ضد األجانب  سلتصة
مادام الثابت من عناصر ادللف أن للمدعى عليو »جاء يف القرار:  حيثقامة باجلزائر، إزلل 

)األجنيب( موطنا باجلزائر باعتباره ديارس هبا وظيفة طبيب دلدة تزيد عن الثالث سنوات السابقة لتاريخ 
                                                 

1- Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, op. cit., n
os

 586 et s. 

 .66-65المرجع السابق، صعبد النور أحمد،  -2
 .192-191السابق، ص حبار محمد، المرجع  -3
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قليميا كافيا يسمح للمحكمة اليت مت عرض الدعوى أمامها إن ذلك يعترب عنصرا فإ قيد الدعوى ضده
 «.بالتصريح باختصاصها القضائي )الدورل( بالفصل يف ىذا النزاع ادلعروض أمامها

 قواعدمن  االختصاص القضائي الدورلقواعد قام القضاء اجلزائري باستخالص  لقد
، ىذه وما بعدىا 08لسابق يف ادلادة االختصاص احمللي ادلنصوص عليها يف قانون اإلجراءات ادلدنية ا

وما  37يف ادلادة م 2008اجلديد الصادر سنة  ينظمها قانون اإلجراءات ادلدنية واإلداريةاألحكام 
 سيمكن من عقد االختصاصإذل اجملال الدورل اإلقليمية  القضائي بعدىا، سبديد قواعد االختصاص

حد عناصر النزاع األساسية أنزاع ادلتضمن عنصرا أجنبيا كل مرة يكون فيها المحاكم اجلزائرية بنظر لل
سمح بًتكيز النزاع سيمن طرف القانون الداخلي  ادلعتمدةعناصر الربط  استعمالموجودا يف اجلزائر، 

شلا يسمح باختصاص  الدورل يف النظام القضائي اجلزائري إذا كان ىذا العنصر يتحقق يف اجلزائر
إذا كانت عناصر النزاع يَت زلققة يف اجلزائر فإن االختصاص لن يكون معقودا  أما، احملاكم اجلزائرية

إذا كان للمدعى عليو  اأجنبي ا، فمثال تكون احملاكم اجلزائرية سلتصة بنظر النزاع ادلتضمن عنصر 1ذلا
اليت يوجد يف وزبتص احملكمة ن ق.إ.م.إ.ج، م 37لنص ادلادة  ايف اجلزائر طبق ةأو زلل إقام اموطن

وزبتص احملكمة أين يوجد ، 03الفقرة  426ادلادة  لنصطبقا  ادلسكن الزوجي دائرة اختصاصها
، ألهنا ىي احملكمة اليت ذلا القدرة 01الفقرة  39موقع ادلال طبقا للقاعدة ادلنصوص عليها يف ادلادة 

الفصل يف النزاع ادلتعلق بادلال ادلتنازع بشأنو، كإجراء خربة  على ازباذ كل اإلجراءات اليت قد يتطلبها
وجيدر بنا ، 2قضائية بشأن ىذا ادلال، أو ازباذ إجراءات احلجز التحفظي أو احلجز التنفيذي،...اخل

احملكمة ادلختصة  يدربديتمثل دورىا يف  و إذا كانت قواعد االختصاص اإلقليميىنا اإلشارة إذل أن
إذل اجملال الدورل بصفتها قواعد اختصاص دورل  نقلهاضائي اجلزائري، فإنو عند داخل النظام الق

ن تتعدى أاجلزائري سلتصا أم ال دون  القضاءيفتها حيث تبُت لنا فقط إذا كان ظتغَت من و سيجعلها 
 .3خرآقضاء أجنيب  أو نفيو عن ذلك لتقوم بعقد االختصاص

                                                 

 وما بعدىا. 19المرجع السابق، ص  ،2ج.القانون الدولي الخاص الجزائري،  اعراب بمقاسم، -1
 .193حبار محمد، المرجع السابق، ص  -2

 .67 عبد النور أحمد، المرجع السابق، ص -3
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ربديد االختصاص العام للقضاء الوطٍت يف  يتمثل يفالدورل  القضائي موضوع االختصاص
من النظام  تخالصهااس يتماحلالة اليت يكون فيها النزاع يتضمن عنصرا أجنبيا، طبيعة ىذا االختصاص 

، 1تتعلق إما بقواعد االختصاص النوعي أو قواعد االختصاص اإلقليمي حيث صلدىاالداخلي، 
من قواعد االختصاص: قواعد االختصاص  عُتنو  يتضمنالقانون القضائي الداخلي يف اجلزائر ف

ويتمثل  ،من النظام العام تعترب قواعد االختصاص النوعي النوعي وقواعد االختصاص اإلقليمي، 
، وىذا 2توزيع القضايا ما بُت اجلهات القضائية ادلختلفة يف الدولة على أساس نوع الدعوى يف دورىا

هدفها توزيع القضايا بُت ف قواعد االختصاص اإلقليمي؛ أما 3ما يفرض على القاضي تطبيقها تلقائيا
، 4ن تفصل يف النزاع حبسب موقعها اجلغرايفأربدد من ىي احملكمة اليت جيب حيث  احملاكم ادلتطابقة

 .5قواعد االختصاص النوعي نظامعن  خيتلفوىي يف أيلبها ليست من النظام العام، ونظامها 
ىذه وظيفة  جيعل ،اإلقليمي إذل اجملال الدورل لقضائيا سبديد أحكام قواعد االختصاص

 احملاكمرلال اختصاص و  ةاجلزائري احملاكمرلال اختصاص  وضع احلدود الفاصلة بُتقواعد تتمثل يف ال
 ،يثَت مسألة طبيعة االختصاص القضائي الدورل القضاء اجلزائري ىذا التمديد الذي أقرهاألجنبية، 

قواعد المن حيث موضوعها وىدفها  تشبوجانب من الفقو بأن قواعد االختصاص الدورل  يرىحيث 
الذي دييز ىذين النوعُت من  لتصنيفينتج عن ا التشابوالختصاص النوعي، ىذا لالداخلية 

نوعا من القضاء، فمثال يف قواعد  تناسبجيب أن اليت النزاعات  ، حيث دييز ما بُتاالختصاص
جيب أن تناسب النزاعات التجارية الدولية األقطاب ادلتخصصة، كذلك يف االختصاص النوعي 

ادلسائل الدولية يالحظ أيضا أن قواعد االختصاص يكون ىدفها ربط طبيعة نزاع معُت مع طبيعة 

                                                 

1- Ali MEZGHANI, Droit international privé, Etats et relations privées internationales, Système de 

droit applicable et droit judiciaire international, Cérès Productions et CERP, Tunis, 1991, p. 376. 

، 3ط.(، 2008فيفري  23مؤرخ في  09-08بربارة عبد الرحمن، شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية )قانون رقم  -2
 .96و 81، ص م2011ر، منشورات بغدادي، الجزائ

3- Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, Droit international privé, 6
e
 éd., Dalloz, 1999, n

o 
     

 .37-36عبد السالم ديب، المرجع السابق، ص  -4

5- Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, op. cit., n
o 
   . 
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قضاء معُت، فمجموعة النزاعات اجلزائرية جيب أن تطابق االختصاص الدورل للمحاكم اجلزائرية 
 .1بية جيب أن تطابق االختصاص القضائي األجنيبورلموع النزاعات األجن

الدورل زبتلف عن قواعد االختصاص  القضائي قواعد االختصاص التحليل السابق يبُت أن 
اإلقليمي اليت وضيفتها ليس توزيع النزاعات بُت سلتلف فئات اجلهات القضائية، ولكن ربديدىا يف 

تتمثل الدورل  القضائي قواعد االختصاصوإذا كانت مهمة  ،2الفئة ادلعينة اليت تكون جغرافيا سلتصة
ىذا يفًتض بالنتيجة فإن  على ادلستوى الدورل، توزيع النزاعات بُت سلتلف فئات اجلهات القضائيةيف 

اعتبار  الفكرةربديد طبيعة النزاع دبعٌت "جنسيتو" حىت ديكن ربديد اجملموعة اليت يربط إليها، يف ىذه 
من  42و 41ادلادتان  عليو اجلنسية اجلزائرية للمتقاضُت مثل ما تنص ربرهت "جزائري" النزاع

من حيث موضوعها  تشبوقواعد االختصاص الدورل أصحاب فكرة أن ن فإ مع ذلكق.إ.م.إ.ج، 
ويذىبون إذل  ،يَت راضُت عن ىذه األحكام وحدىاالختصاص النوعي لقواعد الداخلية الوىدفها 

يف  موجودةاعتبار مثال أن النزاع يكون من اختصاص احملاكم اجلزائرية عندما تكون عناصره ادلميزة 
بعض قواعد االختصاص  لونستعمياجلزائر، وللقيام بذلك وىذه ىي ادلفارقة، أصحاب ىذا االذباه 

ختصاص الدورل بقواعد نو يشبو قواعد االألانتقد ىذا الرأي  وذلذا السببالداخلية،  االقليمية
 .3يف اجملال الدورل اإلقليمياالختصاص النوعي ولكنو مع ذلك يستعمل قواعد االختصاص 

القول أن االختصاص الدورل يتحدد حسب  ادلنطقيخر من الفقو يرى بأنو من يَت آجانب 
ادلكان اجلغرايف للنزاع، دبعٌت عدم إمكانية تشبيو قواعد االختصاص الدورل بقواعد االختصاص 
االقليمي، فقواعد االختصاص االقليمية الداخلية ىدفها ربديد احملكمة ادلختصة يف نفس النظام 

را ما بُت ارنُت أو عدة أنظمة قضائية، ومن ىنا القضائي، بينما قواعد االختصاص الدورل ذبري اختيا
، على ادلستوى الداخلي ال يهم أن يرفع ادلدعي دعواه أمام نهمايتضح االختالف يف الطبيعة بي

                                                 

 .76عبد النور أحمد، المرجع السابق، ص  -1
2- Ali MEZGHANI, op. cit., p. 377. 

3- En ce sens, Philippe GUEZ, L'élection de for en droit international privé, Thèse sous la 

direction de Géraud DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, Université paris X-Nanterre, 

2000, pp. 54 et s. 
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كلها توجد يف نفس النظام القضائي وسبنح ضمانات متعادلة   ألهنا البيضأو بلعباس أو  سعيدةزلكمة 
بينها ال ينص عليو إال ألسباب ادلالئمة وتلبية للمصاحل ، االختيار والعدالةمن حيث االختصاص 

على ادلستوى الدورل، وأن التوافق بُت  ىذه الضمانات ديكن توفَتىا اخلاصة، وليس مؤكدا أنو نفس
الوصول إذل العدالة،  قضائنا الوطٍت واألجهزة القضائية األجنبية متطابق ودينح نفس ضمانات حسن

إلزامية قواعد  ومن ىنا سنكون مضطرين إذل تقرير، ادلصلحة العامةب اسقد يؤدي إذل ادلسوىذا ما 
 .1االختصاص الدولية وتقريبها من قواعد االختصاص النوعي

 اعتبارهىي السبب يف أن خصوصية االختصاص الدورل ب يرى فريق آخر من الفقهاء
و قواعد االختصاص يشبت ويردون على االنتقاد الذي يرى بأن ىناك مفارقة حُت يتم، انوعي ااختصاص

يف اجملال  اإلقليميستعمل قواعد االختصاص تالدورل بقواعد االختصاص النوعي ولكنو مع ذلك 
طبيعتها من تغَت  ىذه االخَتة ألن اتناقض يشكلقواعد االختصاص احمللية ال  ستعمال؛ أن االدورل

يفتها ادلتمثلة يف توزيع النزاعات على تتوقف عن وظ يف النظام الدورل، فهي يتم استعملهاعندما 
ستوى احمللي بُت احملاكم اجلزائرية يف نفس الفئة، وتعمل على توزيع النزاع بُت احملاكم اجلزائرية ادل

واحملاكم األجنبية بنفس طريقة القواعد الداخلية لالختصاص النوعي اليت توزع النزاع بُت سلتلف 
 .2جلزائراألنظمة وجهات القضاء ادلوجودة يف ا

خر من الفقو أن االختصاص القضائي الدورل يشبو آيرى جانب  اآلراء السابقةردا على و 
قواعد ىذا األخَت ىي اليت نقلها االجتهاد القضائي الفرنسي اذل اجملال ألن باالختصاص اإلقليمي، 

ن ينظر أ، وبالتارل ال ديكن بأي حال 3الدورل حىت حيدد قواعد االختصاص القضائي الدورل الفرنسي
الدورل ال ديكن إال أن تستخلص من  القضائي قواعد االختصاص كما أن ،إليها كاختصاص نوعي

قواعد االختصاص احمللي ألهنا سبثل القواعد اإلجرائية الوحيدة اليت ذبري عملية توزيع مكاين للدعوى 
تصاص احمللية الداخلية للعالقات الدولية جيب يف اجملال الدورل، مع ذلك فإن سبديد قواعد االخ

مالئمتها لتأخذ بعُت االعتبار خصوصية النزاع الدورل، وىكذا ستشكل على األقل نقطة انطالق 
                                                 

1  
- Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, op. cit., n° 441.  

2- P. Guez, thèse préc., p. 55. 
3- Ali MEZGHANI, op. cit., p.       P. Guez, thèse préc., p. 55. 
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التفرقة بُت االختصاص ، ويذىب فقهاء آخرون إذل القول بأن 1لقواعد االختصاص الدورل ادلباشرة
جب عدم مالئمة صب قواعد االختصاص الدورل يف أن ربالدورل واالختصاص االقليمي ال ديكنها 

ال قالب قواعد االختصاص النوعي، فهذه القواعد مؤسسة على معايَت نوع النزاع، وىذه ادلعايَت 
الختصاص ا لتحديد أن ادلعايَت ادلستعملة؛ كما بعُت االعتبار االختصاص الدورل أن تأخذ ديكنها

، لذلك قواعد االختصاص القضائي الدورل ما 2يف اجملال الدورل ىي نفسها ادلستعملة احمللي الداخلي
 . 3ال قواعد االختصاص االقليمي ادلمددة للمجال الدورلإىي 

ة، آخرون تبنوا فهما سلتلفا، بالنسبة ذلذا الطرف من الفقو االختصاص الدورل لو طبيعة سلتلط
ختيار بُت قضاء عدة دول النوعي من حيث أن ىدفو ىو اال فهو يقًتب من جهة من االختصاص

سلتلفة، ومن االختصاص احمللي من حيث أن معايَت ىذا األخَت تسمح بتوطُت أو ربديد مكان احلالة 
ة، ىذا االختصاص ينشطو القلق على راحة ادلتقاضُت وحسن الوصول إذل العدالة، ومع أنو يالتنازع

 .4كل اختصاصا ذو طابع خاصمستوحى من ىذا وذاك فهو لن يكون ال ىذا وال ذاك، ولكنو يش
 على أنو الدورل القضائي االختصاص تكييفليس من السهل خَت ديكن القول أنو يف األ

 القضائي االختصاصترتكز على معايَت يعتمدىا قواعده  أن كونفاختصاص نوعي أو اقليمي، 
ليس وال  اإقليمي ااختصاصليس خَت، االختصاص الدورل خلي فهذا ال دينحو طابع ىذا األالدا

ىو اختصاص دورل من نوع خاص، حىت ولو أن نقطة انطالقو ىي قواعد  انوعي ااختصاص
اليت ذبعلو  لتستجيب خلصوصية ىذا االختصاص، فإن طبيعتو تطويعهااالختصاص اإلقليمي اليت يتم 

بقواعد العدل وحسن إدارة القضاء،   أسباب معينة، فهذا االختصاص يرتبطتفرضها  من نوع خاص
 .5قواعده ليست كلها متعلقة بالنظام العامو ماية ادلصاحل اخلاصة لألفراد، حب لو عالقة أن كما

                                                 

1- Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, op. cit., n
o
      

 .22المرجع السابق، ص  ،2ج.القانون الدولي الخاص الجزائري،  اعراب بمقاسم، -2
3- Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, op. cit., n° 441. 

4- P. Guez, thèse préc., p. 56. 

، دار الفكر الجامعي، 1ط.ىشام خالد، القانون القضائي الخاص الدولي، ؛ 68 عبد النور أحمد، المرجع السابق، ص -5
   .    ، صم2012االسكندرية، مصر، 
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أن يعٍت من حيث تعلقها بالنظام العام من حيث طبيعتها و قواعد االختصاص القضائي تباين 
 يتمثل فقط يفدور ىذه القواعد ال  ،ال جيب سلالفتهاالزامية  قضائي دورل ىناك قواعد اختصاص

ه إذل منع اختصاص ا، بل يتعديف ادلنازعات ذات العنصر االجنيبتقرير اختصاص احملاكم الوطنية 
، ادلشرع اجلزائري دل يبُت ما ىي القواعد اإللزامية اليت ال 1خرى بالفصل يف ىذا النزاعزلاكم الدول األ

ادلشرع تبُت أن  يَت أن قراءة نصوص ق.إ.م.إ.جاجلزاء ادلًتتب عن ذلك،  الجيب اخلروج عنها و 
يف الكتاب األول،  ادلنصوص عليها ق.إ.م.إ.جقليمي يف قواعد االختصاص اإلل وضعو عنداجلزائري 

؛ قد عدد اختصاصات مانعة يف نص ادلادة 40، 39، 38، 37الباب الثاين، الفصل الرابع، ادلواد: 
ادلشرع  نص عليوال جيوز لألطراف اخلروج عنها وفقا للمعيار اللفظي الذي  من ق.إ.م.إ.ج، اليت 40

 38و 37فضال عما ورد يف ادلواد » نو: أمن ىذا القانون على  40اجلزائري، فقد نص يف ادلادة 
ىذه ، ...«دون سواىامن ىذا القانون، ترفع الدعاوى أمام اجلهات القضائية ادلبينة  46و

كلما نص القانون على  وديكن القول أنو، سلالفتها ألهنا اختصاصات الزاميةاالختصاصات ال ديكن 
، من جهة 2اختصاص إقليمي معُت دون سواه فالقاضي ملزم بأن يقضي بعدم اختصاصو تلقائيا

أخرى ىناك اختصاصات جوازية واليت ال تتعلق بالنظام العام فيجوز لألطراف االتفاق على 
  .4عليها من ق.إ.م.إ.ج 39و 37ادلواد  وقد نصت، 3سلالفتها

اللتان ربددان االختصاص القضائي الدورل  ق.إ.م.إ.جمن  42و 41 ادلادتُتفيما خيص 
 تؤكد ، صيايتهماللمحاكم اجلزائرية على أساس معيار اجلنسية وادلقررتان كامتياز لصاحل اجلزائريُت

وىذا يعٍت مصطلح "جيوز"،  اجلزائري فيهما ستعمل ادلشرعاأهنما يَت متعلقتان بالنظام العام، حيث 
إرارة بوأن القاضي ليس ملزما  ،ر االمتياز لصاحلو أن يتنازل عنوللطرف اجلزائري الذي تقر  ديكن أنو

ال ديكن  يف الواقع انالنص انىذ بناء على ىذين النصُت، من تلقاء نفسواختصاص احملاكم اجلزائرية 

                                                 

 .133، ص م.2009، دار النيضة العربية، االختصاص القضائي الدوليمجال محمد الروبي، دور اإلرادة في  -1
 .71و 38ع السابق، ص عبد السالم ديب، المرج -2
 .191ىشام خالد، المرجع السابق، ص  -3
 .71 عبد النور أحمد، المرجع السابق، ص -4
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ص القضائي الدورل للمحاكم اجلزائرية عندما يكون االختصاص االعتماد عليهما يف تقرير االختصا
قليمي دية لالختصاص )قواعد االختصاص اإليف نفس الوقت معقودا ذلذه احملاكم دبوجب القواعد العا

 وجودت حُت أنويف الداخلية ادلنقولة للمجال الدورل(، ألنو من يَت ادلنطقي اللجوء إذل قواعد عامة 
 عقد أضف إذل ذلك أناختصاص احملاكم اجلزائرية، يف  ادلتمثلةنفس النتيجة  تؤدي إذلقواعد خاصة 

من ق.إ.م.إ.ج ريم إمكانية عقد  42و 41حاكم اجلزائرية دبوجب ادلادتُت للمختصاص الا
أمام تنفيذ  حاجزا سيشكل االختصاص ذلا دبوجب القواعد العادية لالختصاص القضائي الدورل

 . 1جنيب معاملة بادلثلم اجلزائرية يف البلد األاحملاك عناحلكم الذي سيصدر 

 .بها ةالخاص قاعدة اإلسنادحوال الشخصية وكيفية تطبيق األالمبحث الثاني: 
ن تكون أبعد أن بينا ماىي ادلعايَت األساسية اليت من خالذلا ديكن للمحاكم اجلزائرية             

 اإلسنادقواعد  ادلهم يف ىذا ادلبحث ربديدسيكون من  ن نزاع يشتمل على عنصر أجنيب،أسلتصة بش
ادلخصصة دلسائل األحوال الشخصية )ادلطلب األول(، مث بعد ذلك التطرق بالدراسة إذل كيفية تطبيق 

 )ادلطلب الثاين(. قواعد اإلسناد ىذه

 .لمسائل األحوال الشخصيةول: قواعد اإلسناد المخصصة المطلب األ

)الفرع األول(، مث بعد ذلك  حوال الشخصيةاأل نطاق عنالبحث وال يف ىذا ادلطلب سيتم أ
  ذلا )الفرع الثاين(.اإلسناد ادلخصص  ضابط دراسة

 .حوال الشخصيةمجال األالفرع األول: 

رلال األحوال الشخصية يرتبط باألشخاص عكس ما يعرف باألحوال العينية اليت ترتبط 
سرة ويقصد هبا ادلسائل ادلتعلقة حبالة الشخص، األشؤون تسمية ادلشرع اجلزائري بادلال، ويطلق عليها 

                                                 

عبد النور أحمد، المرجع السابق،  - ؛34ص  المرجع السابق، ،2ج.القانون الدولي الخاص الجزائري،  اعراب بمقاسم، -1

 قرار محكمة النقض الفرنسية: :راجع ؛72-71ص
- Cass. 1

ère
 Civ. 19 nov. 1985: Soc. Cognac and Brandies from France C. Soc.Orliac, J.D.I.P (Clunet) 

1986.719, note Huet. 
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و معنويا، وضلن نقصد باألحوال الشخصية تلك ادلسائل ادلتعلقة حبالة أىذا الشخص قد يكون طبيعيا 
تباين  بسبباألحوال الشخصية  نطاق زبتلف الدول فيما خيص ربديدو   ،1وحده الشخص الطبيعي

حوال الشخصية يتسع يف رلال األمن ىذا التباين ىو الذي جيعل ، 2ادلوضوعاألنظمة القانونية يف ىذا 
اث والوصية تدخالن ضمن طائفة ن ادلَت أصلد دول بينما يضيق يف دول أخرى، فمثال يف فرنسا 

حوال الشخصية، كذلك يف مصر تعترب لقانون اجلزائري من بُت مسائل األموال بينما يعتربان يف ااأل
  .3حوال الشخصيةمن بُت مسائل األ ق.م.جبينما تعترب يف  ادلالية العاديةاذلبة من بُت العقود 

القول بأن مسألة ما تدخل و  اإلسناد، قواعدحوال الشخصية يسهل من تطبيق ربديد رلال األ
زبضع لقانون  اليتو  لتكييفا ربددىا عمليةمسألة  ىيو زبرج عنها أحوال الشخصية األ ضمن طائفة

فتكييف نزاع معُت وإدراجها ضمن طائفة معينة يسمح بتحديد قاعدة  ،القاضي ادلطروح عليو النزاع
التكييف خيتلف من دولة ألخرى حيث خيضع للمفهوم كل دولة حسب و ، االسناد اخلاصة بو

األحوال الشخصية ن رلال أيف القانون اجلزائري صلد ...اخل، واالجتماعية والتارخيية يةدينخلفيتها ال
حيث يضم احلالة واألىلية العامة ومحاية  يشمل كل ادلسائل ادلنصوص عليها يف فانون األسرة اجلزائري

 ،والوالية والوصاية والقوامة ،والبنوة وإربات النسب ،ناقص األىلية والزواج والطالق والتطليق واخللع
 .أخل ...صيةوادلَتاث والو  ،والكفالة والتبٍت والنفقة بُت األقارب

األحوال  موضوعاتبعض زبص  سنادإقواعد  يضمالقانون الدورل اخلاص اجلزائري 
ة األشخاص حبال ضابط اإلسناد اخلاص نص ادلشرع اجلزائري يف القانون ادلدين علىفقد  ،الشخصية

يف للزواج فقد نص عليو بالشروط ادلوضوعية  ، أما ضابط اإلسناد اخلاصمنو 10وأىليتهم يف ادلادة 
فقد نص عليو يف  النسب، أما 12فقد نص عليو يف ادلادة  اضلالل الزواجو  آرار الزواجو ، 11ادلادة 
النفقة و ،  1مكرر 13يف ادلادة  الكفالة والتبٍتنص على ضابط اإلسناد اخلاص بو  مكرر ، 13ادلادة 

                                                 

 .111حبار محمد، المرجع السابق، ص  -1
م، ص 2011، دار ىومو، الجزائر، 13.ط، 1ج.أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري )تنازع القوانين(،  -2

208-209. 
 .111حبار محمد، المرجع السابق، ص  -3
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يف  والوصاية والقوامةالوالية كذلك نص على ضابط اإلسناد ادلتعلق ب،  14يف ادلادة  بُت االقارب
سناد ادلنصوص عليو يف ادلادة ذل ضابط اإلإفيخضع كل منهم  ادلَتاث والوصية واذلبةأما ، 15ادلادة 

ن القاضي يلجأ أجنيب فإعلى عنصر  يشتمل مسائل األحوال الشخصيةن أذا ما قام نزاع بشإو ، 16
 لتحديد القانون الواجب التطبيق عليو. السابقة الذكر سنادإذل قواعد اإل

ذل القانون إقاعدة اإلسناد ىي قاعدة قانونية يضعها ادلشرع الوطٍت تسمح بإرشاد القاضي 
الذي جيب تطبيقو على النزاع ادلشتمل على عنصر أجنيب، عن طريق ىذه القاعدة حيدد القاضي 

العالقة اخلاصة الدولية، قاعدة اإلسناد القانون األكثر مالئمة من بُت عدة قوانُت متزامحة ليحكم 
، وألن العالقات ادلتضمنة عنصرا أجنبيا ال ىذه تتجزأ إذل عنصرين ضابط اإلسناد والفكرة ادلسندة

سناد تقوم دبهمة تصنيف ىذه العالقات اذل طوائف سلتلفة كل منها قواعد اإل ديكن حصرىا فإن
هبة، مث يضع ادلشرع لكل فكرة مسندة ضابطا يسمى بالفكرة ادلسندة تضم عالقات قانونية متشا

ذل قانون معُت، وعند ما يعرض نزاع ما أمام القاضي يشتمل على عنصر أجنيب يقوم أوال إيسندىا 
عن طريق عملية  مناسبة لوبتحديد طبيعة ىذا النزاع حىت يتمكن من إدراجو ضمن فكرة مسندة 

حيث أهنا ستسمح لنا دبعرفة ما  الشخصية حوالمن ىنا تظهر أمهية ربديد رلال األالتكييف، و 
يدخل ضمن ىذا الطائفة وما خيرج عنها وبالتارل سيكون من اليسَت تطبيق قاعدة اإلسناد اخلاصة 
باألحوال الشخصية، فتكييف نزاع معُت وإدراجها ضمن طائفة معينة يسمح بتحديد قاعدة االسناد 

 .1اخلاصة بو

 .وصعوبات تطبيقه مسائل األحوال الشخصيةل المخصصضابط اإلسناد  الفرع الثاني:

بعد أن شرحنا رلال األحوال الشخصية وبينا أهنا مسألة زبضع للتكييف، سنحدد األن ضابط 
)الفقرة األوذل(، بعد ذلك نبُت  اإلسناد الذي خصصو ادلشرع اجلزائري دلسائل األحوال الشخصية

 انية(.)الفقرة الث الصعوبات اليت تعًتض تطبيق ىذا الضابط

                                                 

رات حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب األول )المبادئ العامة في تنازع القوانين(، منشو  -1
 و ما بعدىا. 26، ص م2013 بيروت، لبنان، الحمبي الحقوقية،
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 .الفقرة األولى: ضابط االسناد المخصص لألحوال الشخصية

فإن ضابط اإلسناد ىو العنصر الثاين لقاعدة اإلسناد بعد عنصر الفكرة  اكما ذكرنا سابق
ادلسندة، فضابط اإلسناد ىو الذي يرشد القاضي اذل تطبيق قانون معُت على العالقة القانونية ادلتنازع 

سناد ىذا يستمد من عناصر العالقة القانونية سواء من عنصر أجنيب، ضابط اإلدلشتملة على بشأهنا وا
حُت تتضمن قاعدة اإلسناد  ومثال ذلكو سببها، وقد يكون ضابط اإلسناد بسيطا أطرفيها او زللها 

صورتُت: إسناد خذ أن يكون مركبا، حيث يأ(،كما ديكن .جق.م 12ضابط اسناد واحد )ادلادة 
ن قاعدة اإلسناد تتضمن ضابط إسناد وحيد، أيف حالة اإلسناد ادلوزع صلد ، 1يَت موزع وإسناد زبي

من  11وىذا الضابط يشَت إذل اختصاص أكثر من قانون واحد، ىذه احلالة صلدىا مطبقة يف ادلادة 
ذين قد يكونان لحيث أن إعمال ىذا الضابط سيؤدي اذل تطبيق قانون كل من الزوجُت ال .جق.م

 عند اختالف جنسية الزوجُت؛ أما يف حالة اإلسناد التخيَتي صلد ان قاعدة االسناد قانونُت سلتلفُت
قصد التيسَت على  ةاسناد متعدد وابطتتضمن عدة ضوابط إسناد، فأحيانا يلجأ ادلشرع اذل وضع ض

األطراف، حيث ديكن أن زبضع العالقة ألي ضابط من ضوابط اإلسناد الواردة يف قاعدة اإلسناد 
اخلاصة بشكل التصرفات، يَت أنو أحيانا نالحظ أن  .جق.ممن  19لك ما ورد يف ادلادة ومثال ذ

تعدد ىذه الضوابط ال يكون على شكل تدرجي حيث جيب تطبيق ضابط االسناد الرئيسي فإن دل 
نصت  االضوابط م يتحقق يتم تطبيق الضابط الذي يليو مث الذي يليو وىكذا ومثال ىذا النوع من

 ج.ق.م. 17 عليو ادلادة
ضع للقانون الشخصي لكون عنصر تتفق أيلب الدول على أن األحوال الشخصية زبو 

شخاص ديثل يف ىذه ادلسائل مركز الثقل يف العالقة القانونية ادلشتملة على عنصر أجنيب، يَت أن األ
 ا يعتمد على عنصر ادلوطن كضابط إسناد، واآلخر علىمهالقانون الشخصي يتنازعو مفهومان أحد

عنصر اجلنسية كضابط إسناد يف األحوال الشخصية، ىذا ما جعل الدول زبتلف يف زبصيص ضابط 
دىا بعينو دلسائل األحوال الشخصية، فمن الدول من يسندىا لقانون اجلنسية كمبدأ عام وبعضها يسن

                                                 

 .29-28، ص السابقالمرجع  حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، -1
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تمكن من توسيع حاالت تطبيق تخرى تأخذ بادلعياريُت معا حىت لقانون ادلوطن وبعض الدول األ
حُت يطبق قانون اجلنسية على الوطنيُت وضابط ادلوطن بالنسبة لألجانب ادلقيمُت يف  قانون القاضي

 . 1اقليم الدولة،  ولكل حججو يف ىذه السألة
ىذا ما تؤكده  ،ادلشرع اجلزائري يأخذ بضابط قانون اجلنسية باعتباره القانون الشخصي

سلتلفة  عباراتحيانا أل فيها ادلشرع اجلزائري نصوص القانون الدورل اخلاص اجلزائري اليت يستعم
نا اخرى اوأحي، 2عبارة "القانون الوطٍت لكل من الزوجُت" نااأحي يستعمل هلضابط اجلنسية، فنجد

قانون الشخص "، 4"القانون الوطٍت ادلدين بالنفقة"، 3"قانون الدولة اليت ينتمي اليها الزوجعبارة "
، واحيانا أخرى صلد ادلشرع يستعمل صراحة قانون اجلنسية يف بعض ادلواد مثل 5"الذي ذبب محايتو

 ج..ق.ممن  16، وادلادة 1مكرر 13مكرر، و ادلادة  13ادلادة 

 .صعوبات إعمال ضابط الجنسيةالفقرة الثانية: 
ن يكيف طبيعة النزاع حىت يتمكن أن حيدد القاضي القانون الواجب التطبيق جيب عليو أقبل 

مر يساعده يف اختيار قاعدة االسناد ادلالئمة لطبيعة العالقة ادراجو ضمن طائفة معينة، ىذا األ من
بصدد  ونكنعندما و ، اععلى النز  دبعٌت الفكرة ادلسندة، ومن مث ديكنو ربديد القانون الواجب التطبيق

كون مؤكدا كضابط إسناد سيضابط اجلنسية   ادلسائل ادلتعلقة باألحوال الشخصية فإن استعمال
نا احيأىذه الصعوبات تتعلق ضابط، بإعمال ىذا التتعلق  صعوباتقد يصادف القاضي و  ،حينها
ادلراد تطبيق جنسيتو واحينا قد يكون ىذا الشخص عدمي اجلنسية، واحيانا جنسية الشخص  بتعدد

ما بُت وقت  توجنسي أخرى يصعب على القاضي ربديد جنسية الشخص عندما يغَت ىذا األخَت

                                                 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1ج.)قواعد التنازل(، ترجمة فائز أنجق،  موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص -1
 .269، م1989

 م    سبتمبر    الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في    -  القانون رقم : ق.م.جمن  11المادة  -2
 المتضمن القانون المدني المعّدل والمتّمم.

 .ق.م.جمن  1فقرة  12المادة  -3
 .ق.م.جمن  1فقرة  14المادة  -4
 .ق.م.جمن  1فقرة  15المادة  -5
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قانون دولة  إذل تطبيقنشوء العالقة وقيام النزاع بشأهنا، وأحيانا أخرى قد يؤدي بنا ضابط اجلنسية 
 فكيف ديكن زبطي ىذه الصعوبات ؟تتعدد فيها الشرائع، 

 .و حالة انعدامهاأحالة تعدد الجنسيات : أوال
تتعلق  خاصةضابط اسناد يف حل تنازع القوانُت قد يصطدم حباالت كاجلنسية   إعمال قانون

نو متعدد أقد يكون ىذا الشخص عدمي اجلنسية أو فمثال بالشخص ادلقصود تطبيق قانون جنسيتو، 
  ات.اجلنسي

 حالة انعدام اجلنسية: -أ
، ىؤالء األشخاص الشخص عدمي اجلنسية ىو الشخص الذي ليس لديو جنسية أية دولة

حامال جلنسية دولة ما مث جيرد منها،  مثال يكونون عدديي اجلنسية لعدة أسباب كأن يكون الشخص
منبوذة من طرف الفقو ألهنا ذبعل الشخص دون محاية، كما أهنا ال تسمح  ىذه حالة انعدام اجلنسية

تطبيق القاضي  ما يريد عندف ،1بشأهناالقانون الذي حيكم حالتو الشخصية عندما يثار نزاع  دبتحدي
قصود تطبيق جنسيتو قد جيد أن الشخص ادللة من مسائل األحوال الشخصية أيف مسضابط اجلنسية 

يصبح معيار اجلنسية وفيها  ىذه احلالة تسمى بالتنازع السليب سناد عدمي اجلنسية،حسب قاعدة اإل
يطبق قاعدة االسناد يف ظل عدم معرفة ديكن للقاضي أن فكيف دبعٌت ال يؤدي اذل نتيجة، يَت فعال 

 2جنسية الشخص؟
إجياد حل ذلذه الصعوبة، فهناك من الدول من أعطت السلطة التقديرية بعض حاول ال

للقاضي ادلعروض عليو النزاع يف ربديد القانون الواجب التطبيق يف حالة الشخص عدمي اجلنسية، 
ي أوقد انتقد ىذا الر ليها الشخص، إينتمي  كانآخر دولة  بينما قررت دول أخرى تطبيق قانون 

نو أ اقالو ، آخرون ادلقصود تطبيق جنسيتو جنسية تنقطع الصلة بينها وبُت الشخصلكونو يعول على 
عدمي اجلنسية لقانون الدولة اليت ولد  وجود شخص يف حالة التشريعي اسناد االختصاصمن ادلناسب 

                                                 

 .265حبار محمد، المرجع السابق، ص  -1
 .163ص  ،م2011منشورات زين الحقوقية،  ،2ط.عبد الرسول األسدي، الجنسية والعالقات الدولية،  -2
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ىذا احلل ىو األقرب للحل الذي و ، 1الشخص عدمي اجلنسية و اذل قانون الدولة اليت يقيم فيهاأفيها 
كضابط   الضابطحيث يعترب ىذا يلب التشريعات وىو اعتماد ضابط ادلوطن أو زلل اإلقامة، أيتبعو 

مع  بشكل جيد طل اإلقامة يرتبزل قانون دولة ادلوطن أوف ، عليو االعتمادن كدي احتياطي للجنسية
أيضا  اه، ىذا احلل تبن2ارتباط فعلي بُت الشخص ودولة زلل اإلقامة ألنوالشخص عدمي اجلنسية 

على أنو " ...ويف حالة انعدام  ق.م.جمن   03الفقرة  22ادلادة ادلشرع اجلزائري فقد نص يف 
 اجلنسية يطبق القاضي قانون ادلوطن أو قانون زلل اإلقامة".

 حالة تعدد اجلنسيات: -ب
حالة تعدد اجلنسيات نقصد هبا أن الشخص ادلقصود تطبيق قانون جنسيتو عند تنازع 

ادلعروفة  ىذه احلالةالقاضي عند تطبيقو ضابط اجلنسية قد يواجو فالقوانُت حيمل أكثر من جنسية، 
 حسب قواعد االسناد جنسيتو قانون تطبيق يرادشخص نكون أمام حالة ، حيث بالتنازع اإلجيايب

 يتمكن من ساسهاأعلى اختيار اجلنسية اليت حينها يصعب على القاضي ، يتُت أو أكثرجنسحيمل 
 القانون الواجب التطبيق. ربديد

حبالة باختالف اجلهة ادلعروض عليها النزاع، احلالة األوذل تتعلق  خيتلف زبطي ىذه الصعوبة
تتعلق أما احلالة الثانية فهي عرض النزاع أمام جهة قضائية تتبع جنسية الشخص ادلتعدد اجلنسيات، 

 .حبالة عرض النزاع أمام جهة قضائية ال تتبع جنسية الشخص ادلتعدد اجلنسيات
واليت يعرض فيها النزاع أمام جهة قضائية تتبع جنسية الشخص ادلتعدد  األوذليف احلالة 

اجلنسيات، الفقو يرى بضرورة تطبيق جنسية اجلهة ادلعروض عليها النزاع ومعاملة الشخص ادلتعدد 
قاضي الاجلنسيات األخرى، فاجلنسية الوطنية أمام  باقي دون مراعاةاجلنسيات معاملة الوطنيُت 

زاع ىي زلل اعتبار ألن كل دولة حرة يف ربديد وطنييها وذلك يدخل ضمن النادلطروح عليو 
وطنيون مسألة تتعلق بسيادة الدولة، وعلى القاضي المسألة ربديد من ىم  أن كمااختصاصها،  

فاضلة بُت جنسية الدولة ادلعروض عليها ادل إمكانية يف ىذه احلالة اليت ال ديكن معها اعتماد ادلبدأ ذاتو
                                                 

 .266حبار محمد، المرجع السابق، ص  -1
 .264-263ص  ،المرجع السابقعبد الرسول األسدي،  -2
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 حُتمثال  ، ف1تطبق قانوهنا الذي ال يقبل ادلزامحةجيب أن حيث  ،نسيات الدولة األجنبيةالنزاع وج
ذل جانب اجلنسية اجلزائرية جنسية إنزاع يتعلق بأىلية جزائري حيمل  اجلزائرية يعرض على احملكمة

وقد مت ال جبنسيتو اجلزائرية وبالتارل خيضع للقانون اجلزائري، إأجنبية أخرى فإن ىذا الشخص ال يعتد 
على أساس أنو ال يراعي العالقة الفعلية والواقعية ادلوجودة بُت الشخص والدولة اليت  االذباهىذا انتقاد 

، 2بشأن النزاع الواحد القضائية حكاما أن ىذا احلل سيؤدي اذل تعدد األحيمل جنسيتها األجنبية، كم
عرض النزاع امام احملاكم اجلزائرية فكأن يثور نزاع بشأن شخص حيمل اجلنسية اجلزائرية والتونسية، مثال  

تطبيق القانون إذل سيتم فيو تطبيق القانون اجلزائري بادلقابل عرض النزاع على احملاكم التونسية سيؤدي 
 .التونسي، وىذا ما يؤدي اذل عدم استقرار ادلركز القانوين للشخص

واليت ال تكون فيها جنسية الدولة ادلعروض عليها النزاع من بُت اجلنسيات  الة الثانيةيف احل
أو ما يعرف باجلنسية الفعلية، ويقصد  احلقيقيةىناك من يرى بضرورة تطبيق مبدأ اجلنسية  ادلتنازعة،

جنسيتها  هبا جنسية الدولة اليت يرتبط هبا الشخص ارتباطا وريقا مقارنة بالدول االخرى اليت حيمل
ىذا االرتباط يتحدد وفقا لعناصر سلتلفة، وىذا ما  من القانوين لألفراد،ألنو يكفل ربقيق األ أيضا،

وانتقد ىذا الرأي على  ، 3م1912اكدتو زلكمة التحكيم الدورل بالىاي يف حكم صادر عنها سنة 
دلفهوم اجلنسية الفعلية، ن ىذا ادلبدأ ينطوي على معيار يَت منضبط لعدم وجود معٌت واضح أأساس 

فهذا ادلعٌت يتعدد ويتنوع بتنوع الدول واختالف مفهومو من دولة وأخرى ومن مث اختالف االحكام 
   .4حكام لن يكون ىناك ما يضمن  تنفيذىا، كما أن ىذه األالصادر عن زلاكم كل دولة

ربل ىذه ادلسألة بتطبيق اجلنسية احلقيقية أو الفعلية، وعندما تكون التشريع اجلزائري يف 
، ىذا ما نصت عليو ادلادة القانون اجلزائريمن بُت اجلنسيات ادلتنازع فيها يتم تطبيق  اجلنسية اجلزائرية

"يف حالة تعدد اجلنسيات يطبق القاضي  على أنو: 1فقرة  22ادلادة  تحيث نص ،ق.م.ج 22

                                                 

 .264حبار محمد، المرجع السابق، ص ؛ 270ص  ،المرجع السابقعبد الرسول األسدي،  -1
 .273-272ص  ،المرجع السابقعبد الرسول األسدي،  -2
 .264حبار محمد، المرجع السابق، ص راجع :  -3
 .264حبار محمد، المرجع السابق، ص ؛ 269ص  ،المرجع السابقعبد الرسول األسدي،  -4
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"...يَت أن القانون اجلزائري ىو الذي يطبق إذا   ية..." وأضافت يف الفقرة الثانية:اجلنسية احلقيق
كانت للشخص يف وقت واحد بالنسبة اذل اجلزائر اجلنسية اجلزائرية، وبالنسبة إذل دولة أو عدة دول 

 .1أجنبية جنسية تلك الدول."
 حالة التعدد التشريعي: :ثانيا

اذل تطبيق  من ادلمكن أن يؤدي بناعند إعمال ضابط اإلسناد اخلاص باألحوال الشخصية 
التعدد ونعٍت ب، طائفيا وقد يكونعدد قد يكون إقليميا تقانون بلد تتعدد فيو الشرائع داخليا ىذا ال

اصة، ومثال ىذه اخل توشريع وكل اقليم يطبق مقسمة اذل عدة أقاليمالدولة  عندما تكوناإلقليمي 
فنجده يف الدول اليت تسمح  الطائفيالدول ىي الواليات ادلتحدة االمريكية وسويسرا، أما التعدد 

، والصعوبات اليت ىو احلال يف العراق ولبنان ل ماثم بتطبيق شريعة خاصة لكل طائفة من األشخاص
النزاع، وما ىي األسس اليت تعًتضنا ىنا تتعلق دبعرفة عن ما ىي الشريعة اليت جيب تطبيقها على 

 .  2تسمح للقاضي باختيار شريعة من بُت ىذه الشرائع ادلتعددة التابعة لقانون الدولة الواحدة
، فهناك جانب من الفقو يرى احلل الواجب اتباعو يف ىذه ادلسألةاختلف الفقهاء يف ربديد 

النزاع لتحديد الشريعة الواجب  بضرورة الرجوع اذل قواعد اإلسناد يف قانون القاضي ادلعروض عليو
يرى آخرون أنو جيب الرجوع اذل قواعد اإلسناد الداخلية يف  تطبيقها يف حالة التعدد التشريعي، بينما

ُت الشريعة ين القاضي ادلعروض عليو النزاع يفوض القانون األجنيب يف تعألتطبيق وكالقانون الواجب ا
  .3الواجبة التطبيق لذلك ىذا اجلانب من الفقو يسمي ىذه ادلسالة بـ : "التفويض" 

ربديد الشريعة ادلختصة يف دولة تتعدد فيها الشرائع يتم وفق قواعد  نأادلدافعون عن فكرة 
يف دولة  وظيفة قاعدة اإلسنادن أيربرون ذلك ب اإلسناد يف قانون دولة القاضي ادلعروض عليو النزاع

ن يطبق على النزاع ادلشتمل على عنصر أالقاضي ال تقتصر على رلرد تعيُت قانون الدولة الذي جيب 

                                                 

 القانون المدني المعّدل والمتّمم، سبق ذكره.المتضمن    -  القانون رقم  -1
 .158، ص المرجع السابق، 1ج. ،أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري -2
)المبادئ العامة في تنازع  )تنازع القوانين(، المجمد األول 1ج.ىشام عمى صادق، المطول في القانون الدولي الخاص،  -3

 .351، ص م2014، اإلسكندرية، مصر، القوانين(، دار الفكر الجامعي
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، ويرى ىؤالء احللول ادلوضوعية الواجب تطبيقها على ىذا النزاع إذلمنا اذلدف ىو الوصول إأجنيب و 
لتحديد الشريعة  دة االسنادقواعد اإلسناد الداخلية يف قانون الدولة اليت أشارت اليها قاعتطبيق أن 

 .1مر ال جيوزأادلختصة ىو خضوع إلرادة مشرع أجنيب وىذا 
ن ربديد الشريعة ادلختصة يتم وفقا أخر ادلدافع عن فكرة "التفويض" اليت ترى بالفريق اآل

لقواعد اإلسناد الداخلية يف القانون الواجب التطبيق، يربرون ذلك بأن قواعد اإلسناد الدولية يف قانون 
القاضي مهمتها ربط عالقة قانونية بقانون دولة يالئم حكمها وىذه الدولة جيب اعتبارىا كوحدة 

ستعانة بقواعد االسناد يف قانون القاضي لتحديد يف نفس إقليمية قائمة بذاهتا، ولذلك ال جيوز اال
ن استعمال ىذا احلل سهل وبسيط من أالوقت الشريعة الداخلية ادلختصة يف القانون األجنيب، كما 

  .2يساىم يف تناسق احللولو الناحية العملية 
ادلشرع اجلزائري حسم ىذه ادلسألة بطريقة فذة عن طريق تفويض القانون ادلختص يف تعيُت 
الشريعة الداخلية الواجبة التطبيق عندما نكون بصدد قانون دولة تتعدد فيها الشرائع، ويف نفس الوقت 

ن أيتبُت أعطى إمكانية ربديد الشريعة ادلختصة وفقا لقواعد اإلسناد يف القانون اجلزائري حينما 
القانون ادلختص وفق قواعد االسناد اجلزائرية ال يتضمن أي قواعد ديكنها حل التنازع بُت التشريعات 

"مىت ظهر من األحكام الواردة يف ادلواد : نوأعلى من ق.م.ج  23ادلادة فقد نصت  الداخلية،
ريعات فإن القانون الداخلي ن القانون الواجب التطبيق ىو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشأادلتقدمة 

. إذا دل يوجد يف القانون ادلختص نص يف ىو الذي يقرر أي تشريع منها جيب تطبيقو ةلتلك الدول
و التشريع ادلطبق يف عاصمة أىذا الشأن، طبق التشريع الغالب يف البلد يف حالة التعدد الطائفي، 

 ".ذلك البلد يف حالة التعدد اإلقليمي
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 الخاصة باألحوال الشخصية. سنادكيفية تطبيق قاعدة اإلالمطلب الثاني:  

تطبيق قاعدة اإلسناد اخلاصة باألحوال الشخصية يًتتب عنو إمكانية اخضاع العالقة القانونية 
)الفرع  مسألة البحث عن الطريقة اليت يثبت هبا ىذا القانون وىذا ما يثَتادلتنازع فيها اذل قانون أجنيب 

، أو الشخصية يتعارض مع النظام العام القانون ادلطبق على مسألة األحوالىذا  ، وقد يتبُت أناألول(
 . )الفرع الثاين( ليو عن طريق الغش ضلو القانونإقد مت التوصل 

 جنبي الواجب التطبيق.إثبات القانون األول: الفرع األ

من يقع عن فإننا نتساءل تعُت قواعد اإلسناد يف قانون القاضي قانونا أجنبيا معينا  عندما
 على عاتقو ربديد مضمون القانون األجنيب فهل ىو القاضي أم اخلصوم؟

ذىب بعض الفقهاء إذل معاملة القانون األجنيب الواجب التطبيق على أنو رلرد واقعة أو عنصر 
ول الذي ، االذباه األ1كمثيلو الوطٍت  امن عناصر الواقع، بينما ذىب البعض اآلخر إذل اعتباره قانون

عنصر  :القانون األجنيب طبيعتو القانونية يرى أن كل قاعدة قانونية تتشكل من عنصرين ينزع عن
يتمثل يف مضمون القاعدة القانونية بكوهنا تتصف بالعمومية والتجريد، وعنصر األمر واإللزام الذي 

قانونية يف البلد الذي صدرت ن سبتلكهما كل قاعدة يدينح القاعدة القانونية قوهتا ادللزمة، ىذين العنصر 
فيو، يَت أهنا تفقد عنصر اإللزام عند تطبيقها أمام القضاء الوطٍت، فهذا العنصر يتحدد باإلقليم الذي 

خارج اإلقليم ذبرد من فإن القاعدة القانونية ، وبالتارل سيادتوصدر القاعدة أديارس فيو ادلشرع الذي 
 قانونية.ىذا العنصر وعليو تفقد صفتها كقاعدة 

عديدة حيث سيصبح العذر جبهل القانون  اإن اعتبار القانون األجنيب رلرد واقعة يرتب آرار 
ن القاضي ليس ملزما بتطبيق القانون األجنيب من تلقاء نفسو، وعلى اخلصوم أاألجنيب مقبوال، كما 

ن يتمسكوا بو، ألنو من ادلبادئ الثابتة يف قانون ادلرافعات أن على اخلصوم التمسك بوقائع الدعوى، أ
وعلى القاضي تطبيق القانون من تلقاء نفسو، ويتوجب على اخلصوم إربات ىذا القانون، وإذا أخطأ 
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ال خيضع لرقابة احملكمة القاضي يف تطبيق القانون األجنيب فيعترب ذلك من قبيل اخلطأ ادلتعلق بالوقائع و 
 .1العليا

جنبيا ىو الواجب أن قانونا أخر من الفقهاء انتقد الرأي السابق وقالو أنو عندما يتقرر آفريق 
التطبيق فإن ىذا القانون ال يفقد طبيعتو لدى القاضي الوطٍت حيث يبقى دبنزلة القانون الوطٍت، وعلى 

سلتلفة على تلك  ، وعلى ىذا األساس تًتتب آرار2الوطٍتالقاضي أن يكون على علم بو كما القانون 
رار ادلًتتبة على اعتباره رلرد واقعة، حيث سيصبح البحث عن مضمون القانون األجنيب وارباتو اآل

ن يساعده يف أووجوده وتفسَته التزاما على القاضي كما يفعل ذلك بالنسبة للقانون الوطٍت وديكن 
 .3اإللزام ذلك اخلصوم لكن ليس على سبيل

الفقرة  358يو يف ىذه ادلسألة يَت انو نص يف ادلادة أادلشرع اجلزائري دل يفصح صراحة عن ر 
على أنو: " ال يبٌت الطعن بالنقض إال على وجو واحد أو أكثر من األوجو اآلتية  ق.إ.م.إ.جمن  06
لنص ان ادلشرع اجلزائري سلالفة القانون األجنيب ادلتعلق بقانون األسرة،..."، يفهم من ىذا ا -6...

سرة معاملة القانون الوطٍت، وديكن للمحكمة العليا ان تراقب قانون األجنيب ادلتعلق دبسائل األيعامل ال
مدى احًتام ىذا القانون األجنيب، ويطرح ىنا التساؤل إذا كان ادلشرع اجلزائري أراد أن يستبعد 

 معاملة القانون الوطٍت؟  املسرة من اعتبارىا قوانُت تعة األخرى يَت ادلتعلقة بقانون األالقوانُت األجنبي
ربات إن إال أودل يبُت لنا ادلشرع اجلزائري الطرق اليت هبا يتم معرفة مضمون القانون األجنيب،  

القانون األجنيب ديكن أن يتم بإجراء خربة، ىذه مسألة تفرضها العدالة وادلنطق يف ضل يياب نص 
، ىذه اخلربة قد 4القاضي ليس ملزما بالتقيد برأي اخلبَتمع ذلك األجنيب، يبُت طرق اربات القانون 

ن يقدمها أساتذة جامعيون أو خرباء سلتصُت، وتعترب اخلربة أتكون شفوية وقد تكون مكتوبة، وديكن 
من أفضل الطرق صلاعة يف ربديد مضمون القانون األجنيب لذلك سبيل الكثَت من الدول إذل 
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 اجلزائر يقدم اخلبَت دبعلومات عن الوقائع زلل اخلربة دبوجب تقرير يقدمو إذل احملكمة،، ويف 1استعماذلا
ن يتم البحث عن مضمون القانون األجنيب عن طريق تقدمي نصوص القانون األجنيب أكما ديكن 

نفسها وترمجتها اذل اللغة الوطنية، كما ديكن استعمال األحكام الصادرة عن القضاء األجنيب أو 
 كذلك  ديكنو و سياسية، ألفات الفقهية، أو استعمال أي وريقة رمسية سبنح من طرف شلثلية قنصلية ادلؤ 

 .2استدعاء القنصل أو نائبو للمحكمة للمساعدة يف معرفة القانون األجنيب
يف األخَت ديكن القول أنو إذا استحال تطبيق القانون األجنيب لعدم القدرة على الوصول إذل  

مضمونو فإنو ال جيب االمتناع عن الفصل يف النزاع دلا يشكلو من إنكار للعدالة، حيث يرى بعض 
،  ويف 3ةلمبادئ السائدة يف األمم ادلتمدنلنو يتوجب على القاضي يف ىذه احلالة أن يلجأ أالفقهاء 

مكرر من ق.م.ج  23اجلزائر يتم تطبيق القانون الوطٍت وىذا ما نص عليو ادلشرع اجلزائري يف ادلادة 
 اليت جاء فيها : "يطبق القانون اجلزائري إذا تعذر إربات القانون األجنيب الواجب تطبيقو.". 

 جنبي.موانع تطبيق القانون األالفرع الثاني: 

قواعد اإلسناد حلل تنازع القوانُت ال يعٍت بالضرورة تطبيق القانون األجنيب فقد تشَت  استعمال
قاعدة اإلسناد يف قانون القاضي إذل تطبيق قانون أجنيب يكون سلالفا للنظام العام يف دولة القاضي، 

 قد ربت لو االختصاص عن طريق الغش. أو
 .لمخالفته النظام العام واآلداب العامة جنبي: استبعاد تطبيق القانون األالفقرة األولى

عند ادلدرسة  اوذل لظهورىليست جديدة، فقد كانت البذرة األ فكرة النظام العام فكرة
اإليطالية لألحوال اليت ميزت بُت ما يعرف باألحوال ادلستحسنة واالحوال البغيضة، ويف وقتنا احلاضر 

ا يبدو جنيب ادلختص عندماستبعاد تطبيق القانون األ هتدف فكرة النظام العام يف كل دولة اذل
ربقيق يايات  ساسية السائدة يف الدولة، إذن فاذلدف من ىذه الفكرة ىومضمونو سلالفا للمبادئ األ
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تتمثل يف محاية السياسة التشريعية، وإذل محاية أسس وركائز دولة القاضي اقتصاديا واجتماعيا  معينة
 .1نظمة الشاذة اليت تؤرر فيوذل محاية العنصر الوطٍت من كل األهتدف ا، كما  ودينيا ورقافيا...

رلموعة ادلبادئ األساسية العليا السائدة يف نظام قانوين نافذ يف  ابأهن فكرة النظام العام عرفت
، وىذا ما عرب تطبيقو يتم ذلذه ادلبادئ فلن ادولة معينة، وحُت يكون القانون الواجب التطبيق سلالف

تلف من زب ةمرنو  ةمتطور  ةنسبي فكرةنظام العام تعترب فكرة الو  الفقو سابقا باألحوال ادلستهجنة،عنو 
اذل أن كل دولة تتبع ديانة معينة وقد تتعدد فيها الديانات،   االختالفويرجع سبب ىذا  دولة ألخرى

ما أن نو من الطبيعي أأخالقيا، لذلك صلد و اجتماعيا و  اقتصاديان لكل دولة فلسفتها اخلاصة أكما 
زبتلف فكرة النظام العام كذلك و  ؛2يعترب سلالفا للنظام العام يف دولة ما ال يعترب كذلك يف دولة أخرى

فما يعترب سلالفا للنظام العام اليوم قد  ، فمفهوم النظام العام يتغَت بتغَت ظروف الدولةآلخر زمانمن 
لفكرة النظام يصعب إعطاء مفهوم دقيق  القول أنوا ديكن نى ومن ال يعترب كذلك يف ادلستقبل،

، وخيتلف النظام العام الداخلي عن النظام العام الدورل من حيث وظيفة كل منهما فالنظام 3العام
التصرفات أو تطبيق قاعدة دون يَتىا أما النظام العام الدورل فيهدف  إلبطالالعام الداخلي يهدف 

ادلختص وفقا لقواعد اإلسناد الوطنية عندما خيالف ىذا القانون  الستبعاد تطبيق القانون االجنيب
 .4ادلبادئ األساسية للمجتمع

اليت جاء فيها: "ال  .جمن ق.م 24وقد نص ادلشرع اجلزائري على فكرة النظام العام يف ادلادة 
العامة يف  اباآلدجيوز تطبيق القانون األجنيب دبوجب النصوص السابقة إذا كان سلالفا للنظام العام أو 

كلما  ىذه ادلادة تبُت بشكل واضح أنو يتم استبعاد القانون األجنيب الواجب التطبيق   اجلزائر،..."،
أنو النظام العام يف اجلزائر  على الحظي ما ، يَت أنسلالف للمبادئ األساسية للمجتمع اجلزائريكان 

ع وليس لو قابلية للتطور، فهو نظام رابت ألن ادلشر  ال يتصف بادلرونةمسائل األحوال الشخصية يف 
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يف يتم تسجيل نقص  ماوحىت عند ،سرة من الشريعة االسالميةاجلزائري استمد أحكام قانون األ
سالمية وىذا ما حكام الشريعة اإلأسرة فإنو جيب الرجوع اذل األ القواعد القانونية اليت ربكم شؤون

جيعلو وىذا ما ن قواعده تتعلق بالعبادات أ، كما 1األسرة اجلزائريمن قانون  222يؤكده نص ادلادة 
و أكثر من ذلك فهو نظام موحد حيث ال يوجد يف اجلزائر تعدد طائفي نظاما قانونيا مستقرا، واأل

 .2نظاما واضحا وزلددا حوال الشخصيةو جيعل النظام العام يف مسائل األديٍت، ىذا كل
أن يكون القانون األجنيب واجب  بالدفع بالنظام العام لتمسكل يشًتطعلى العموم فإن و 

العامة يف  واآلدابجنيب سلالفا للنظام العام أن يكون القانون األ، و بيق وفقا لقواعد االسناد الوطنيةالتط
 كون ادلخالفة للنظام العام واآلداب العامة يوم رفع الدعوى.تأن ، و قانون القاضي

 اسلبي ااذباى وىناك من يتخذاستبعاد تطبيق القانون األجنيب  يًتتب عن الدفع بالنظام العامو 
اذباه آخر اجيايب يرى  ، وىناكجنيباالكتفاء بعدم تطبيق القانون األ يرى بضرورةيف ىذه ادلسألة حيث 

وإذا كان القانون األجنيب  خر يالبا ما يكون قانون القاضي،آاستبدال القانون االجنيب بقانون ضرورة 
سلالف للنظام العام يف جزء منو فَتى بعض الفقهاء أن اجلزء ادلخالف للنظام العام ىو الذي يستبعد 

جنيب ولقاعدة االسناد اليت أشارت اذل فاظ بقدر من الفعالية للقانون األحىت نتمكن من االحت
نظام العام حيث قرر احالل قانون القاضي زلل تبٌت فكرة األرر اإلجيايب لل ادلشرع اجلزائري، 3تطبيقو

اليت جاء  ق.م.جمن  24من خالل ادلادة  القانون األجنيب ادلستبعد دلخالفتو للنظام العام وذلك
 ."العامةظام العام واآلداب يطبق القانون اجلزائري زلل القانون االجنيب ادلخالف للن..." فيها:

 .القانون األجنبي بسبب الغش نحو القانون: استبعاد تطبيق الفقرة الثانية

يتم الغش ضلو القانون يف مسائل األحوال الشخصية عندما يتم التحايل على ضابط اإلسناد 
تطبيق قانون ما كان ليطبق على العالقة القانونية شلا يسمح ب ادلتمثل يف ضابط اجلنسية وذلك بتغيَته
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جنسيتو اجلزائرية إذل  سنة 20يبلغ  ال يغَت شخصفمث ،1ادلعروضة على القاضي لوال ىذا التغيَت
فيكون ناقص أىلية  جل أن يطبق عليو القانون ادلكسيكي بشأن أىليتوأمن  اجلنسية ادلكسيكية

 .ىليةد من القواعد اليت ربمي ناقصي األويستفي
ن يغَت شخص جنسيتو اذل أتغيَت ضابط اإلسناد الذي يقوم بو األطراف يف أصلو مشروع ك 

كون ىناك أسرة ويريد االستقرار فيها، يَت أن الغش يظهر حُت حيدث وألنو  دولة ما ألنو يعيش فيها 
ىذا التغيَت بشكل متعمد قصد التهرب من أحكام القانون الواجب التطبيق على العالقة القانونية، 

ليكتسب  قانون جنسية بالطالقال يسمح فمثال يعمد شخص متزوج اذل تغيَت جنسيتو عندما 
  .2جنسية دولة أخرى يسمح قانوهنا بالطالق

من  24يف ادلادة  اخذ ادلشرع اجلزائري بنظرية الغش ضلو القانون حيث نص عليهأوقد 
اليت نصت على أنو: "ال جيوز تطبيق القانون األجنيب دبوجب النصوص السابقة إذا كان  ق.م.ج

يطبق  ب العامة، أو ربت لو االختصاص بواسطة الغش ضلو القانون.سلالفا للنظام العام أو اآلدا
يَت أن ادلشرع دل  القانون اجلزائري زلل القانون األجنيب ادلخالف للنظام العام أو اآلداب العامة."،

حىت ديكن للقاضي استبعاد القانون االجنيب الواجب  حيدد الشروط الالزمة لتطبيق ىذه النظرية
حيث اتفق على بعضها  ،للدفع بالغش ضلو القانون الفقو بضرورة توفر بعض الشروط، ويرى التطبيق

 .3اختلف يف أخرى بينما
 متفق عليها:الشروط الوال: أ
: حىت نكون أمام حالة يش ضلو القانون جيب أن يتم تغيَت إراديا سناداإل غيَت ضابطتالغش ب -أ

نسيتو نتيجة تبدل مثال شخص تغَتت جن أفلو  ،دبحض إرادتو ضابط اإلسناد من طرف الغاش
 مسائل شؤون األسرةويف  قليم فال يعترب ىذا تغَتا لضابط االسناد ينطوي على يش،السيادة على اإل

                                                 

 .105ص  ، المرجع السابقحبار محمد،  -1
 .187-186، ص المرجع السابق، 1ج. ،أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري -2
، ص المرجع السابق، 1ج. ،أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري؛ 107، ص المرجع السابقحبار محمد،  -3

 وما بعدىا.189
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حىت  يف الدول اليت تربط مسائل شؤون األسرة بالدين بتغيَت جنسيتو أو تغيَت دينو صخيقوم الش
يف  العنصر ادلادي عليو، ويعترب التغيَت ىنا ىو قالواجب التطبي القانونيتمكن من التهرب من تطبيق 

 عملية الغش ضلو القانون.
للتهرب من إعمال  جنسيتو بسوء نيةن يقوم الشخص بتغيَت أويقصد بو  :التغيَت بسوء النية -ب

 يف الغش ضلو القانون. العنصر ادلعنوي ، وىذا ىونو دل يغَت جنسيتوأًتض تطبيقو لو فالقانون ادل
 شروط مختلف فيها:: ثانيا

ىناك من الفقو من يرى بأن ال ديكن زاع: ادلعروض عليو الن ن يقع الغش ضلو قانون القاضيأ -أ
تطبيق نظرية الغش ضلو القانون إال إذا كان القانون الذي يراد اذلروب من أحكامو ىو قانون القاضي، 

 ادلشرع اجلزائري وقد تبٌت القانون، جنيب فال ديكن اعمال فكرة الغش ضلوفإذا وقع يش ضلو القانون األ
 ج..من ق.م 24ا الرأي يف ادلادة ىذ
 .ناتج عن الغش ضررضرورة وجود  -ب

بالنسبة للجزاء ادلًتتب على الغش ضلو القانون فهناك من يرى بأن أرره يتمثل يف عدم نفاذ 
من عدمو مت إجراءه يف  ما ن تقرر صحة تصرفأالتصرف وليس البطالن، حيث ال ديكن ألي دولة 

اختلف الفقهاء يف وقد يَت نافذ على إقليمها،  التصرف فعلو ىو اعتبار اخرى، كل ما ديكنهأدولة 
يرى بأنو جيب إبطال الوسيلة اليت مت  فمنهم من ،مسألة نوع اجلزاء ادلًتتب على الغش ضلو القانون

أما الفريق ليها، إإبطال الغاية اليت مت الوصول يف نفس الوقت استعماذلا للوصول اذل ربقيق الغاية، و 
نيب جن القانون األأ ومعٌت ىذا ىو بإبطال الغاية وحدىا نو من األحسن االكتفاءأالثاين الفريق فَتى 

 .1خرفقط لن يطبق ويستبدل بقانون آ
 

                                                 

، ص المرجع السابق، 1ج. ،أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري؛ 108، ص المرجع السابقحبار محمد،  -1
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نازع االختصاص القضائي الدولي وتنازع القوانين تتطبيقات الفصل الثاني: 
 .في مجال األسرة

لتنازع االختصاص القضائي وتنازع القوانُت يف رلال العامة  لقواعدابعد أن قمنا بدراسة 
القضائي الدوِف  ادلعايَت اليت يبٌت عليها االختصاص ربديد من خبلل يف الفصل األول األسرة

وما حوال الشخصية وضابط اإلسناد ادلخصص ذلا، ، وبينا مفهوم األبصفة عامة للمحاكم اجلزائرية
ىي أىم الصعوبات اليت تعًتض تطبيق ىذا الضابط، مث شرحنا كيف ديكن استبعاد القانون األجنيب 

و لثبوت االختصاص لو عن طريق الغش؛ سنقوم يف ىذا الفصل أدلخالفتو النظام العام اجلزائري 
 سرة وادلتعلقة حبالة األشخاص والزواج وآثارهيف مسائل شؤون األ نازع القوانُتت طبيقاتتبدراسة 

واضلبلل الزواج وآثاره وأىلية األشخاص والنسب والكفالة والتبٍت وادلَتاث والوصية، وسنبُت أثناء 
االختصاص القضائي الدوِف بشأن كل مسألة من مسائل تطبيقات دراسة ىذه ادلسائل وبالتوازي 

 شؤون األسرة.

 المبحث األول: عقد الزواج وانحاللو.
احلالة ادلدنية على شرح احللول ادلعتمدة لتنازع القوانُت بشأن دراستنا يف ىذا ادلبحث  تتحدد

على دراسة تنازع كذلك سنركز  حيث ىذه احلالة تتعلق دبركز الشخص من أسرتو،  ،للشخص الطبيعي
ربديد  مرةالقوانُت يف األىلية بصفة عامة، والزواج وآثاره، واضلبلل الزواج وآثاره، دون أن ننسى يف كل 

  ىذه ادلسائل.بشأن  االختصاص القضائي الدوِف للمحاكم اجلزائرية

 .: األىليةولالمطلب األ

وعبلقتها بالزواج وطيدة جدا، فمن بُت  حالة األشخاصتعترب األىلية من أىم مسائل 
الشرط لن يكون صحيحا إال  ىي شرط الرضا، وىذا الزواج انعقاديف  ق.أ.جالشروط اليت جاء هبا 

نو9 "ينعقد الزواج أعلى  ق.أ.جمن  98ىلية، فقد نصت ادلادة امل األك  من الزوجُت إذا كان كل
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وقد يثور النزاع حول أىلية أحد الزوجُت من جنسيتُت سلتلفتُت فكيف يتم  ،1ضا الزوجُت."بتبادل ر 
 ؟حل ىذا النزاع وفق قواعد اإلسناد يف القانون الدوِف اخلاص اجلزائري

 الفرع األول: ضابط اإلسناد في األىلية.

الشخص  ىي صبلحية ىلية أداء، فأىلية الوجوبأو ىلية وجوب أُف إتنقسم األىلية 
، للشخص دبجرد والدتو ي ترتبط بالشخصية القانونية وتثبتوىبالواجبات تزام لواالالكتساب احلقوق 

داء اتنقسم اُف أىلية ىلية اشرة التصرفات القانونية، ىذه األلشخص دلبافهي صبلحية  ىلية األداءأأما 
صبلحية الشخص الكتساب احلقوق وربمل  وأىلية أداء خاصة، أىلية األداء العامة تعٍتعامة 

شخاص من مباشرة األ بعض هي األىلية اليت أقرهتا القوانُت دلنعفاصة اخلداء األ  أىليةأما ؛ االلتزامات
منع القضاة واحملامُت من شراء احلقوق عندما يكون متنازع فيها ويف دائرة كبعض التصرفات،  

 .2اختصاصهم
الوجوب ترتبط حبق معُت وبالتاِف فإن القانون الذي يطبق يرى جانب من الفقو أن أىلية 

فحق الشخص يف أن يتملك يطبق عليو القانون الذي  على ىذا احلق ىو الذي حيكم أىلية الوجوب،
أىلية األداء اخلاصة ال يرى ىذا اجلانب من الفقو أيضا أن كما  حيكم ادللكية وىو قانون موقع ادلال،

، ىذا االذباه ضع للقانون الذي حيكم احلق ادلمنوع على الشخص مباشرتوزبضع لقانون اجلنسية بل زب
ىي  ُف محاية الشخص نفسوإوهتدف قواعدىا  يرى أن أىلية األداء العامة واليت ترتبط بسن التمييز

، َف يأخذ هبذا التقسيم اجلزائري ادلشرع نأادلبلحظ  نأاال  ،3ق.م.جمن  09اليت تستهدفها ادلادة 
، حيث جاء فيها9 "يسري على ق.م.جمن  09أخضع األىلية لقانون اجلنسية بناء على ادلادة فقد 

                                                 

 .سبق ذكرهوالمتضمن قانون األسرة،  02-05أمر رقم  -1

ال يجوز لمقضاة، وال لممدافعين القضائيين، وال لممحامين وال لمموثقين نو: "أعمى  ق.م.جمن  402حيث تنص المادة  -2
مباشرة وال بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيو كمو أو بعضو إذا كان النظر في  بأنفسيموال لكتاب الضبط أن يشتروا 

ال كان الب المتضمن    -  القانون رقم  يع باطالالنزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعماليم في دائرتيا وا 
 القانون المدني المعّدل والمتّمم، سبق ذكره.

المرجع حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، ؛ 65، ص المرجع السابقعمي عمي سميمان،  -3
 و ما بعدىا.  348، ص السابق
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ليها جبنسيتهم..."، فقانون جنسية إاحلالة ادلدنية لؤلشخاص وأىليتهم قانون الدولة اليت ينتمون 
 ىذا الشخص صبيا ومىت يبل  سن الرشد، ومىت يكون ناقص ربالشخص ىو الذي يبُت لنا مىت يعت

 أيضا يبُت لناو ىلية كاجلنون والسفو والغفلة ىذا القانون عوارض األ لناما يبُت و عدديها، كأأىلية 
 . 1نتيجة العاىةمثبل قانون جنسية الشخص موانع األىلية اليت قد ربدث 

 عندمالقانون اجلزائري لضع زب ىي مسألة تكييف ىليةاأل ربديد ادلسائل اليت تدخل ضمنن إ
ىلية وىل ىي دد مىت يدخل النزاع ضمن مسائل األفهو من حي ،على القاضي اجلزائري يعرض النزاع

"يكون 9 اليت جاء فيها ق.م.جمن  98و خاصة، وىذا ما يؤكده نص ادلادة أمسألة أىلية عامة 
القوانُت دلعرفة ت ادلطلوب ربديد نوعها عند تنازع القانون اجلزائري ىو ادلرجع يف تكييف العبلقا

 ".القانون الواجب تطبيقو.
عدديي وناقص فقد أىتمت أغلب الدول ب وألن نقص األىلية يؤثر على األشخاص الطبيعيُت

ىلية عن طريق نظام الوالية اعد خاصة حلماية ناقصي وعدديي األقو  حيث صلدىا زبصص، ىليةاأل
ُف قانون جنسية الشخص الواجب محايتو تطبيقا لنص إنظمة وزبضع ىذه األ و القوامةأوالوصاية 

"يسري على الشروط ادلوضوعية اخلاصة بالوالية والوصاية  نو9أعلى  اليت نصت ق.م.جمن  04ادلادة 
ىلية والغائبُت قانون الشخص الذي ذبب عدديي األالقصر و والقوامة وغَتىا من النظم ادلقررة حلماية 

الذي يطبق على ىو  عدديي األىلية والغائبُتجنسية فإن قانون  04تطبيقا لنص ادلادة و ، "....محايتو
حيات الوِف يبُت لنا صبل ادلنازعات ادلتعلقة بادلسائل ادلوضوعية للنظم ادلقررة حلمايتهم، فهو الذي

، ومن نظام الوالية و القيم، ومىت ينتهيأوكيف يعُت الوِف أو الوصي موال القصر أوطريقة التصرف يف 
تقصده ىذه ادلادة ىو الوالية على ادلال ال الوالية على النفس  ذين نظام الوالية الأالفقو من يرى ب

 .2ن ادلشرع اقرهنا بنظام الوصاية والقوامةأوحجتهم يف ذلك 

                                                 

، م1984 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائريي القانون الدولي الخاص عمي عمي سميمان، مذكرات ف -1
 .65ص
 .78، ص المرجع السابق -2
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جنسية  خيضع لقانونبينا يف ما سبق أن القانون الواجب التطبيق على ناقصي وعدديي األىلية 
وأضاف ادلشرع أنو إذا كانت ىناك تدابَت استعجالية تتعلق بالقاصر يف ذاتو  ،خص الواجب محايتوالش

 أو يف أموالو وكان القاصر موجود يف اجلزائر أو كانت أموالو موجودة يف اجلزائر فيطبق القانون اجلزائري
سناد إ ىي قاعدةسناد يف ىذه ادلادة قاعدة اإل حيث صلد أنالفقرة الثانية  04حسب ادلادة  وحده

مر بتطبيق ىذه النظم ادلقررة وعلى كل حال فإنو عندما يتعلق األ، فردية ويقصد منها االزدواجية
قواعد ادلتعلقة باإلجراءات واالختصاص القضائي فإهنا المر بناقصي وعدديي األىلية ويتعلق األ حلماية

كرر من ق.م.ج اليت جاء فيها 9"يسري على قواعد م 10لنص ادلادة زبضع لقانون القاضي طبقا 
يف ما  ، أماو تباشر فيها اإلجراءات."أاالختصاص واإلجراءات قانون الدولة اليت ترفع فيها الدعوى 

، حيث يطبق ق.م.ج 08شكل الوالية والوصاية فهي زبضع لؤلصل العام الوارد يف ادلادة  خيص
 قانون ادلكان الذي سبت فيو.عليها 

 األىلية. بشأن االختصاص القضائيالثاني:  الفرع

ىذا ادلعيار  ،توالشخص ادلتنازع يف أىلي جنسيةيعول على  القضائي يف مسائل االختصاص
، ىذا ما جزائري الشخص ادلتنازع يف أىليتويسمح باختصاص احملاكم اجلزائرية كل مرة يكون فيها 

التعاون القانوين والقضائي بُت دول ارباد ادلغرب يؤكده الفقو وكذلك بعض االتفاقيات مثل اتفاقية 
"...تعترب زلاكم الطرف ادلتعاقد سلتصة يف احلاالت 9 منو على أنو 23العريب واليت نصت يف ادلادة 

التالية9...ز( إذا تعلقت الدعوى باألىلية أو األحوال الشخصية دلواطٍت الطرف ادلتعاقد ادلنتسبُت إليو 
تعترب زلاكم اتفاقية الرياض اليت جاء فيها9 "من  15وكذلك ادلادة  ،1وى.9" جبنسيتهم وقت رفع الدع

لطلب سلتصة يف قضايا األىلية الطرف ادلتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيو وقت تقدمي ا

                                                 

 181-94اتفاقية التعاون القانوني و القضائي بين دول اتحاد المغرب العربي المصادق عمييا بالمرسوم الرئاسي رقم  -1
م، يتضمن المصادقة عمى اتفاقية التعاون القانوني و 1994يونيو سنة  27ه الموافق 1415محرم عام  17مؤرخ في 

و  09الموافق  1411شعبان عام  24و  23النوف )ليبيا( في  القضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة
 .06م، ص 1994، سنة 43م، الجريدة الرسمية، ع. 1991مارس سنة  10
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كما أن   ،1ىلية ىذا الشخص أو حالتو الشخصية."أحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول واأل
امتياز التقاضي أمام  انا سبنحمدبعيار اجلنسية حيث أهن انتأخذ ق.إ.م.إ.جمن  31و 30 تانادلاد

و زلل اقامتو، ما ديكن أاحملاكم اجلزائرية لكل من حيمل اجلنسية اجلزائرية بغض النظر عن موطنو 
ال حُت ال يكون للشخص موطن او زلل إمبلحظتو بالنسبة ذلذا الضابط أنو ال ديكن اللجوء اليو 

 .اقامة معروف

 .المطلب الثاني: انعقاد الزواج وآثاره

لقوانُت ويرجع ذلك اُف اختبلف ادلواضيع اليت تثَت صعوبات خاصة يف تنازع ا ىمأالزواج  ديثل
من الدول من تعترب الزواج رابطة دائمة  ن الزواج، فهناكبشأ قانونية على ادلستوى الدوِفنظمة الاأل

اإلسبلمية تبيح الشريعة  نأكما ثر،  أي أن يرتب أن ينحل دون أديكن  امؤبدة وىناك من يعتربه نظام
الزوجة، بينما الدول  بإرادةو أالزوجُت  بإرادةو أرادة الزوج ن ينحل سواء بإأوديكن  ،تعدد الزوجات

خرى أن الزواج نظام ديٍت ودول أتعترب  اليت تعتنق ادلسيحية ربرم تعدد الزوجات، وىناك من الدول من
 .2رلال الزواجكثرة ادلنازعات يف   ينتج عنها كل ىذه االختبلفات ،مدنيا تعتربه نظاما

جزءا دون شك تعترب من مقدمات الزواج شلا جيعلها  طبة اليتن الزواج يبدأ دبرحلة اخلخ الواقع أ
حىت نتمكن من ربديد  هبا خاصسناد إادلشرع اجلزائري ضابط  خيصصَف و  من األحوال الشخصية،
طبة يطبق عليها ما يطبق باخلخ  ةولذلك فإن الفقو يرى بأن ادلنازعات ادلتعلق ،القانون الذي حيكمها

طبة فَتى اخلخ فسخ أما عن التعويضات ادلًتتبة على  ادلوضوع،و أعلى الزواج سواء من حيث الشكل 

                                                 

مؤرخ في  47-01اتفاقية الرياض العربية لمتعاون القضائي الموقعة في الرياض المصادق عمييا بالمرسوم الرئاسي رقم  -1
م، يتضمن التصديق عمى اتفاقية الرياض العربية لمتعاون 2001فبراير سنة  11الموافق  1421ذي القعدة عام  17

م، وكذا تعديل المادة 1983ابريل سنة  06الموافق  1403جمادي الثانية عام  23القضائي الموقعة في الرياض بتاريخ 
دورة انعقاده العادي  م من طرف مجمس وزراء العدل العرب في1997نوفمبر سنة  26من االتفاقية الموافق عميو في  69

 م.2001، سنة 11الثالث عشر، الجريدة الرسمية، ع. 
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لد الذي وقع فيو الفسخ تطبيقا لنص واليت حيكمها قانون الب الفقو اخضاعها للمسؤولية التقصَتية
 .1ق.م.جمن  19ادلادة 

 ول: انعقاد الزواج.الفرع األ

، ىذه شكليةالو الشروط ادلوضوعية  عدد منحىت ينعقد الزواج صحيحا ال بد من توفر 
وعلى كل حال فإنو يرجع يف تكييف ما يدخل ضمن الشروط  زبتلف باختبلف الدول، الشروط

 حيث ،ق.م.جمن  98ادلوضوعية وما يدخل ضمن الشروط الشكلية اُف قانون القاضي طبقا للمادة 
القانون الواجب  دلعرفة القانون اجلزائري ىو ادلرجع يف تكييف العبلقات ادلطلوب ربديد نوعها يكون
 .عند تنازع القوانُت التطبيق

 .الشروط الموضوعية للزواج: فقرة األولىال

البلزمة للزواج، فمثبل يف اجلزائر فإن الشروط  ادلوضوعية زبتلف الدول يف ربديد الشروط
ىي الرضا واألىلية والصداق والوِف والشاىدان، وخلو الزوجُت من  لزواجالنعقاد االبلزمة ادلوضوعية 

عندما تكون ىذه العبلقة ذات  شروط صحة الزواجادلشرع اجلزائري وقد أخضع  ،2ادلوانع الشرعية
اليت جاء فيها9 "يسري  ق.م.جمن  00اُف قانون جنسية كل من الزوجُت يف ادلادة  جنيبأعنصر 

ىذه ادلادة تقضي ، "على الشروط ادلوضوعية اخلاصة بصحة الزواج القانون الوطٍت لكل من الزوجُت
 .و باطبلأيما إذا كان الزواج صحيحا دلعرفة ف بتطبيق قانون جنسية كل من الزوجُت

 الزوجان نفس اجلنسية ملال يثَت صعوبات عندما حي السابق ذكره 00ادلادة  إن تطبيق نص 
، ن تكون ذلما جنسية مشًتكة مثبل كأن يكون الزوجان فرنسيان أو مغربيان أو تونسيانأدبعٌت 

مام القضاء اجلزائري نزاع أاختبلف جنسية كل من الزوجُت، مثبل كأن يطرح عند تظهر  شكاليةاإل
ىذه ادلسألة ال  كيف نطبق القانونُت معا؟  التساؤلوىنا يطرح  ،ةوتونسي ن صحة زواج بُت مغريبأبش

                                                 

 .68، ص المرجع السابقعمي عمي سميمان،  -1
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 .نازع االختصاص القضائي الدولي وتنازع القوانين في مجال األسرةتتطبيقات                   الثانيالفصل 

 00 

أجاب عنها، حيث يتم حلها عن طريق اللجوء اُف ما  الفقوأن صلد ذلا إجابة يف القانون اجلزائري غَت 
 .1التطبيق ادلوزعو التطبيق اجلامع بيعرف 

البلزمة لصحة  الشروط ادلوضوعيةكل زوج  حيًتمن أيف ىذا التطبيق جيب  التطبيق الجامع: أوال:
 يف قانون الزوج والزوجة الشروط أحد صانقإو أ ةالفًب سلفإذا  ،خراآل زوجال قانونو يف قانونو  الزواج
ألنو  مشددا، وقد اعترب ىذا التطبيق فيعترب الزواج باطبل ، وقام نزاع حول ىذا الزواجحد الطرفُتأمن 

 يرغب فيو غالبية الفقو. يؤدي اُف ابطال غالبية العقود ادلتعلقة بالزواج لذلك ال
ن حيًتم الشروط ادلوضوعية يف قانونو فقط أيف ىذا التطبيق جيب على كل زوج  التطبيق الموزع: ثانيا:

، حيًتم الشروط ادلوضوعية يف قانونو للقول بصحة أو بطبلن الزواجُف الطرف الذي َف إويتم النظر 
ن حيًتم الزوج الشروط ادلوضوعية اليت يشًتطها قانون الدولة اليت يتبعها جبنسيتو، وأن أحيث يكفي 

ُف إالفقو  أغلبية ودييل ربًتم الزوجة الشروط ادلوضوعية اليت يشًتطها قانون الدولة اليت تتبعها جبنسيتها،
  هتا.وخيضعوهنا للتطبيق اجلامع خلطور  موانع الزواج عن تطبيقو مسألة يستبعدون هنمأ إال، ىذا التطبيق

سكت عن حل مسألة النزاع ادلتحرك وَف يبُت لنا  00يف ادلادة  ادلشرع اجلزائرينشَت إُف أن 
من ق.م.ج ىدفو  02يف ادلادة  استثناءاجلزائري وقد أورد لنا ادلشرع ، وقت االعتداد جبنسية الزوجُت

عندما يكون  من ق.م.ج 00تطبيق ادلادة يقضي باستبعاد  ستثناءاالاجلزائري، ىذا  العنصر محاية
كل من الزوجُت بل يطبق القانون   نطبق قانون جنسيةفبل  انعقاد الزواج،حد الزوجُت جزائريا وقت أ

، حيث يطبق ق.م.ج 09تبقى خاضعة للمادة اليت  وحده ما َف يتعلق األمر بأىلية الزواج اجلزائري
  ىليتو.أعليها قانون جنسية الشخص ادلتنازع يف 

 .الشروط الشكلية للزواج: الفقرة الثانية
اليت الدول بعض فمثبل تعترب  تتباين األنظمة القانونية فيما خيص الشروط الشكلية للزواج،

ادلسيحي شهر الزواج يف الشكل الديٍت شرطا شكليا بينما تعتربه دوال أخرى كاليونان تعتنق الدين 

                                                 

الدولي الخاص، دار النيضة ، عمي خميل إسماعيل الحديثي، القانون 69، ص المرجع السابقعمي عمي سميمان،  -1
 .169-168م، ص 2013العربية، القاىرة، مصر، 
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وعلى العموم فإنو يدخل ضمن الشروط الشكلية للزواج كل ادلسائل اليت  واسبانيا شرطا موضوعيا،
 لنا َف يبُتو  ، عقده وطريقة اشهاره وكيفية ربريره وإثباتويفتتعلق بإجراءات الزواج واذليئة ادلختصة 

نو خيضعو أيبدو  لكن، بشكل الزواج اخلاصة سنادقاعدة اإل بشكل صريح ق.م.جادلشرع اجلزائري يف 
من  86الرجوع للمادة لقانون زلل إبرامو، ىذا ما ديكن استخبلصو من قواعد قانونية عديدة، فب

 وضاع ادلألوفة يف البلدواج اجلزائريُت يف اخلارج اُف األخضع ز أن ادلشرع أ ضحيت قانون احلالة ادلدنية
وبالرجوع اُف  ،1ن ال خيالف الطرف اجلزائري الشروط ادلوضوعية يف قانونوأعلى  الذي يتم فيو الزواج

 القانونية يف جانبها الشكلي القانون الواجب التطبيق على التصرفات تبُتاليت  ق.م.جمن  08ادلادة 
برامها فيو، وجيوز أيضا ان خيضع ا لذي ًببوجو عام لقانون ادلكان اصلدىا زبضع ىذه التصرفات 

الذي يسري على احكامها للقانون ادلشًتك للمتعاقدين أو لقانوهنما الوطٍت ادلشًتك او للقانون 
إخضاع الزواج يف شكلو لقانون البلد الذي ابرم فيو حل اتبعتو تشريعات وديكن القول أن ادلوضوعية، 

 . 2العديد من الدول
فيما خيص إثبات الزواج فإنو خبضع للقانون الذي حيكم الشكل، فعندما يتم ابرام الزواج وفقا 
لقانون زلل ابرام العقد فإن اإلثبات خيضع كذلك ىو لقانون زلل ابرام العقد، وإذا ًب ابرام الزواج وفقا 

بُت  الو أن زواج، فمثبل 3جنسية الزوجُت فإن اإلثبات خيضع كذلك لقانون جنسية الزوجُتلقانون 
تونسي ومغربية ًب وفق قانون زلل ابرام عقد الزواج وىو القانون اجلزائري فإن إثباتو يتم وفق القانون 

اليت جاء فيها9 "يثبت الزواج دبستخرج من سجل  ق.أ.جمن  11اجلزائري ويطبق عليو نص ادلادة 
 "....احلالة ادلدنية، ويف حالة عدم تسجيلو يثبت حبكم قضائي

                                                 

من قانون الحالة المدنية عمى أنو: "إن الزواج الذي ينعقد في بمد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائري  97تنص المادة  -1
لجزائري الشروط األساسية التي وأجنبية يعتبر صحيحا إذا تم حسب األوضاع المألوفة في ذلك البمد شريطة أال يخالف ا

م يتعمق بالحالة المدنية، 1970فبراير سنة  19مؤرخ في  20-70، أمر رقم يتطمبيا القانون الوطني إلمكان عقد الزواج..."
 ، المعدل والمتمم. 274م، ص 1970، سنة 21ج.ر ع.

 وما بعدىا 238، المرجع السابق، ص 1ج.أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري،  -2
كمية الحقوق  ،ليسانس السنة الرابعة )مطبوعة عممية مقدمة لطمبةفتيحة يوسف، محاضرات في القانون الدولي الخاص  -3

 .54ص  ،م2008/2009، السنة الجامعية تممسان، الجزائر ،جامعة أبو بكر بمقايد والعموم السياسية،
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 .آثار الزواجالفرع الثاني: 

لذلك سنبُت ضابط اإلسناد الذي إذا انعقد الزواج صحيحا فإنو يرتب رلموعة من اآلثار، 
خصصو ادلشرع اجلزائري آلثار الزواج )الفقرة األوُف(، مث ضلدد بعد ذلك نطاق أو رلال ىذه اآلثار 

 )الفقرة الثانية(. 
 .األولى: ضابط اإلسناد المخصص آلثار الزواج الفقرة

عاًف ادلشرع اجلزائري القانون الواجب التطبيق  ولقد شخصية أو مالية، آثار الزواج قد تكون
يسري قانون الدولة اليت " جاء فيها9 اليت ق.م.جمن  0الفقرة  01من خبلل ادلادة  ىذه اآلثارعلى 

 ىذه ،"...على اآلثار الشخصية وادلالية اليت يرتبها عقد الزواجليها الزوج وقت انعقاد الزواج إينتمي 
ن أيتبُت من ىذا النص ، و م1994تعديل سنة قبل ادلالية  اآلثارعلى  ارلاذل يقتصركانت ادلادة  
كضابط إسناد يف مسائل آثار   اختار قانون جنسية الزوج وليس قانون جنسية الزوجة اجلزائري ادلشرع
الدور بسبب  سرة، وكذلكباعتباره رب األ ى عاتقووااللتزامات الكبَتة ادللقاة عل عباءبسبب األ الزواج

ثار آمن الزوجُت كي ال يطبق على  وَف يعتمد قانون جنسية كبلاجملتمع اإلسبلمي، ادلعًتف لو بو يف 
ال تثَت  لآلثار فهيما بالنسبة أالبطبلن،  عنها تبن الشروط ادلوضوعية يًت أل ،الزواج قانونُت معا

اجلزائري  قد ربط ادلشرعو  ،1قتضي الوحدة يف النظام القانوين ادلطبق عليهاتن اآلثار أكما   ،اشكاال
ذلك حبل بواضعا  انعقاد الزواجوقت ب (قانون جنسية الزوجثار الزواج )ضابط اإلسناد ادلخصص آل

الذي قد حيدث نتيجة تغيَت الزوج جلنسيتو بعد عقد الزواج، ىذا احلل يساىم  َتدلسألة التنازع ادلتغ
وىناك من يرى أن تطبيق  ،2ثار بتغيَت جنسية الزوجال تتغَت ىذه اآلأيضا يف استقرار األسرة حيث 

ويشكل  عدم ادلساواة بُت ادلرأة والرجلو قانون جنسية الزوج دون الزوجة يتضمن نوعا من التفرقة 

                                                 

الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعة، اإلسكندرية، مصر، ىشام صادق، عكاشة محمد عبد العال، القانون  -1
 .269م، ص 2007

 .249-248، المرجع السابق، ص 1ج.أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري،  -2
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مصلحتها فيو، لذلك صلد بعض الدول  قد تكونربرم من تطبيق قانوهنا الذي للزوجة اليت قد  اضرر 
 . 1يدا كادلوطن ادلشًتك للزوجُتامن تطبق ضابطا زل

ثار عقاد الزواج ىو الذي يطبق على اآلورغم أن قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت ان
على ىذه القاعدة ونص  استثناءن ادلشرع اجلزائري أورد أالشخصية وادلالية اليت يرتبها عقد الزواج إال 

ويقضي بتطبيق القانون اجلزائري عندما يكون أحد الزوجُت جزائريا  من ق.م.ج 02عليو يف ادلادة 
ل موحدة بُت األنظمة أنو ال يساعد يف وضع حلو  االستثناءالزواج، ما يعاب على ىذا  انعقادوقت 

  ىذا االستثناء يساىم يف محاية العنصر الوطٍت. ورغم ذلك ديكن القول أن ،2القانونية الدولية ادلختلفة
 .نطاق القانون الذي يحكم آثار الزواجالفقرة الثانية: 

الشخصية ىي  فاآلثارو مالية، أقد تكون أثارا شخصية آثار الزواج بينا يف ما سيق أن 
، ادلعاشرة نحس، و بُت الزوجُت بُت الزوجُت، كواجب االحًتام والطاعةادلتبادلة احلقوق والواجبات 

ما أ وحق الزوجة على زوجها يف العدل إذا تعددت زوجاتو، ،وإقامة الزوجة مع زوجها حيث يقيم
ن تعقد بُت الزوجُت لتنظيم األموال أعبارة عن االتفاقيات واألنظمة ادلالية اليت ديكن اآلثار ادلالية فهي 

ويف الشريعة   لدى القانون اجلزائريغَت معروفة هنا أ، غَت معروفة يف الدول األجنبيةىذه النظم بينهم 
إال إذا  ،3ثر ماِف، فكل زوج لو حرية التصرف يف أموالو اخلاصةأاإلسبلمية حيث ال يرتب الزواج أي 

ثار ادلشرع اجلزائري َف يفرق بُت اآل نأوادلبلحظ  ًب االتفاق على بعض ادلسائل يف عقد الزواج،
مع ذلك فإن  خضعهما لقانون واحد وىو قانون جنسية الزوج عند ابرام الزواج،أالشخصية وادلالية و 

 9نشرحها يف ما يلي لكوهنا تطرح صعوبة يف تكييفها ُف تفصيلإثار حباجة اآلىناك بعض 
بُت الزوجُت ادلعروف يف موال نظام األ تتمثل يفثار ادلالية للزواج اآل ثار المالية للزواج:اآلأوال: 

ن ارتباطو بالزواج أغَت ، ىذا النظام ال تعرفو الشريعة االسبلمية وال القانون اجلزائري، 4جنبيةالدول األ
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 اءالفقه ىناك من نأباعتباره من آثار الزواج، خاصة و  ووراء الدافع الذي جعل ادلشرع يكيفقد يكون 
"رلموعة القواعد  أنو ، ويعٌت بالنظام ادلاِف للزوجُتمواللة تدخل ضمن طائفة األأيعتربه مس من

القانونية أو ادلتفق عليها بُت الزوجُت، واليت من مقتضاىا بيان حقوق وواجبات كل منهما من حيث 
دارهتا واالنتفاع هبا، ومن حيث الديون اليت تتم قبل الزواج إموال و ه األوايرادات ىذ مواذلماأملكية 

عن  نتساءلوقد  ،1واثناءه وبعد اضلبلل عقده، وتسوية حقوق كل من الزوجُت بعد انتهاء الزوجية"
موال بُت الزوجُت كالشركات الزوجية، ُت الزوجُت وال تدخل ضمن نظام األالعقود ادلالية اليت تربم ب

 زبضع ىي كذلك لقانون جنسية الزوج باعتبارىا تدخل ضمن آثار الزواج؟فهل 
ن زبضع لقانون أن ىذه العقود جيب أول يرى بُف فريقُت، األإاختلف الفقو يف ىذه ادلسألة 

هنا زبضع لنفس القانون الذي حيكم آثار أخرون آخرى، بينما يرى كغَتىا من العقود ادلالية األرادة  اإل
ن القيود اليت يفرضها ادلشرع على العقود بُت أباعتبار خَت ىو الغالب ىذا الرأي األ نأالزواج، غَت 

  .2الزوجُت ىدفها محاية نظام الزواج وليس العقد يف ذاتو
حيث منيز بُت نوعُت  ،النفقةمسألة ومن بُت اآلثار ادلالية واليت تثَت بعض الصعوبات نذكر 

 من النفقة9 النفة الزوجية والنفقة بُت االقارب.
 النفقة الزوجية9 -أ

من  63وىذا ما تنص عليو ادلادة  حسب مقدرتو من أىم واجبات الزوجالنفقة  تعترب 
 ىذهاليت جاء فيها9 " ذبب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول هبا أو دعوهتا إليو ببينة..."،  ق.أ.ج

وكل ما يعترب من الضروريات يف العرف  ،جرتوأالنفقة تشمل الغذاء والكسوة والعبلج والسكن و 
من ق.م.ج تنص على أن9 "يطبق القانون الوطٍت على االلتزام بالنفقة بُت  03، كما أن ادلادة والعادة

ول ما إذا كانت نفقة الزوجة ينطبق عليها نص ادلادة حاألقارب للمدين هبا."، وىنا يطرح التساؤل 
 ؟ق.م.ج 03أو نص ادلادة ق.م.ج  0فقرة  01
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اج ىو الذي أنشأ االلتزام بالنفقة فبل يف الواقع فإن النفقة نتاج زواج صحيح، وباعتبار أن الزو 
وزبتلف ، 1لزواجمتعلقة بآثار ا مسألةاليت تقع ربت عاتق الزوج ىي  النفقة اعتبار أنشيء دينعنا من 

النفقة الواجبة بُت الزوجُت اليت يرتبها عقد الزواج عن النفقة الوقتية واليت من ادلمكن ان تطالب هبا 
من رلال تنازع  االزوجة أثناء رفعها لدعوى التطليق حيث يرى جانب كبَت من الفقو بضرورة إخراجه

افظة على السكينة يف الدولة يقصد بو احمل اإجراء باعتبارىاالقوانُت حيث يطبق عليها قانون القاضي 
 . 2احملتاجمن ادلدين، فهذه النفقة ىدفها دفع الضرر الذي قد يصيب الزوج واأل
 9النفقة على األقارب -ب

النفقة بُت األقارب تثَت أيضا التساؤل حول ما إذا كانت تدخل ضمن آثار الزواج أم زبرج 
أن تكون بسبب رابطة الدم فهي اوسع نطاقا من القرابة القرابة تنتج عن الزواج كما ديكن فعنو، 

من ىم األقارب، ففي اجلزائر قد تكون القرابة  ربدد كل قوانُت الدولة  العموم فإن  لىالزوجية، وع
قرابة مباشرة حُت تكون الصلة ما بُت األصول والفروع، وقد تكون قرابة حواشي وىي الرابطة ما بُت 

ن أن يكون أحدىم فرعا لآلخر، كما أن القرابة ديكن أن تنشأ عن أشخاص جيمعهم أصل واحد دو 
، وزبتلف القوانُت حول 3خررابة والدرجة بالنسبة للزوج اآلالزواج فيعترب أقارب الزوجُت يف نفس الق

ضرورة إلزام الشخص باإلنفاق على أقاربو، وقد أخضع ادلشرع اجلزائري منازعات النفقة بُت األقارب 
"يطبق القانون الوطٍت على  ق.م.ج اليت جاء فيها 9 03لقانون جنسية ادلدين هبا حسب ادلادة 

نسية ادلدين هبا ألنو ىو ادلكلف بدفعها االلتزام بالنفقة بُت األقارب للمدين هبا."، واختار ادلشرع ج
 ناواعًتض الفقو على كلمة ادلدين هبا واقًتحوا استبداذلا بادلطالب هبا، فقانون جنسية ادلدين هبا يبُت ل

 .من ىم األقارب وما درجتهم يف القرابة وىل جيب االنفاق عليهم ومقدار النفقة

                                                 

 .252، المرجع السابق، ص 1ج.أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري،  -1
 .272-271، ص المرجع السابقىشام صادق، عكاشة محمد عبد العال،  -2
 .ق.م.ج، من 35، 33، 32راجع المواد  -3



 .نازع االختصاص القضائي الدولي وتنازع القوانين في مجال األسرةتتطبيقات                   الثانيالفصل 

 44 

و ما تسمى بالنفقة أواألبناء  ية على الزوجةالنفقة الزوج النفقة بُت األقارب وزبرج عن مسألة
، ونفقة العدة او نفقة 1صلية واليت تعترب من آثار الزواج وزبضع لقانون الزوج وقت انعقاد الزواجاأل

، والنفقة 2ثار اضلبلل الزواج وزبضع لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوىآاألبناء واليت تعترب من 
، 3سائل اإلجرائية فهي زبضع لقانون القاضي لتعلقها بالنظام العام للدولةادلالوقتية واليت تعترب من 

وقت ربديد جنسية ادلدين هبا، ونرى اهنا ربدد بوقت رفع الدعوى  ناوادلبلحظ أن ادلشرع َف يبُت ل
 ضبطا للنزاع ادلتحرك.

حالة ادلرأة النسب و خبصوص د تثور بعض الصعوبات عند الزواج ق اآلثار الشخصية للزواج: :ثانيا
 ، ىذه الصعوبات تتمثل فيما يلي9ادلتزوجة

 النسب9  -أ
النسب مسألة مرتبطة باألحوال الشخصية حيث يرتبط باألب واألم والطفل، وعادة ما يتم 
التميز بُت النسب الشرعي والنسب الطبيعي، بالنسبة للنسب الشرعي ىناك من خيضعو للقانون الذي 
حيكم آثار الزواج، أما النسب الطبيعي فهناك من خيضعو لقانون جنسية الطفل، وقد نظم ادلشرع 

ادلشرع اجلزائري قبل  بُتَف ي، و بعد تنظيمو حلقوق وواجبات الزوجُت ق.أ.جزائري النسب يف اجل
م القانون الواجب التطبيق على النسب، فكان ىناك من ينادي 1994سنة  ق.م.جتعديل 

ُف القانون الذي حيكم آثار الزواج باعتباره القانون األنسب على أساس أن الطفل يف إخضاعو بإ
ن ىذا الضابط يساعد يف أسبلمية يعترب أحد افراد األسرة الناذبة عن زواج شرعي، كما الشريعة اإل

 .4آثار الزواج الذي زبضع لو قانونالالعبلقات القائمة بُت األسرة وىو  توحيد القانون ادلطبق على
وحجتهم يف ذلك أن ، النسب علىق قانون جنسية الطفل يطبتبعض الفقهاء اقًتح وقد 

حبالة األب النسب يتعلق حبالة الطفل الشخصية، وانتقد ىذا الرأي على أساس أن النسب لو عبلقة 
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بن، وىناك من اقًتح إخضاع النسب لقانون جنسية األم باعتبارىا العنصر أيضا من حيث أبوتو لئل
،  أو 1فة خببلف األبن األم غالبا ما تكون معرو أاألساسي يف كل دعوى متعلقة بالنسب، كما 

 ب رلهول اجلنسية.عندما يكون األ
ألب يف مسألة ا األكرب زبصصلحة ادلصلح ألن األ ىوأن تطبيق قانون جنسية األب  يبدو

حسم ادلشرع اجلزائري أمره يف ىذه ادلسألة حيث فقد  النسب، وىذا فعبل ما أخذ بو ادلشرع اجلزائري،
م أنو يسري على النسب 1994سنة  ق.م.جتعديل  مكرر من ق.م.ج بعد 02بُت يف ادلادة 

مكرر أنو9 " يسري على النسب  02جاء يف ادلادة فقد واالعًتاف بو وإنكاره قانون جنسية األب، 
بو وإنكاره قانون جنسية األب وقت ميبلد الطفل. ويف حالة وفاة األب قبل ميبلد الطفل  عًتافواال

ن ادلشرع حل مشكلة النزاع أادلبلحظ يف ىذه ادلادة يطبق قانون جنسية األب وقت الوفاة."، و 
ب قبل ميبلد الطفل ب وقت ميبلد الطفل وإذا تويف األن ربط االعتداد بقانون جنسية األأادلتحرك ب

  .فيطبق قانون جنسية األب وقت الوفاة
 مكرر تتعلق بالنسب الشرعي أما النسب الطبيعي فيعترب سلالفا للنظام العام يف 02ادلادة 

القانون اجلزائري، ألن الشريعة اإلسبلمية ال تعًتف بالنسب خارج إطار الزواج الشرعي، وىناك من 
اقًتح إخضاعو لقانون القاضي للتقليل من استعمال مفهوم النظام العام خاصة يف مواجهة بعض 

 أن دعوى ، ونشَت أخَت إُف2القوانُت األجنبية الواجبة التطبيق واليت تعًتف هبذا النوع من النسب
 ب إلنكار النسب.عها من ديثل الطفل وقد يرفعها األالنسب قد يرف

  9إسم الزوجة -ب
، بينما تًتك دوال أخرى احلرية للزوجُت يف محل لقب زوجهاالزوجة  الدول بعض قوانُت تلزم

ًتك للزوجة االحتفاظ بامسها بعد الزواج مثل ما تفعل ذلك تاختيار االسم العائلي، ودول أخرى 
ن خيضع أيطرح التساؤل حول ما إذا كان جيب  االسمثار النزاع حول ىذا  وإذاالدول اإلسبلمية، 
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لقانوهنا الشخصي باعتبارىا مسألة تتعلق حبالة األشخاص واليت ربكمو ادلادة  االسمىذا النزاع حول 
 ثار الزواج؟آجيب أن خيضع للقانون الذي حيكم  ، أمق.م.جمن  09

عدم  نو من الضروريأيرون  بعض الفقهاءغَت أن ادلشرع اجلزائري َف يتكلم عن ىذه ادلسألة، 
قانون جنسية الزوج  جيب تطبيقبل  على النزاع ادلتعلق باسم الزوجة تطبيق قانون جنسية الشخص

 .1ثار الزواجآمن  اثر أ ىذه ادلسألة تعترب نأ وقت االنعقاد باعتبار
 ىلية ادلرأة ادلتزوجة9أ -ج

 بصفة كاملة أو جزئية، فبعض الدول مثبل ىلية ادلرأةأترتب بعض القوانُت على الزواج نقصان 
وقد  ،مثبل العقود إبرامك القانونية بعض التصرفات إلجراءزوجها  إذن منخذ أتشًتط على ادلرأة 

نتساءل عما إذا كان نقص أىلية ادلرأة ادلتزوجة حيكمو قانون جنسية الزوجة باعتبارىا مسألة تدخل 
أثر من  أم أهنا من ق.م.ج، 09ادلادة  بُف قانوهنا الشخصي حسإاليت زبضع ضمن فكرة األىلية 

يرى  من الفقوجانب  ؟ 90الفقرة  01آثار الزواج وخيضع لقانون الزوج وقت االنعقاد حسب ادلادة 
لقانون جنسية الزوج وقت االنعقاد باعتباره  بسبب الزواجادلرأة  نقص أىلية نو من ادلناسب اخضاعأ

، مصلحة العائلةخاصة عندما يكون اذلدف من تقرير نقص أىليتها احملافظة على  ثار الزواجآمن 
اخضاع أىلية ادلرأة ادلتزوجة  ننا ننضم للرأي القائل بضرورةأ، غَت 2يةسلطة الزوجالرتباطو بال وكذلك

وردبا ىذه ىي نية ادلشرع اجلزائري حُت من ق.م.ج  09تطبيقا لنص ادلادة  3لقانوهنا الشخصي
 ق.م.ج. 02استثٌت أىلية الزواج من نص ادلادة 

 رابعا9 جنسية الزوجة9 - د
زبتلف الدول يف منح زوجة ادلواطن اجلنسية وىناك من يفرضها عليها وىناك من يربطها 

ذا وقع النزاع حول جنسية ادلرأة إدبوافقة الزوجة وىناك من يشًتط مرور مدة معينة على الزواج وعموما 
 ثار الزواج.آباعتبارىا من  فقهي يرى تطبيق قانون جنسية الزوجادلتزوجة فاالذباه ال
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 .ع الثالث: االختصاص القضائي في مسائل انعقاد الزواجالفر 

، ونذكر ىنا بأنو ال وجود لقواعد خيتلف االختصاص القضائي الدوِف باختبلف ادلنازعة
ن إم.إ.ج، لذلك ف.من ق.إ 31و 30اختصاص قضائي دوِف يف القانون اجلزائري عدا ادلادتُت 

االختصاص القضائي الدوِف من قواعد االختصاص االجتهاد القضائي اجلزائري يستخلص قواعد 
الزواج على النحو عات ادلتعلقة بانعقاد اوعلى العموم زبتص احملاكم اجلزائرية بالنز  االقليمي الداخلية،

 ن.الذي سنبينو اآل

 الزواج.انعقاد االختصاص القضائي بشأن  الفقرة األولى:

جيب  )ثانيا(، الولوج يف ربديد اختصاص احملاكم اجلزائرية بشأن منازعات انعقاد الزواج قبل
 .)أوال( طبةربديد احملكمة ادلختصة يف مسألة منازعات اخلخ 

 يتم ربديد االختصاص القضائي للمحاكم اجلزائرية طبة:الخ   مسائل االختصاص القضائي فيأوال: 
 315 وىذا ما ديكن استخبلصو من ادلادةباستعمال معيار موطن ادلدعى عليو، طبة اخلخ  يف مسائل

" تكون احملكمة سلتصة إقليميا9 " يف موضوع العدول عن  9اليت جاء فيهامن ق.إم.إ.ج  90الفقرة 
 طبةاخلخ باخلطبة دبكان وجود موطن ادلدعى عليو،..."، وعليو تكون احملاكم اجلزائرية سلتصة بنزاع يتعلق 

إذا كان ادلدعى عليو متوطنا باجلزائر، وطبعا عندما ال يكون للمدعى عليو موطنا يف اجلزائر فإن 
احملاكم اجلزائرية ديكن ان تكون سلتصة بناء على امتياز التقاضي ادلبٍت على معيار اجلنسية اجلزائرية 

سلتصة كل مرة يكون  ، فتكون احملاكم اجلزائريةق.إ.م.إ.جمن  31و 30ادلنصوص عليو يف ادلادتُت 
 و مدعى عليو.أفيها اجلزائري مدعي 

ادلشرع اجلزائري َف يضع قاعدة اختصاص خاصة  :بشأن انعقاد الزواجاالختصاص القضائي : ثانيا
سابقا بشأن قواعد االختصاص القضائي الدوِف حيث يتم سبديد  هاقلن دلانو بالرجوع أبالزواج غَت 

قواعد االختصاص االقليمي الداخلية اُف اجملال الدوِف، وعلى ىذا األساس ديكن القول أن 
 االختصاص القضائي يف مسائل الزواج ديكن أن يبٌت على ادلعايَت التالية9
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 :موطن ادلدعى عليو -أ
الفقرة الثامنة واليت جاء  .جمن ق.إ.م.إ 315نص ادلادة  ىذا ادلعيار ديكن استخبلصو من 

يف موضوع ادلنازعة حول الصداق دبكان موطن ادلدعى  -97 "تكون احملكمة سلتصة إقليميا9 ...افيه
لنا توجهات ادلشرع خبصوص االختصاص القضائي الدوِف دبسائل الزواج،  تبُتعليو،.." ىذه ادلادة 

نو كأصل عام يطبق معيار موطن ادلدعى عليو يف مسألة النزاعات اليت تقوم بشأن أحيث نستنتج 
ن مسألة الصداق ىي شرط من الشروط ادلوضوعية للزواج، ويف ألزواج باعتبار لالشروط ادلوضوعية 

ادلدعى  موطنالواقع ىذا الضابط ديثل القاعدة العامة يف االختصاص القضائي واليت تقضي بتطبيق 
ليو فإن احملاكم اجلزائرية تكون سلتصة كل مرة يكون فيها أحد الزوجُت لو موطن يف اجلزائر، عليو، وع

عرض على احملاكم اجلزائرية نزاع حول الشروط يعندما  اتصعوبال يثَت بعض قدمع ذلك  ادلعيارىذا 
ُف إتم اللجوء ، ويف ىذه احلالة يليس لو موطن يف اجلزائرادلوضوعية للزواج تتعلق جبزائري مدعى عليو 

  و ادلدعى عليو. أادلعيار الثاين وىو جنسية ادلدعي 
 9جنسية ادلدعي أو ادلدعى عليو: -ب

ىذا ادلعيار يسمح  باختصاص احملاكم اجلزائرية كل مرة يكون فيها أحد الزوجُت جزائريا  
التعاون القانوين مدعي أو ومدعى عليو، ىذا ما يؤكده الفقو وكذلك بعض االتفاقيات مثل اتفاقية 

على أنو" ...تعترب زلاكم  هامن 23والقضائي بُت دول ارباد ادلغرب العريب واليت نصت يف ادلادة 
الطرف ادلتعاقد سلتصة يف احلاالت التالية9...ز( إذا تعلقت الدعوى باألىلية أو األحوال الشخصية 

من  31و 30، كما أن ادلادة 1وى.9"دلواطٍت الطرف ادلتعاقد ادلنتسبُت إليو جبنسيتهم وقت رفع الدع
تأخذ دبعيار اجلنسية حيث أهنا سبنح امتياز التقاضي أمام احملاكم اجلزائرية لكل من حيمل  ق.إ.م.إ.ج

اجلنسية اجلزائرية بغض النظر عن موطنو او زلل اقامتو، ما ديكن مبلحظتو بالنسبة ذلذا الضابط أنو ال 
 ديكن اللجوء اليو اال حُت ال يكون للشخص موطن او زلل اقامة معروف.

                                                 

 سابقة الذكر. اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي -1
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 المالية للزواج.الشخصية و االختصاص القضائي بشأن اآلثار  الثانية: الفقرة

 ادلوطن معيارترفع دعوى النفقة ضد ادلدين هبا وقد خصص ذلا ادلشرع اجلزائري : النفقةأوال: 
بشأن نزاع حول النفقة يكون  اون احملاكم اجلزائرية سلتصة دولي، حيث تكالختصاص احملاكم اجلزائرية

  1الفقرة  39نصت ادلادة  فقدمشتمبل على عنصر أجنيب إذا كان الدائن بالنفقة متوطنا يف اجلزائر، 
من ىذا القانون، ترفع الدعاوى أمام اجلهات  35و 27و 26نو9 " فضبل عما ورد يف ادلواد أعلى 

النفقة الغذائية والسكن،..،موطن الدائن يف مواد...،  -1القضائية ادلبينة أدناه دون سواىا9...
يف  -4نو 9 " تكون احملكمة سلتصة إقليميا9...أعلى  4الفقرة  315بالنفقة،..."،  كما نصت ادلادة 

موضوع النفقة الغذائية دبوطن الدائن هبا،..."، وقد استعمل ادلشرع اجلزائري ضابط موطن الدائن 
ايضا  دهؤكيادة ما يكون ىو الطرف احملتاج، ىذا الضابط بالنفقة للتيسَت على طالب النفقة ألنو ع

االجتهاد القضائي اجلزائري، حيث قررت احملكمة العليا يف اجتهاد ذلا  على ضرورة استعمال قواعد 
االختصاص الداخلي االقليمي وسبديدىا للمجال الدوِف حُت يتعلق األمر باالختصاص القضائي 

وحيث ثبت أن "... 1الدوِف اجلزائري، وأن مسألة النفقة زبضع لضابط ادلوطن، حيث جاء يف قرارىا 
الطاعن وادلطعون ضدىا يقيمان خارج الًتاب الوطٍت، لذلك فإن القضاء الوطٍت) باجلزائر( غَت سلتص 

نفقة اإلمهال، والنفقة ادلعيشية، وادلتاع، وبدل اإلجيار ألن ىذه العناصر مبلزمة إلقامة يف بالفصل 
هتا اخلامسة والسادسة من قانون األطراف، ومكان تواجدىم، وذلك عمبل بأحكام ادلادة الثامنة فقر 

 اإلجراءات ادلدنية ...".
ا ما تتعلق دعوى النسب باالعًتاف بو، أو بالبنوة أو باألبوة او باألمومة لشخص بغال: النسبثانيا: 

ن تتعلق بإنكار األبوة لشخص رلهول النسب، ىذه الدعوى ترفع أمام أرلهول النسب، كما ديكن 
خرى، وقد تتخذ صورتُت فقد تكون دعوى أصلية هبدف اثبات الدعاوى األ كم ادلدنية مثلها مثلاحملا 

خر من احلقوق  آالنسب ذاتو وقد تكون دعوى تبعية ىدفها إثبات النسب من أجل إثبات حق 

                                                 

م، 2008، 01م، مجمة المحكمة العميا، ع. 12/03/2008بتاريخ الصادر  402333قرار المحكمة العميا، ممف رقم  -1
 .257ص 
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، وزبتص احملاكم اجلزائرية يف دعاوى النسب حُت يكون النزاع دوليا إذا كان 1كإثبات الزواج مثبل
من ق.إ.م.إ.ج حيث جاء  389يف اجلزائر، ىذا ما نصت عليو ادلادة  موطن ادلدعى عليو موجودا

فيها9 " ترفع دعوى االعًتاف بالنسب، بالبنوة أو باألبوة او باألمومة لشخص رلهول النسب أو 
 إنكار األبوة، أمام زلكمة موطن ادلدعى عليو."

دد االختصاص القضائي َف ينص ادلشرع اجلزائري على قواعد رب ثالثا: حالة الزوجة بعد الزواج:
نو بالرجوع اُف االتفاقيات اليت ابرمتها أسم الزوجة وأىليتها إال إئل االدوِف للمحاكم اجلزائرية يف مس

ادلخصصة  ادلعايَتتلك  يى اديكن التعويل عليه يتاالختصاص ال معايَتن أاجلزائر ديكن القول 
اسم الزوجة وأىليتها زبضع اُف ضابط موطن ب ادلتعلقةالنزاعات  وعليو فإن ،للشروط ادلوضوعية للزواج

يف مسائل االختصاص القضائي الدوِف بشأن الشروط  او ضابط اجلنسية كما بيناه سابقأادلدعى عليو 
 ادلوضوعية للزواج.
يف اجلزائر زبتص احملاكم ادلدنية يف منازعات اجلنسية، حيث نو نازعات اجلنسية فإبالنسبة دل

النظر يف بالفقرة األوُف من قانون اجلنسية على أنو9" زبتص احملاكم وحدىا  26نصت ادلادة 
"، وديكن تصور دعوى اجلنسية يف صورة دعوى أصلية أو عن ...ادلنازعات حول اجلنسية اجلزائرية

، غَت أن ادلشرع اجلزائري َف يبُت ما ىي احملكمة ادلختصة 2أخرىطريق الدفع يف إطار دعوى أصلية 
ربديد احملكمة ادلختصة دوليا عند قيام النزاع  عمليةمن إقليميا يف منازعات اجلنسية شلا يصعب 

، غَت أن ادلنطق يقضي بعقد االختصاص للمحكمة جنسية الزوجة ادلشتمل على عنصر أجنيب بشأن
و زلل اقامة أا موطن او زلل اقامة الشخص، ويف حالة عدم وجود موطن اليت يوجد بدائرة اختصاصه

                                                 

الزواج المختمط في القانون الدولي الخاص، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون الدولي الخاص،  ،رحاوي أمينة -1
 .116 م، ص2010/2011كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبي يكر بمقايد، تممسان، السنة الجامعية، 

 م، المتضمن قانون الجنسية1970نة ديسمبر س 15الموافق  1390شوال عام  17المؤرخ في  86-70األمر رقم  -2
محرم عام  18مؤرخ في  01-05باألمر رقم  المعدل والمتمم، 1570م، ص 1970، سنة 105ج.ر ع. الجزائرية،
 .15، ص 15سية الجزائرية، ج.ر ع.، المتضمن قانون الجن2005فبراير سنة  27م الموافق 1426
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فإن االختصاص ينعقد ألي زلكمة يف اجلزائر خيتارىا ادلدعي على أن ال يكون اختياره ذلذه احملكمة 
 . 1ًب بنية االضرار بادلدعى عليو

 .ثارهآالمطلب الثالث: انحالل الزواج و 

رابطة ال، وعندما يتعلق النزاع باضلبلل 2بإرادة طرف أو اكثرو أبالوفاة  تنحل الرابطة الزوجية
فإهنا تثَت مسألة تنازع القوانُت، وسيكون القاضي ملزما بتحديد  ازوجية يكون أحد عناصرىا أجنبيال

 اضلبللالقانون الواجب التطبيق بشأن ىذا النزاع، فكيف يتحدد إذا القانون الواجب التطبيق على 
ل( وعلى آثاره )الفرع الثاين(، ومىت تكون احملاكم اجلزائرية سلتصة دوليا بشأن ىذا الزواج )الفرع األو 

 )الفرع الثالث(.  اضلبلل الزواج وآثاره

 انحالل الزواج.الفرع األول: 

 الفقرة بناء علىضع ادلشرع اجلزائري اضلبلل الزواج لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى خأ
على اضلبلل الزواج  جاء يف نص ىذه ادلادة9 "...ويسري وقد ،.جق.ممن  01الثانية من ادلادة 

من الواضح أن ىذا ، ."واالنفصال اجلسماين القانون الوطٍت الذي ينتمي إليو الزوج وقت رفع الدعوى
ربل الرابطة الزوجية بعدة صور، فقد يتم حلها النص خصص جلميع صور اضلبلل الزواج، حيث 

ويقصد  االنفصال اجلسماين، كما تطرقت ىذه ادلادة أيضا إُف اضلبلل اخللع و التطليق أوأبالطبلق 
 .3للرابطة الزوجية انقضاءكون ىناك ين أق بُت الزوجُت يف ادلعاشرة دون يبو التفر 

من ق.م.ج يبُت بأن ضابط اإلسناد يف مسائل اضلبلل الزواج ىو  1الفقرة  01نص ادلادة 
ىو الذي حيكم كل ما يتعلق بفك الرابطة الزوجية من حيث ، ىذا األخَت قانون جنسية الزوج

ادلشرع جنسية الزوج بوقت رفع الدعوى على أساس  ضبطو رفضها، وقد أشروطها حاالهتا وإجازهتا 
يرى أن إخضاع إال أن ىناك من  ،ال دبوجب حكم قضائيإالزوجية ال يتم  الرابطةأن الطبلق أو حل 

                                                 

 .306، ص المرجع السابقحبار محمد،  -1

 .225م، ص 2010 ، دار البصائر، الجزائر،داودي، أحكام األسرةعبد القادر  -2
 .312ص  ،المرجع السابقىشام صادق، عكاشة محمد عبد العال،  -3
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ن تتزوج الزوجة أاضلبلل الزواج لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى فيو ظلم للزوجة، حيث ديكن 
بيح قانوهنا الطبلق يوفق قانون جنسية زوجها الذي ال يبيح الطبلق مث يتجنس الزوج جبنسية دولة 

سية ن يعتمد ادلشرع على قانون جنأكان من األحسن   ، لذلك1فَتفع ىذا األخَت دعوى الطبلق
 .2الزوج وقت انعقاد الزواج باعتباره القانون الذي ارتضى كل من الزوجُت عقد الزواج يف ظلو

 ،قانون جنسية الزوجب وقد ربط ادلشرع اجلزائري القانون الواجب التطبيق على اضلبلل الزواج 
كانة واليت تعتمد على تغليب م سابقا الفلسفة اليت تبناىا ادلشرع اجلزائري إُف السبب يف ذلك يرجعو 

بعض القوانُت طبقت قانون جنسية  غَت أن ىناك ،عباء األسريةالزوج بوصفو ىو من يتحمل األ
الزوجة بطرق حل الرابطة الزوجية َف تكن على  مفاجئةحىت دينع  قانون جنسية الزوجُتأو  الزوجة

من  02ادلادة  يف 1فقرة  01ادة نص ادل، وقد أورد ادلشرع اجلزائري استثناء على اطبلع عليها
يبلحظ ما ، 3قادوقت االنع اإذا كان أحد الزوجُت جزائري ق.م.ج يقضي بتطبيق القانون اجلزائري

تزوج  ان مغربيأفمثبل لو  ،بعض احلاالت أغفل ن ادلشرع اجلزائريأ اضلبلل الزواج ألةمس أيضا يف
صل العام ىو تطبيق قانون جنسية وقررا الطبلق فإن األة اجلزائرية ُف اجلنسيإال جنسيتهما بد  دبغربية مث 

 وىذا يبدو غَت منطقي. القانون اجلزائريا الزوج وقت رفع الدعوى وسيكون حتم

 .انحالل الزواجآثار الفرع الثاني: 

آثار الطبلق عديدة فمنها ما يًتتب عن عبلقة ادلطلقة بادلطلق كالعدة مثبل وىي ادلدة اليت 
ن تنتظرىا الزوجة لتتزوج من جديد، ومنها ما يًتتب عن عبلقة األوالد باألبوين بعد الطبلق أجيب 

ن يفصل فيها القاضي وتتمثل يف احلضانة والنفقة أىم ادلسائل اليت جيب أوىذه األخَتة تعترب من 
 ، كما أن اضلبلل الزواج قد يثَت اجتماعيا مسألة الكفالة والتبٍت.4ونغذائية للمحضال

                                                 

 .76، صالمرجع السابقعمي عمي سميمان،  -1
 .312ص  ،المرجع السابقىشام صادق، عكاشة محمد عبد العال،  -2
 .76، صالمرجع السابقعمي عمي سميمان،  -3
سرة الجزائري، المجمة الجزائرية لمعموم دولي في بعض المسائل من قانون األفتيحة يوسف عماري، قواعد التنازع ال -4

 .116م، ص 1999، سنة 2، ع37ج.واالقتصادية والسياسية، كمية الحقوق والعموم اإلدارية، جامعة الجزائر،  القانونية
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 فقرة األولى: الحضانة.ال
ثر من آثار الزواج وىناك من اعتربىا أاختلف الفقو حول مسألة احلضانة فهناك من اعتربىا 

ادلشرع اجلزائري َف خيصص قاعدة ، 1النسبمن آثار  اثر أمن آثار الطبلق وىناك من اعتربىا  اثر أ
وىذا ما ، والنفقة الغذائية للمحضون إسناد تبُت لنا القانون الواجب التطبيق خبصوص احلضانة

خيضع التكييف  ه سابقا فإناوكما بين دلعرفة اِف أي فئة ديكن ضمها، احلضانةيستدعي تكييف 
ن احلضانة معروضا على أإذا كان النزاع بشف ،ق.م.جمن  98وىذا ما تؤكده ادلادة  لقانون القاضي
سرة، سائل اليت خيتص هبا قانون األادلمن تعترب  هناأن تكييفها يؤدي بنا للقول إ، فالقاضي اجلزائري

إُف  51ادلواد من  الفصل الثاين من الباب الثاين من الكتاب األول نظمها ادلشرع اجلزائري يف حيث
فهي ال تثور أثناء قيام العبلقة الزوجية وإمنا حُت يتقرر ، ربت عنوان آثار الطبلق من ىذا القانون 61

، ق باحلضانة، لذلك ليس ىناك شك يف أن احلضانة تعترب من آثار الطبلقالطبلق دلعرفة من لو احل
الزوج وقت  جنسية من ق.م.ج دبعٌت نطبق عليها قانون 1فقرة  01وعليو يطبق عليها نص ادلادة 

رفع الدعوى، وزبضع للقانون اجلزائري حُت يكون احد الزوجُت جزائريا تطبيقا لبلستثناء الوارد يف 
دلن تثبت احلضانة  ناواجب التطبيق عليها ىو من يبُت لوىكذا فإن القانون ال م.ج،من ق. 02ادلادة 

من  اثر أكما ان نفقة احملضون زبضع لنفس القاعدة باعتبارىا   ما ىي شروطها ومىت تنقضي او تسقط
 . 2من ق.م.ج 03ثار الطبلق وال زبضع للمادة آ

 الكفالة والتبني:الفقرة الثانية: 
مباشرا الضلبلل الزواج لكن قد يكون ذلذا األخَت آثرا غَت  اثر أقد ال تكون الكفالة والتبٍت 

قد ترتبط ظاىريا  دمها، كما أن احلديث عن احلضانة يقودنا لدراسة الكفالة والتبٍت، فو مباشر يف وج
مع نظمة رعاية الطفل ماديا ومعنويا حُت يكون اذلدف من ىذه األ التبٍتو الكفالة من احلضانة و كل 
الكفالة تفرض على الكفيل االنفاق على ادلكفول  مثبل ، فإذا كانتىناك اختبلف واضح بينهمذلك 

                                                 

 .117، ص السابق المرجع سرة الجزائري،دولي في بعض المسائل من قانون األفتيحة يوسف عماري، قواعد التنازع ال -1
 .62-61المرجع السابق، ص  ،محاضرات في القانون الدولي الخاصفتيحة يوسف،  -2
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ما على شخص معلوم النسب أو إ يقع  مثبل تبٍتال إذا كانفإن احلضانة ىدفها رعاية احملضون، و 
 .1على طفل معلوم النسب تكون فإن احلضانةرلهولو 
شراف على شؤوهنم يقابل ىذا النظام ُف رعاية القصر واإلإالكفالة نظام اسبلمي يهدف ن إ

لة الكفالة أنظام التبٍت احملرم يف الشريعة اإلسبلمية والقانون اجلزائري، وقد نظم ادلشرع اجلزائري مس
نسية  من ق.م.ج اليت جاء فيها9 "يسري على صحة الكفالة قانون ج 0مكرر  02والتبٍت يف ادلادة 

آثارىا قانون جنسية الكفيل. وتطبق نفس  لىكل من الكفيل وادلكفول وقت إجراءىا، ويسري ع
االحكام على التبٍت."،  فإذا وقع النزاع حول صحة الكفالة او التبٍت فإن قانون جنسية كل من 

شروط صحة التصرف، ويبدو ان  ناتبٌت وقت اجرائها ىو الذي يبُت لادلو الكفيل وادلكفول أو ادلتبٍت 
ادلشرع اجلزائر يذىب إُف تطبيق قانونُت معا ألهنا مسألة تتعلق بالصحة والبطبلن كما فعل ذلك 
بالنسبة لصحة الشروط ادلوضوعية للزواج، إن تطبيق ىذا الضابط يسهل اذا اربدت جنسية الطرفُت 

بالنسبة لتطبيق قانون جنسية الزوجُت )تطبيق ليو إأما إذا اختلفت فبل بد من الرجوع اُف ما ًب التطرق 
جامع وتطبيق موزع(، وقد ضبط ادلشرع اجلزائري قانون جنسية الطرفُت بوقت اجراء التصرف واضعا 

و التبٍت فأخضعها ادلشرع أما بالنسبة آلثار الكفالة أو ادلتحرك، أبذلك حبل دلسألة التنازع ادلتغَت 
نو ىو من يتحمل ادلسؤولية األكرب يف ىذه أادلتبٍت على أساس و أاجلزائري لقانون جنسية الكفيل 

ثارمها حلل مسألة آو ادلتبٍت فيما خيص ألبلعتداد جبنسية الكفيل  امعين االعبلقة، وَف حيدد ادلشرع وقت
ما يشد ، التنازع ادلتحرك غَت أن ادلنطق الصحيح جيعلنا نقول أهنا تتحدد بوقت إجراء الكفالة والتبٍت

ا ىنا ىو أن ادلشرع اجلزائري خصص للتبٍت قاعدة اسناد رغم أنو زلرم قانونا وشرعا شلا يستدعي انتباىن
 2ربريك فكرة النظام العام، فكيف ديكن تطبيق ىذه القاعدة اخلاصة بالتبٍت؟

                                                 

عالل آمال، التبني والكفالة )دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي(، مذكرة تخرج لنيل شيادة راجع:  -1
تخصص قانون األسرة، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، السنة  الماجستير في الحقوق

 .وما بعدىا 14ص م، 2008/2009الجامعية، 

 .136حبار محمد، المرجع السابق، ص  -2
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 .في مسائل انحالل الزواج االختصاص القضائيالفرع الثالث: 

العنصر األجنيب ادلتعلقة باضلبلل الزواج وآثاره  اختصاص احملاكم اجلزائرية بالنزاعات ذات
، حيث زبتص 1ق.إ.م.إ.جمن  4و 3و 2الفقرة  315و ادلادة  91الفقرة  39ربددىا ادلادة 

احملاكم اجلزائرية بدعوى الطبلق أو الرجوع كلما كان مسكن الزوجية موجودا يف اجلزائر، غَت أنو 
حد الزوجُت أجلزائرية تكون سلتصة كلما كان اقامة عندما يكون الطبلق بالًتاضي فإن احملاكم ا

ن دبحض ارادهتما ليكون معيارا لعقد االختصاص للمحاكم اجلزائرية، اموجودا يف اجلزائر واختاره الزوج
ن ادلشرع اجلزائري يفرق يف االختصاص القضائي بُت دعاوى الطبلق باإلرادة ادلنفردة أوادلبلحظ ىنا 

تعلق هبا فإن يما  ، أما فيما خيص احلضانة وكل2اضي من حيث االختصاصوبُت دعاوى الطبلق بالًت 
بالنسبة للكفالة فإن  ان مكان شلارسة احلضانة موجودا باجلزائر،كاحملاكم اجلزائرية تكون سلتصة كلما  

نو9" يقدم طلب الكفالة بعريضة من طالب الكفالة أمام أعلى تنص من ق.إ.م.إ.ج  381 ادلادة
، شلا يعٍت أن النزاعات ادلتعلقة بالكفالة األسرة حملكمة مقر موطن طالب الكفالة."قاضي شؤون 

 زبتص هبا احملاكم اجلزائرية كل مرة يكون فيها موطن الكفيل موجودا يف اجلزائر.
ديكن فيها ربقيق ادلعايَت ال كما ديكن أن يعقد االختصاص للمحاكم اجلزائرية يف احلالة اليت  
، وإن َف يكن للمدعى عليو ق.إ.م.إ.ج من  26لنص ادلادة  ااُف موطن ادلدعى عليو طبق السابقة

                                                 

من ىذا القانون  46و  38و 37ورد في المواد  : "فضال عن ماونأمن ق.إ.م.إ.ج عمى  02الفقرة  40تنص المادة  -1
مواد الميراث، دعاوى الطالق أو الرجوع،  في -2ترفع الدعاوى امام الجيات القضائية المبينة أدناه دون سواىا:...

الحضانة، النفقة الغذائية والسكن، عمى التوالي، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا موطن المتوفى، مسكن 
 ق.إ.م.إ.جمن  426تنص المادة كما ، الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن..."

في موضوع الطالق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي  -3"تكون المحكمة مختصة إقميميا:... :وعمى أن
في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص اإلدارية  -4 الطالق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارىما،

  .ة الغذائية بموطن الدائن بيا."في موضوع النفق -5 المسممة لمقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة،

كمال سمية، تطبيق قانون القاضي عمى المنازعات الدولية الخاصة، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون الخاص،  -2
 .89م، ص2016-2015كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة ابو بكر بمقايد، تممسان، السنة الجامعية 
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موطن يف اجلزائر فيمكن ان يعقد االختصاص للمحاكم اجلزائرية على اساس امتياز التقاضي 
 .ق.إ.م.إ.جمن  31و  30ادلنصوص عليو يف ادلادة 

 . الميراث والتصرفات النافذة بعد الوفاةالمبحث الثاني: 
تنتقل األموال بُت األفراد بعدة طرق فقد تكون دبوجب العقد وقد تكون دبوجب القانون  

، وعلى ىذا األساس ية وقد تكون دبوجب التربع كاذلبةكادلَتاث وقد تكون باإلرادة ادلنفردة كالوص
الرتباطها دبسائل الوفاة والتصرفات النافذة بعد ادلَتاث  إُفىذا ادلبحث التطرق بالدراسة  سيتم يف
سرة، مث بعد ذلك يتم البحث عن ادلعايَت اليت هبا حيدد اختصاص احملاكم اجلزائرية بشأن شؤون األ

 نزاعات ادلَتاث والتصرفات النافذة بعد الوفاة.

 .الميراث: المطلب األول

دبوجبو يتقرر انتقال ما كان ديلكو  سباب اإلرثأادلَتاث ىو حق الوارث من مورثو بسبب من 
وزبتلف ، 2اخلبلفة بسبب ادلوت حبكم القانون كذلك أنو  بادلَتاث ويقصد، 1اذلالك يف حياتو إُف ورثتو

ن أنظمة اليت تطبقها على ادلَتاث، لذلك من ادلهم عند دراسة مسألة تنازع القوانُت بشالدول يف األ
وربديد بعد جنيب ربديد القانون الذي خيضع لو ادلَتاث )الفرع األول(، أعنصر  ادلشتمل علىَتاث ادل

 ذلك رلال تطبيق ىذا القانون )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: تحديد القانون الذي يخضع لو الميراث. 

جاء  اليتو ق.م.ج من  05 ادلادة بادلَتاث يفقاعدة اإلسناد اخلاصة نظم ادلشرع اجلزائري 
اذلالك أو وسائر التصرفات اليت تنفذ بعد ادلوت قانون جنسية والوصية  فيها9 "يسري على ادلَتاث
يف القانون  ادلَتاث ىذه ادلادة أنما يبلحظ يف ، التصرف وقت موتو..." وادلوصي أو من صدر من

  .وقت وفاتو توقانون جنسي ادلتمثل يف و خيضع للقانون الشخصي للمتويف اجلزائري

                                                 

 .16و 13م، ص 2007التركات والمواريث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بمحاج العربي أحكام  -1
 .337م، ص 1986، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، 9ط.، 2ج.عز الدين عبد اهلل، القانون الدولي الخاص،  -2
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ىذه الصعوبة تتعلق بوجود ادلَتاث ما  ،الكثَت من الصعوبات يف تنازع القوانُت يثَت ادلَتاث إن
 ُف الورثةإانتقال ادللكية من ادلتويف يسمح بادلَتاث ف ،بُت طائفة األحوال الشخصية وطائفة األموال

موال وىذا ما األ بانتقال يتعلقادلَتاث فإن رى ومن جهة أخ ،وىذا ما جيعلو يتبع األحوال الشخصية
 زبتلف يف تكييف ادلَتاث، بعض الدول ىذه احلدود ادلتقاربة جعلت ،1باألحوال العينيةجيعلو يتعلق 
لقانون موقع ادلال سواء كان  وزبضعودخل ضمن نظام األحوال العينية يأن ادلَتاث  عتربي فمنها من
ما بُت العقار وادلنقول يف ادلَتاث  فرقت ودول أخرى، 2و عقارا مثل التشريع اإليطاِف واألدلاينأمنقوال 

ادلتويف والبعض منها خيضعو ادلنقوالت لقانون موطن  وزبضع ،زبضع العقار لقانون موقعوفنجدىا 
  .3لقانون جنسية ادلتويف

ادلَتاث يف الشريعة اإلسبلمية مبٍت على الزوجية والقرابة وبالتاِف يدخل ضمن األحوال و 
أن ادلشرع اجلزائري بإخضاعو ادلَتاث جلنسية  وشلا ال شك فيو،  األحوال العينيةالشخصية وليس يف

وعلى أساس  بالقرابة والزوجية الرتباطو حوال الشخصيةن يدخلو ضمن طائفة األأاذلالك أراد 
الكتاب الثالث يف  ق.أ.جادلشرع اجلزائري نص عليو يف  يضا أنأوما يؤكد ذلك ، 4اعتبارات عائلية

 .072إُف  015من ادلواد 
خَت باألسرة ُف ارتباط ىذا األإللمَتاث يرجع  زبصيص ادلشرع اجلزائري ضابط اجلنسية

كما أن استعمال ضابط اجلنسية يسمح موال ادلتويف اُف ذوي قرىب اذلالك،  أفادلَتاث يسمح بانتقال 
بتوحيد القانون ادلطبق على ادلَتاث، ودينع التفرقة بُت العقارات وادلنقوالت يف مسائل ادلَتاث كما ىو 
احلال يف فرنسا، فالتفرقة ما بُت ادلَتاث يف ادلنقول وادلَتاث يف العقار تؤدي اُف تطبيق قانونُت أو اكثر 

مر قد يعقد مسألة حل موال على دول سلتلفة وىذا األما تتوزع ىذه األالًتكة خاصة عند موالأعلى 
ن ادلَتاث، كأن يعترب الشخص وارثا يف قانون معُت بينما ال يعترب وارثا يف قانون أتنازع القوانُت بش

                                                 

مذكرة لنيل شيادة الماجستير في  ،الخاص الدولي القانون إطار الوفاة في بعد النافذة والتصرفات شبورو نورية، الميراث -1
 .24م، ص 2011-2010القانون الدولي الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة  تممسان، السنة الجامعية 

 .312ص  ،المرجع السابقىشام صادق، عكاشة محمد عبد العال،  -2
 .338-337، ص السابقالمرجع عز الدين عبد اهلل، ؛ 79ص، المرجع السابقعمي عمي سميمان،  -3
 .341، ص المرجع السابقعز الدين عبد اهلل، القانون الدولي الخاص،  -4



 .نازع االختصاص القضائي الدولي وتنازع القوانين في مجال األسرةتتطبيقات                   الثانيالفصل 

 40 

حاالت  ئتنشقد  األهن وقد انتقدت التفرقة ما بُت ادلَتاث يف ادلنقول وادلَتاث يف العقار  أيضا، 1خرآ
 .2خرآلقانون واألثاث لقانون  اشاذة، كأن خيضع ادلنزل باعتباره عقار 

وقد حدد ادلشرع جنسية ادلتويف بوقت الوفاة واضعا بذلك حبل لتغيَت جنسية اذلالك، مع 
ث ىذا القانون غَت ن يستبعد حُت سلالفتو للنظام العام كأن يور أذلك فإن قانون جنسية اذلالك ديكن 

 ابنن يورث أو أو اللون، أيف اجلنس  االختبلفن يقرر منع ادلَتاث بسبب أمسلم من مسلم، أو 
 .3الزنا من ابيو

  .تطبيق القانون الذي يخضع لو الميراث مجالالفرع الثاني: 

انتقال احلق باألسرة فهو الوسيلة اليت هبا يتم صل كما أشرنا إليو سابقا يعترب ادلَتاث نظاما يت
ادلشرع اجلزائري بإخضاع العقار وادلنقول يف ادلَتاث لقانون واحد ىو قانون لذلك التزم  العيٍت لؤلموال،
يسهل ربديد القانون الواجب التطبيق على ادلَتاث عندما يكون  ماوىذا ، وقت الوفاة جنسية اذلالك

اللتزام قد يثَت بعض الصعوبات عند مع ذلك فإن ىذا ا؛ النزاع يف ادلَتاث يشتمل على عنصر أجنيب
دخل ضمن فكرة ادلَتاث شروط استحقاق وإن كان من البديهي أن ي زلاولة ربديد رلال تطبيقو،

من ىم و  وقت استحقاق اإلرث،مورثا، وما ىو  يعترب مدى جواز توريث ادلفقود ومىتومثاذلا  اإلرث
احملرومُت من ادلَتاث ، وما ىي أنصبتهم، ومن ىم ودرجة قرابتهم األشخاص ادلستحقُت للمَتاث

تدخل فكرة ادلَتاث وإمنا ال تدخل ضمن أهنا  إالادلَتاث ب تتعلقن ىناك بعض ادلسائل أإال ، 4...اٍف
ال يطبق عليها و  ال زبضع لقاعدة االسناد اخلاصة بادلَتاث،موال وبالتاِف األ اإلجراءات أو فكرة ضمن

  .5يطبق على ادلَتاث القانون الذي

                                                 

 313-312ص  ،المرجع السابقىشام صادق، عكاشة محمد عبد العال،  -1
 . 79ص، المرجع السابقعمي عمي سميمان،  -2
 وما بعدىا. 322ص  ،المرجع السابقىشام صادق، عكاشة محمد عبد العال،  -3
 .271-270، المرجع السابق، ص 1ج.أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري،  -4
 .315ص  ،المرجع السابقىشام صادق، عكاشة محمد عبد العال،  -5
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ن تدخل ضمن أال ديكن  و ادلصفأ حارس قضائي ُتإجراءات احلصول على ادلَتاث كتعيف
مكرر من  10ألهنا مسائل تتعلق باإلجراءات طبق لنص ادلادة  فكرة ادلَتاث يف تنازع القوانُت

 .2، وعليو يطبق عليها قانون القاضي1ق.م.ج
ق.م.ج مادام أن  05زبضع لنص ادلادة  فيما إذا كانتقد يثور التساؤل حول ديون الًتكة و 

يف ىذه ادلسألة يرى غالبية الفقو بعدم خضوع ديون الًتكة لقانون ديون الًتكة تؤثر يف حقوق الورثة؟ 
وبالتحديد  اتفق الفقو على إخراجها من نظام ادلَتاث ألهنا تتعلق بنظام األموال جنسية اذلالك، حيث

وىكذا فإن قانون موقع ادلال ىو الذي يطبق ق عليها ما يطبق على العقد، ويطب دبسألة ادلعامبلت
على ديون الًتكة، فمثبل إذا كانت أموال الًتكة موجودة يف اجلزائر فستطبق عليها قاعدة "ال تركة إال 

خرون يرون أنو من ادلناسب إخضاع ديون الًتكة لقانون جنسية آن فقهاء أبعد سداد الديون"، غَت 
و ادلورث وقت الوفاة حىت ال تتجزأ أموال الًتكة من خبلل تعدد القوانُت ادلطبقة عليها بتعدد أ اذلالك

 .3الدول اليت توجد هبا أموال الًتكة
الشاغرة، فهل يسري عليها ما يسري على  ًتكةالمر بحُت يتعلق األأيضا وقد يثور اإلشكال 

، ويتبُت حسب قانون جنسيتو أنو و أموال يف عدة دوللأجنيب  شخص ادلَتاث؟ فقد حيدث وأن يتوىف
، وىذا ق.أجمن  079ال وارث لو، والًتكة اليت ال وارث ذلا تؤول اُف الدولة ىذا ما تنص عليو ادلادة 

؟ تركة ىذا الشخصيطرح التساؤل إُف أي  دولة تنتقل  غَت أنو ،4أغلب التشريعات أيضا ما تأخذ بو
دولة  إُف أم لة اليت تتواجد هبا األموالدو الُف الدولة اليت يتبعها الشخص جبنسيتو، أم اُف إىل تنتقل 

ُف إوالذي خيضع  ربل عن طريق التكييف يرى الفقهاء أن ىذه ادلسألة ؟القاضي ادلعروض عليو النزاع
ث وإذا كيفناىا هنا مَتاث فدولة اجلنسية تستحق ادلَتاأفإذا كيفنا ادلسألة على أساس قانون القاضي، 

                                                 

فع فييا نو: "يسري عمى قواعد االختصاص واإلجراءات قانون الدولة التي تر أعمى  .جمكرر من ق.م 21تنص المادة  -1
 جراءات.فييا اإلالدعوى أو تباشر 

 .314ص  ،المرجع السابقىشام صادق، عكاشة محمد عبد العال،  -2
 .273-272ص  ، المرجع السابق،1ج.القانون الدولي الخاص الجزائري، أعراب بمقاسم،  -3
 .342، ص المرجع السابقعز الدين عبد اهلل، ؛ 316ص  ،المرجع السابقىشام صادق، عكاشة محمد عبد العال،  -4
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 سوريأمحد ، فمثبل لو أن 1لو فتأخذه الدولة اليت يوجد فيها ادلال وارثهنا مال ال أعلى أساس 
هنا ادلسألة فموال منقولة يف اجلزائر، ألو عقارات يف اجلزائر و و ، سية تويف يف اجلزائر وال وارث لواجلن

بادلَتاث وبالتاِف زبضع لقانون جنسية ادلتويف تتعلق بالتكييف، فإذا كيفت على أهنا مسألة متعلقة 
وىو القانون السوري، وإذا كيفت على أهنا أموال وعقارات ال مالك ذلا فيطبق قانون األموال وىو 

ال فإهنا تنظيم حالة الشيوع  سألةدل بالنسبةيف األخَت و ، من ق.م.ج 06جلزائري طبقا للمادة القانون ا
 .2زبضع لقانون القاضي، وىناك من يرى بأهنا زبضع لقانون موقعهاية اذلالك بل زبضع لقانون جنس

 .والهبة تنازع القوانين في الوصية :المطلب الثاني

موال بُت األشخاص عن طريق ادلَتاث وكذلك ديكن أن تنتقل باإلرادة ادلنفردة  تنتقل األ
 مسألة تنازع القوانُت يف الوصية واذلبة؟ طريق التربع كاذلبة، فكيف ديكن حلكالوصية أو عن 

  .الفرع األول: تنازع القوانين في الوصية

ربديد مسألة القانون الواجب التطبيق على اذلبة يقتضي ربديد ضابط االسناد ادلخصص ذلا 
(، مث بعد ذلك نبُت ضابط اإلسناد الفقرة األوُفورلال تطبيق ىذا الضابط ) يف القانون اجلزائري

 (.الفقرة الثانيةلشكل الوصية ) ادلخصص
 .وضابط اإلسناد المخصص لها نطاق فكرة الوصية الفقرة األولى:

اف إُف ما بعد ادلوت عن طريق سبليك مض بأهنا ج.ق.أة يف عرف ادلشرع اجلزائري الوصي
 وبفكرة اخلبلفة بادلَتاث وثيقة الصلة ألهنااألحوال الشخصية  مسائلالوصية من  وتعترب ،3التربع

خضعها أوقد وغالبا ما يتم إجراءىا لصاٌف ذوي القرىب،  حيث تؤثر على حقوق الورثة ،بسبب ادلوت
سابقة  الفقرة األوُف ج.م.ق 05ادلشرع اجلزائري لقانون جنسية ادلوصي وقت الوفاة حسب ادلادة 

                                                 

ىشام صادق، عكاشة محمد ، 271-270، المرجع السابق، ص 1ج.أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري،  -1
 .316-315ص  ،المرجع السابقعبد العال، 

ىشام صادق، عكاشة محمد  ،271-270، المرجع السابق، ص 1ج.أعراب بمقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري،  -2
 .316ص  ،السابقالمرجع عبد العال، 

 .ق.أ.جمن  184المادة  -3
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ن الوصية ىي تصرف قانوين بإرادة منفردة وال ورغم أن فكرة الوصية تقًتب من ادلَتاث إال أ الذكر،
ربقق آثارىا إال بعد وفاة ادلوصي، لذلك ال يوجد خبلف بُت الفقو يف خضوعها لقانون جنسية 

مقدار الوصية، وما يشًتط يف الوصي  نانون جنسية ادلوصي ىو الذي يبُت لفقاادلوصي وقت الوفاة، 
واضعا  وفاتوبوقت  ادلشرع وقت االعتداد جبنسية ادلوصي ، وربط1وماىي أحكامها...إٍف ،لو وادلوصى

 .بذلك حدا دلسالة التنازع ادلتحرك
ضرورة أن زبضع ىذه ب اُف القولبعض الفقهاء  دفعبإرادة منفردة  اقانوني ااعتبار الوصية تصرف

ومن بُت ىذه ادلسائل مسألتُت ىامتُت ومها أىلية ادلوصي  ءيصااإلقانون جنسية ادلوصي عند ادلسائل ل
يلزم و  اقانوني ا، وحجة ىؤالء أن ىذه ادلسائل ترتبط بالوصية باعتبارىا تصرفومسألة عيوب اإلرادة

لصحتها األىلية الكاملة للموصي وقت صدور اإلرادة، وبالنسبة لعيوب اإلرادة كذلك جيب النظر 
فيما خيص أىلية ادلوصي وادلوصى لو ادلفروض أهنا  ونإوعلى كل حال ف، 2إليها عند إجراء الوصية

من ق.م.ج حيث زبضع لقانون جنسية ادلتنازع يف أىليتو، وحبل للتنازع ادلتحرك  09زبضع للمادة 
من  05وفاتو كما نص عليو القانون اجلزائري يف ادلادة  وصي وقتادلن يعتد بقانون اجلنسية أجيب 

 .3قبوذلاأو وقت إجراء الوصية وقت  ق.م.ج، وليس
خضعهما لقانون أبُت الوصية يف العقار والوصية يف ادلنقول حيث أيضا َف دييز  اجلزائري ادلشرع

عكس ما تأخذ بو بعض الدول واليت زبضع الوصية يف العقار  ،ادلوصي واحد وىو قانون جنسية
 أيضا نص ادلشرع اجلزائري وقد ،4موتوموقعو، والوصية يف ادلنقول لقانون موطن ادلوصي وقت لقانون 

على أن سائر التصرفات اليت تنفذ بعد ادلوت زبضع لقانون جنسية من صدر منو التصرف وقت 
، احلالة األوُف عندما  5حالتُت من التصرفات ادلضافة اُف ما بعد ادلوت ق.م.جالوفاة، وقد ورد يف 

ما احلالة أذ ىذا التصرف حكم الوصية، التربع فيأخ ادلريض مرض ادلوت تصرفا يقصد بو يتصرف
                                                 

 .319ص  ،المرجع السابقىشام صادق، عكاشة محمد عبد العال،  -1
 .321-320ص  ،المرجع السابق -2
 .86-85، صالمرجع السابقعمي عمي سميمان،  -3
 .81-80 ، صالمرجع السابق -4
 .ق.م.جمن  777و 776المواد  -5
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حد الورثة مع االحتفاظ بالعُت ادلتصرف فيها وىو يأخذ أيضا لثانية عندما يكون فيها التصرف ألا
وتتعلق ىذه احلالة حبالة  ج.ق.أحكم الوصية، كما توجد حالة ثالثة نص عليها ادلشرع اجلزائري يف 

 لؤثر استعمال فكرة النظام العام يف ادلسائيوقد  .1اذلبة يف مرض ادلوت تأخذ كذلك حكم الوصية
 اجلائز اإليصاء القواعد اليت ربدد ادلقداربالوصية حيث يستبعد القانون األجنيب الذي خيالف ادلتعلقة 

 .2و جييز استحقاق الوصية دلن قتل ادلوصي عمداأ، طبقا ألحكام الشريعة اإلسبلمية بو
 .شكل الوصية :الفقرة الثانية

الوصية كتصرف قانوين تثبت و  ،3ىو إظهار اإلرادة ماديا اُف العاَف اخلارجي ادلقصود بالشكل
فتثبت الوصية حبكم  وإذا وجد مانع عن طريق ربرير عقد، بتصريح أمام ادلوثقيف القانون اجلزائري 

يل اليت كانت موجودة قبل تعدلغى ادلشرع قاعدة اإلسناد اخلاصة بشكل الوصية أ، وقد 4قضائي
لمادة ضع لخي الذيو التصرفات  شكللحالنا اُف األصل العام أوىو بذلك قد  م1994 ةسن ق.م.ج

واليت جاء فيها9 "زبضع التصرفات القانونية يف جانبها الشكلي لقانون ادلكان  ،5ق.م.جمن  08
الذي سبت فيو. وجيوز أيضا أن زبضع لقانون ادلوطن ادلشًتك للمتعاقدين او لقانوهنما الوطٍت ادلشًتك 

إُف أن التفرقة بُت ما يعترب مسألة موضوع  نشَت، و او للقانون الذي يسري على أحكامها ادلوضوعية."
 تكييف زبضع لقانون القاضي. مسألة يف الوصية وما يعترب من مسائل الشكل ىي

 .الفرع الثاني: تنازع القوانين في الهبة

 ،الواىب يف مالو دون عوض فهي سبليك ببل عوض تعرف اذلبة بأهنا عقد يتصرف دبقتضاه
بالوفاة واختلفت القوانُت يف ربديد القانون ادلطبق على اذلبة فهناك من اعتربىا من  اذلبةوال ترتبط 

                                                 

 .ق.أ.جمن  204المادة  -1
 .ق.أجمن  185و 188المادتان  -2
 .321ص  ،المرجع السابقىشام صادق، عكاشة محمد عبد العال،  -3
 .ق.أ.جمن  191المادة  -4
في نص المادة الممغاة: "يسري عمى الميراث، والوصية، وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت، قانون اليالك أو  جاء -5

الموصي أو من صدر منو التصرف وقت موتو. غير انو يسري عمى شكل الوصية، قانون الموصي وقت اإليصاء، او 
 ات التي تنفذ بعد الموت."البمد الذي تمت فيو الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرف
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وىناك من يرى أهنا ترتبط  ،1كالقانون اللييب وادلصري  العقود وطبق عليها ما يطبق على العقود
ار باألحوال الشخصية ألهنا سبس ادلَتاث وتتعلق بالعبلقات األسرية وبعض الدول تقيد الواىب يف مقد

 حوال الشخصيةالواىب ألهنا تتعلق باألًب اخضاع اذلبة لقانون جنسية ، يف اجلزائر هبويادلال الذي 
وقت إجراء ب وحددىا ادلشرع ،101إُف  191يف ادلواد من  ج.ق.أمها ادلشرع اجلزائري يف فقد نظ

...ويسري على اذلبة والوقف قانون ن ق.م.ج واليت جاء فيها9 "م 1 فقرة 05اذلبة حسب ادلادة 
 جنسية الواىب أو الواقف وقت إجرائهما."

  .االختصاص القضائي الدولي في مسائل الميراث والوصية والهبةالمطلب الثالث: 

اختصاص احملاكم اجلزائرية للنظر يف ادلنازعات اليت تقوم بشأن ادلَتاث والوصية ربدده عدة 
مسألة تكييف زبضع للقانون  ىي اذلبة وأوربديد ما يدخل ضمن فكرة ادلَتاث والوصية ضوابط، 

ن الدعاوى اليت تتعلق باإلرث تتمثل يف 9 الدعاوى أاجلزائري باعتباره قانون القاضي، وديكن القول 
 اخلاصة بشروط استحقاق اإلرث، ومن ىم الورثة، وربديد مراتبهم ودرجاهتم، والدعوى اليت يرفعها

الًتكة، والدعاوى  أموالالوارث للمطالبة بنصيبو يف الًتكة، والدعاوى ادلتعلقة بأنصبة الورثة وقسمة 
ادلتعلقة دبوانع اإلرث، والدعاوى اليت ترفع من الدائنُت للمطالبة بسداد الدين من الًتكة، والدعاوى 

احملاكم ادلختصة  فإن ربديد واذلية ، بالنسبة للوصية2اليت ترفع على مدين ادلورث الستيفاء أموال الًتكة
نفس الضوابط اليت ربكم  حكمها؛ ربكمها  تأخذ اليت وكل التصرفات بالنزاعات ادلتعلقة هبا دوليا

هنا أرغم  ادلوت، بسبب اخلبلفة حاالت من بادلَتاث، فالوصية تعترب حالة الوثيق الرتباطها ادلَتاث نظرا
ادلتعلقة بالوصية وبسائر التصرفات اليت تدخل يف حكمها تتمثل وديكن القول أن الدعاوى  اختيارية

 لو ادلوصى يرفعها اليت الدعوىو  ادلوت، بعد ما إُف ادلضاف التصرف أو الوصية صحة دعاوى يف

                                                 

 .83 ص، المرجع السابقعمي عمي سميمان، راجع : ، .ق.أ.جمن  202المادة  -1
 .704ص  ،المرجع السابقعز الدين عبد اهلل،  -2
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 بو، اإليصاء اجلائز بالقدر ادلتعلقة الدعوىو  والوصية، اإليصاء إثبات دعوىو  ادلوصى، أموالللمطالبة ب
 .1بو اإليصاء اجلائز القدر عن مقدارىا زاد إذا الوصية بتخفيض للمطالبة الورثة يرفعها اليت الدعوىو 

ن ادلعايَت اليت ديكن التعويل عليها يف اجلزائر لتحديد االختصاص القضائي أالقول  كنودي
 30الدوِف، ويف ظل عدم وجود قواعد اختصاص قضائي دولية يف القانون اجلزائري عدا ادلادتُت 

استخبلص قواعد االختصاص  يف حسب الفقو واالجتهاد القضائي تتمثل، ق.م.جمن  31و
حملاكم ختصاص اإلقليمية، وعلى ىذا األساس فإن ربديد اختصاص االقضائي الدوِف من  قواعد اال

مر بالدعاوى اإلرثية واإليصائية عنما يكون أحد أطرافها أجنبيا يتم وفق اجلزائرية عندما يتعلق األ
 .الفرع الثاين() ، ومعيار اجلنسية)الفرع األول( معيار ادلوطن

 : معيار الموطن.الفرع األول

يف قواعد االختصاص االقليمي خصص ادلشرع ضابط موطن ادلتويف لتحديد اختصاص 
و  27و 26أنو9 " فضبل عما ورد يف ادلواد  .جق.إ.م.إمن  39احملاكم اجلزائرية فقد جاء يف ادلادة 

يف مواد  -1من ىذا القانون، ترفع الدعاوى أمام اجلهات القضائية ادلبينة أدناه دون سواىا9... 35
اث، ...، على التواِف، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن ادلتوىف،..."، كما نص ادلَت 

على أنو9 "يؤول االختصاص يف دعاوى الًتكة إُف احملكمة اليت يقع  .جمن ق.إ.م.إ 387يف ادلادة 
ذه فيها موطن ادلتوىف، حىت وإن وجدت بعض أمبلك الًتكة خارج دائرة االختصاص اإلقليمي ذل

احملكمة، ما َف ينص القانون على خبلف ذلك."، نشَت ىنا اُف أن ادلشرع اجلزائري وقبل تعديلو 
قانون اإلجراءات ادلدنية كان خيصص ضابط مكان افتتاح الًتكة لتحديد اختصاص احملاكم اجلزائرية 

دلدنية وىذا ما من قانون اإلجراءات ا 97يف مسائل اإلرث وذلك من خبلل الفقرة الرابعة من ادلادة 
نو كان يعتمد على آخر موطن للمتوىف كمعيار لتحديد االختصاص القضائي الدوِف يف مسائل أيعٍت 
 .2ادلَتاث
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 ..''التركة افتتاح مكان اختصاصيا دائرة في يقع التي المحكمة أمام الميراث، مواد وفي'': يمي ما فييا جاء حيث -2
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ن يكون للمتوىف ألنو ال ديكن أخذ دبوطن ادلتوىف الفقو يرى بأنو من غَت ادلنطق األبعض من 
موطنا، فعندما يستعمل ادلشرع ضابط الربط يف رلال االختصاص القضائي الدوِف ادلتمثل يف اجلنسية 

ن أليهما لدى اخلصوم يف الدعوى من ادلدعي وادلدعى عليو، وليس من ادلنطق إوادلوطن فإنو ينظر 
غَت أن ىناك من يرد ، 1كي دعوى وىو ىالأيكون ادلورث خصما يف دعوى ادلَتاث والوصية وال يف 

 ،على ىذه ادلسألة بالقول أن االعتبارات العملية ىي اليت تقضي باختصاص زلكمة موطن ادلتويف
موالو بصفة أن آخر موطن لو يعترب ادلكان الذي تتواجد فيو ألن للمتوىف موطنا حقيقيا ولكن ألليس 

 .2يف موقع حكمي ىو آخر موطن للمتوىفعامة، كما أن أموال الًتكة تعترب رلموعة من األموال تًتكز 
ىذه القاعدة يقع عليها استثناء واحد يتعلق دبَتاث العقارات حيث يتغَت ضابط االختصاص 
عندما تتعلق ادلسألة بعقار فتكون احملاكم اجلزائرية سلتصة دبَتاث العقار مىت كان ىذا العقار متواجدا 

على أنو9 " فضبل عما ورد يف ادلواد  .جمن قانون ق.إ.م.إ  فقرة  39على إقليمها فقد نصت ادلادة 
من ىذا القانون، ترفع الدعاوى أمام اجلهات القضائية ادلبينة أدناه دون  35و  27و 26

 يف ادلواد العقارية، ...، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن العقار،..."،. -0سواىا9...

 .ة: معيار الجنسيالفرع الثاني

ن يبٌت االختصاص القضائي الدوِف يف مسائل ادلَتاث والوصية وما يدخل يف حكمها اديكن 
على ضابط اجلنسية، حيث زبتص احملاكم اجلزائرية يف منازعات ادلَتاث كلما كان الشخص مدعى أو 

سعفنا ال عندما ال تإمدعى عليو حيمل اجلنسية اجلزائرية، غَت أن ىذا الضابط ال ديكن اللجوء اليو 
 ونقصد هبا قواعد االختصاص االقليمية. ةالضوابط األخرى اليت تتضمنها قواعد االختصاص العادي

ادلشرع اجلزائري يأخذ بضابط اجلنسية كمعيار عام يف ربديد االختصاص القضائي الدوِف 
للمحاكم اجلزائرية عندما يكون اجلزائري مدعى عليو او مدعيا، حيث زبتص احملاكم اجلزائرية بالنزاع 
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ا ادلشتمل على عنصر أجنيب الذي يكون طرفو جزائريا بغض النظر عن موطنو أو زلل إقامتو ىذا م
، وبناء على ىذا فإن الدعاوى ادلتعلقة باإلرث والوصية وما .جمن ق.إ.م.إ 31و 30تقرره ادلادتان 

يدخل يف حكمها زبتص احملاكم اجلزائرية يف النظر فيها مىت كان ادلدعي أو ادلدعى عليو يف ىذه 
أو ادلدعى عليو ال الدعوى جزائريا، على أنو ينظر يف ىذه الدعاوى اُف جنسية ادلتقاضي دبعٌت ادلدعى 

 .1إال جنسية الوارث
ىو امتياز قرر للجزائريُت دينحهم احلق يف رفع  امعيار اجلنسية ىذا وكما اشرنا إليو سابق

الدعوى أمام احملاكم اجلزائرية، ىذا احلق ىو حق اختياري ديكن دلن قرر لو أن يتنازل عنو صراحة او 
 .2ك هبذا ادلعيار من تلقاء نفسوضمنا، وىذا يعٍت انو ال ديكن للقاضي أن يتمس

                                                 

 .35ص  المرجع السابق، ،2ج.، المادية()القواعد  القانون الدولي الخاصموحند إسعاد،  -  1
 .35ص ، نفس المرجع - 2
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 الخاتمة

لقد كانت فكرة إعداد ىذه ادلطبوعة العلمية طموحا احتاج اىل كثري من الصرب واالجتهاد، 
 سريالقانون الدويل اخلاص األحيث كان اذلدف ىو حتضري رلموعة من احملاضرات ختص مقياس 

كان احلرص ينصب على فلطلبة السنة األوىل ماسرت قانون األسرة بادلركز اجلامعي نور البشري بالبيض، 
متابعة كل جديد يف فقو القانون الدويل اخلاص األسري خاصة بعد التغريات االجتماعية واالقتصادية 

أثريات على التشريعات والسياسية اليت شهدىا العامل واليت أدت إىل ظاىرة العودلة وما صاحبها من ت
  الوطنية.   

يف طبعتها  األسري قياس القانون الدويل اخلاصوقد كانت ىذه احملاضرات النواة األوىل دل
من بني أىم  األوىل، حيث يعترب ىذا الفرع من القانون الذي بطبيعتو يتجاوز احلدود اإلقليمية

مادة القانون الدويل  الدراسات يفأغلب  يشكلادلوضوعات يف القانون الدويل اخلاص إن مل نقل أنو 
اخلاص، وىذا يبدو أمرا طبيعيا حيث أن األسرة دتثل اخللية األساسية للمجتمع اليت جتمع بني 

نقسا  اتجمتمع الدويل إىل رلموعة من ، ولقد كان الأشخاص عن طريق رابطة الزواج ورابطة القرابة
تنظم احلياة اخلاصة الدولية مبا يناسب مصاحلها، ويف الدول تتمتع كل منها بالسيادة وبقواعد وطنية 

األثر الكبري على العالقات  ؛فراد يف اتجمال الدويلسلطة عليا هتتم بتنظيم عالقات األظل غياب 
فمثال إذا تعلق نزاع بصحة زواج مت بني زوج جزائري وزوجة تتجاوز إقليم الدولة الواحدة، األسرية اليت 

يتصل من جهة بالقانون اجلزائري ومن جهة أخرى بالقانون ادلغريب وىذا من  مغربية فإن ىذا النزاع
يضمنها القانون  شأنو أن حيدث تنازعا بني القانون اجلزائري وادلغريب يستدعي وضع حلول مناسبة لو

 .الدويل اخلاص
ىذا اإلطار جاءت ىذه ادلطبوعة العلمية لتقد  إىل الطالب احللول ادلعتمدة بشأن يف و 

زاعات يف العالقات األسرية ادلشتملة على عنصر أجنيب وفق قواعد القانون الدويل اخلاص اجلزائري، الن
حيث كان الرتكيز على دراسة مسألتني ىامتني تتنازعان مفهو  القانون الدويل اخلاص األسري ومها 

ف من ىذه ىداوقد كانت األتنازع االختصاص القضائي وتنازع القوانني يف مسائل شؤون األسرة، 
تتمثل يف دتكني الطالب من معرفة القواعد ادلنظمة لالختصاص القضائي الدويل  احملاضرات متعددة

كان الرتكيز يف ىذا اجلانب على إعطاء الطالب احللول اليت ميكنو اعتمادىا يف ىذه   حيثاجلزائري، 
ادلسألة وكيفية جتاوز الصعوبات اليت تطرحها خاصة وأننا نعلم أن ادلشرع اجلزائري مل يضع قواعد 
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واضحة ختص االختصاص القضائي الدويل، كما كان من بني أىم أىداف ىذه ادلطبوعة العلمية ىو 
ادلبادئ العامة الضرورية يف مسألة القانون الدويل اخلاص األسري،  مث بعد  حول شرح للطالب تقدمي

ذلك التطرق اىل احللول الوضعية ادلتعلقة بتنازع القوانني وفق قواعد اإلسناد يف القانون اجلزائري، من 
اذلدف يف األخري  خالل التصدي ألىم النزاعات اليت ميكن أن تنتج عن العالقات األسرية، وقد كان

إعطاء الطالب االدوات ادلنهجية الالزمة اليت دتكنو من تطبيق كل ما مت دراستو من خالل تلقني 
بأمثلة  طبعا مع تدعيمها سري مسائل القانون الدويل اخلاص األالطالب الطرق ادلنهجية حلل قضايا يف

 ن تطرح على احملاكم اجلزائرية.أحتاكي القضايا اليت ميكن 
اذلدف العا  من ىذه ادلطبوعة ىو دتكني الطالب من فهم مقياس القانون الدويل اخلاص إن  

األسري، وإعطائو القدرة على وضع حلول قانونية وفق القانون اجلزائري ألي نزاع يشتمل على عنصر 
 و بتنازع القوانني، معأجنيب ويتعلق بشؤون األسرة سواء تعلق األمر باالختصاص القضائي الدويل أ

تدعيم ىذه القدرة باجتهاد القضاء وكذا احللول الفقهية اليت دتكنو من جتاوز بعض الصعوبات ادلتعلقة 
   .بتطبيق قواعد اإلسناد يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري

نتمىن أن تساعد ىذه ادلطبوعة الطالب على استيعاب ادلفاىيم اخلاصة بالقانون  يف األخري
نسأل اهلل أن يهدينا إىل سواء السبيل وأن جيعل ما كتبناه عمال صاحلا وعلما الدويل اخلاص األسري، و 

  .نافعا، واحلمد هلل رب العادلني
 تم بحمد اهلل

 



  

 املالحقاملالحق
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 مالحقال
 

 .تحليل قضية في القانون الدولي الخاصفي المنهجية المتبعة  أوال:

 يتضمنإذا كان النزاع  ما البحث عنيف البداية حتليل قضايا القانون الدويل اخلاص يتطلب 
، النزاع ىذا شكال القانوين ادلطروح يفاحللول ادلناسبة لإل البحث عنيتم أجنبيا، مث بعد ذلك  اعنصر 

 قواعد تنازع االختصاص القضائيل وفقااجلهة القضائية ادلختصة حتديد  أوالىذه احللول تتطلب 
، لنزاعلإعطاء حل مباشر  دون حتديد القانون ادلختص وفق قواعد تنازع القوانٌنبعد ذلك مث ، الدويل

، غًن أن يف القانون اجلزائري دويل قواعد اختصاص قضائيادلشرع اجلزائري مل يضع نشًن ىنا اىل أن 
قواعد دويل من الاستخالص قواعد االختصاص القضائي االجتهاد القضائي اجلزائري يؤكد 

اعد ، أما قو الداخلية ادلنصوص عليها يف قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية االختصاص االقليمي
االختصاص التشريعي أو قواعد تنازع القوانٌن فهي القواعد اليت نص عليها ادلشرع اجلزائري يف القانون 

 ، حتت عنوان الفصل الثاين 6 تنازع القوانٌن من حيث ادلكان.42إىل ادلادة  95ادلدين ادلواد من 
تكون  الدويل اخلاصل قضية يف القانون اخلطوات ادلنهجية اليت جيب إتباعها عند حتلي إذن
 16األتيةوفق ادلراحل 

I- :نزاعلل دوليةالصفة الحتديد  المرحلة األولى. 
على عنصر أجنيب النزاع بشأهنا الصفة الدولية للنزاع احتواء العالقة القانونية القائم نعين ب

شلا يسمح بتطبيق  بالقانون الدويل اخلاص النزاع ستسمح لنا بربط الصفة الدولية للنزاعف ،فأكثر
حيث يتم البحث عن العناصر خالل وقائع القضية يتم من  الصفة الدولية للنزاع حتديد، قواعده

ام، ، اجلنسية، مكان أو زلل االلتز ، زلل اإلقامةادلوطن 6يف مثلىذه العناصر عادة ما تتاألجنبية فيها 
 .زلل وقوع الفعل الضار... اخل

                                                 

 ،المنهجية المتبعة لتحليل قضية في القانون الدولي الخاصهواري العربي،  - 1
˂http://faculty.ksu.edu.sa/houaribelarbi/default.aspx˃ م.5107ماي  52، تاريخ التصفح 
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II- :اإلشكال القانوني المطروح االفئة القانونية التي ينتمي إليهتحديد  المرحلة الثانية. 
قبل تطبيق قانوين ال شكالاإل حلول القضايا تعمد على تكييفففي القانون الدويل اخلاص 

يف ىذه ادلرحلة القيام بعملية تكييف قانوين من خالذلا  لى الطالبيتوجب عحيث  ،قواعد اإلسناد
ىذا التكييف سيسهل من اإلشكال القانوين،  القانونية اليت يدخل ضمنهاالطائفة ستطيع حتديد ي

عرب تتم ىذه العملية ، وعلى كل حال فإن لنزاععلى موضوع اادلناسبة  اإلسنادقواعد  تطبيق عملية
 6مرحلتٌن

) يف الطوائف الكربى ادلعروفة يف القانون الدويل اخلاص طروح حصر اإلشكال القانوين ادل – أ
 ، ... اخل (.التصرفاتشكل   ،تعاقديةال تااللتزامااألحوال الشخصية، 

مثال يف األحوال الشخصية )   ديكن ربط اإلشكال القانوين هااليتالفكرة ادلسندة حتديد  – ب
 اآلثار ادلالية للزواج، النفقة الزوجية، ادلًناث، ...(. الشروط ادلوضوعية للزواج، احنالل الزواج،

للرابطة الزوجية  لحبيطالب فيها  زلمد فرنسي اجلنسية دعوى أمام القضاء اجلزائري رفعمثال6 
 بطائفةمرتبطة  على أهنا ىذه الدعوىكيف تففي القانون الداخلي ، اجلزائرية زوجتو اليت جتمعو مع

على أساس  وتدخل ضمن الفكرة ادلسندة اخلاصة باحنالل الزواج، الواسع األحوال الشخصية مبفهومها
 . دعوى طالق مبفهومها الضيقا مسألة اهن

III- للنظر في النزاع المرحلة الثالثة: تحديد الجهة القضائية المختصة. 
 فكل دولة حتدد اختصاص ،الدويل تنازع االختصاص القضائي مسألةىذه ادلرحلة ختص حل 

، أحادية اجلانب وطنية قواعد الدويل تعترب قواعد تنازع االختصاص القضائيفإن زلاكمها، ولذلك 
 جزائري اجلنسية نزاع حول نفقة زوجة مغربية متزوجة من عمرفإن العلى ذلك،  إذا أخذنا مثاالو 

احملكمة ي هل ىفاجلهة القضائية ادلختصة بالنظر يف النزاع،  مسألة حتديد ثًن، يويقيمان بفرنسا
قواعد ل طبقا الفرنسية احملكمةأم  ،اجلزائري الدويل طبقا لقواعد االختصاص القضائي اجلزائرية

 لقواعد االختصاص القضائيالفرنسية، أم ىي احملكمة ادلغربية طبقا الدويل االختصاص القضائي 
 ؟ادلغريب الدويل
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على القواعد  مبنيا اجلزائريةال ديكن بأية حال من األحوال أن يكون اختصاص احملكمة  
طبقا  يكون اختصاص احملاكم اجلزائرية، ئي الدويلتعلقة باالختصاص القضاادل الفرنسية أو ادلغربية

، وال يهم بعد ذلك اختصاص او عدم اختصاص احملاكم األجنبية ددىا ادلشرع الوطينحيدلعايًن داخلية 
يكون مصدرىا اتفاقية دولية،  تنظم االختصاص القضائي الدويلقواعد ، غًن أنو عند وجود األخرى

تسمو على القانون وىذا ما تؤكده عدة مواد من ألهنا يف الواقع قواعد  فإنو جيب العمل هذه القواعد
 ادلشرعمن طرف  ادلوضوعةالقواعد ، ولذلك عند البحث عن اجلزائري من الدستور 234بينها ادلادة 

بالنظر يف ادلنازعات ذات العنصر األجنيب،  اجلزائريةوادلتعلقة بتحديد اختصاص احملاكم  اجلزائري
البحث عن ما إذا كانت ىناك اتفاقية دولية متضمنة لقواعد االختصاص القضائي  لالزما سيكون من 

قد وقعت وصادقت عليها كما ىو احلال بالنسبة لالتفاقية العربية للتعاون  اجلزائرالدويل واليت تكون 
 القضائي يف إطار جامعة الدول العربية.

IV- ق.ادلرحلة الرابعة6 معرفة القانون الواجب التطبي 
 عن طريقحل إشكالية تنازع القوانٌن،  جيب بالنظر يف النزاع، احملكمة ادلختصةبعد حتديد 

قواعد تنازع القوانٌن عن طريق تطبيق  ىذه العملية تتم، النزاعمعرفة القانون الواجب تطبيقو على 
 .ادلنصوص عليها يف القانون اجلزائري

 األسري. القانون الدولي الخاص حلول لبعض القضايا في :ثانيا 

I - 926قضية" ال 
 سنوات 93بعد و  ،وأقاما مبدينة البيض م4929سنة  ادلغربية "فاطمة"ـاجلزائري ب "زلمد"تزوج 

 امسوبطفل  رزقا م4922سنة  ويف ،ختلى زلمد عن جنسيتو اجلزائرية واكتسب اجلنسية التونسية
تطالب  زلكمة البيضدعوى أمام  "فاطمة"، فرفعت الطفلأبوتو ذلذا أنكر  "زلمد""، غًن أن مسًن"

 .فيها زلمد باالعرتاف بأبوتو لـ"مسًن"
قواعد  عارضا ومعلال احللول الواجب اعتمادىا على ضوء احكام القضيةعاًف ىذه  ادلطلوب6

 القانون اجلزائري وفق ادلنهجية اليت درستها. الدويل وقواعد تنازع القوانٌن يف االختصاص القضائي
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 :اإلجابة 
 حملمد6 "مسًن"نسب  المسألة القانونية:

 (.القانون ادلدين اجلزائريمن  95 )ادلادة أحوال شخصية التكييف:
 (.القانون ادلدين اجلزائريمن  95 ) ادلادة وإنكارهواالعرتاف بو النسب  الفكرة المسندة:

 (.من ق.إ.م.إ.ج 259 ادلادة ،)زلكمة البيض احملاكم اجلزائرية المحكمة المختصة:
 (.ق.م.جمن مكرر  23 ) ادلادة قانون جنسية األب وقت ميالد الطفل ضابط اإلسناد:

 .التونسيالقانون  القانون الواجب التطبيق:
إذا كانت أحد عناصره أجنبية وىي إما األطراف، احملل أو  ايعترب النزاع أجنبي التحليل:

السبب، وذلك بالنظر إىل جنسية القاضي، ومبا أن الدعوى مرفوعة يف اجلزائر، أي أن القاضي 
اليت األم فاطمة و تونسية، ال الذي حيمل اجلنسيةجنيب ىم األطراف، األب زلمد جزائري فالعنصر األ
 الصفة الدولية للنزاع جتعلو خيضع لقواعد القانون الدويل اخلاص.ىذه و ، حتمل اجلنسية ادلغربية

اليت جاء فيها6 "يكون القانون اجلزائري ىو ادلرجع يف تكييف ق.م.ج من  95 ادلادةحسب و 
العالقات ادلطلوب حتديد نوعها عند تنازع القوانٌن دلعرفة القانون الواجب تطبيقو"، فإن التكييف 

سألة مب وحسب القانون اجلزائري فإن اإلشكال القانوين ادلطروح يتعلق، ريإىل القانون اجلزائخيضع 
األحوال الشخصية حسب قانون األسرة  الذي يدخل ضمن طائفة واالعرتاف بو وإنكاره النسب

 اجلزائري. 
دينة البيض مب موطن ادلدعى عليو "زلمد"فيما خيص االختصاص القضائي الدويل، وكون أن 

قانون من  259ىذا جيعل احملاكم اجلزائرية سلتصة وبالضبط زلكمة البيض طبقا للمادة فإن 
اليت جاء فيها6" ترفع دعوى االعرتاف بالنسب، بالبنوة أو باألبوة أو  اإلجراءات ادلدنية واإلدارية،

أن كما ديكن   باألمومة لشخص رلهول النسب أو إنكار األبوة، أمام زلكمة موطن ادلدعى عليو."، 
من قانون اإلجراءات  33لألصل العام ادلنصوص عليو يف ادلادة تكون احملاكم اجلزائرية سلتصة طبقا 

 موطن ادلدعى عليو. معيار ادلدنية واإلدارية وادلتمثل يف
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النسب واالعرتاف بو وإنكاره  ادلشرع اجلزائريبالنسبة للقانون الواجب التطبيق فقد أخضع 
ق.م.ج واليت تنص من مكرر  23 إىل قانون جنسية األب وقت ميالد الطفل وىذا طبقا لنص ادلادة

ويف  .وإنكاره قانون جنسية األب وقت ميالد الطفل واالعرتاف بويسري على النسب  و6"على أن
، ومبا أن زلمد ختلى عن ."فاةقانون جنسية األب وقت الو  يطبقالطفل  ميالدقبل  األب حال وفاة

اجلنسية اجلزائرية واكتسب اجلنسية التونسية قبل والدة علي فإن القانون الواجب التطبيق ىو القانون 
 التونسي.

II -  "946القضية 
م، بالتعاقد مع "سليمان" اخلبًن السوري يف رلال الفالحة 4922قام مستثمر جزائري سنة 

فيها من "حياة" اجلزائرية اليت رزق منها بطفلٌن، ومع صعوبة اندماجو  حيث أقام مبدينة البيض، وتزوج
يف اجملتمع، وحنينو إىل وطنو سوريا، قرر "سليمان" مغادرة اجلزائر دون علم زوجتو اجلزائرية اليت فاجأىا 

 اخلرب شلا دفع ها إىل رفع دعوى قضائية للمطالبة بإهناء الرابطة الزوجية.
قواعد  عارضا ومعلال احللول الواجب اعتمادىا على ضوء احكام القضيةعاًف ىذه ادلطلوب6 

 القانون اجلزائري وفق ادلنهجية اليت درستها. الدويل وقواعد تنازع القوانٌن يف االختصاص القضائي
 :اإلجابة 

 "سليمان" السوري و"حياة" اجلزائرية. 6إهناء الرابطة الزوجية بٌن المسألة القانونية:
 .(القانون ادلدين اجلزائريمن  95 )ادلادة أحوال شخصية التكييف:

 .(القانون ادلدين اجلزائريمن  95 )ادلادة احنالل الزواج الفكرة المسندة:
 24و 22و 3ف 242و  4ف29ادلواد6  ،)زلكمة البيض احملاكم اجلزائرية المحكمة المختصة:

 من ق.إم.إ.ج(.
 من ق.م(. 23و  4ف24الدعوى ) ادلواد6 قانون جنسية الزوج وقت رفع  ضابط اإلسناد:

 القانون اجلزائري. القانون الواجب التطبيق:
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 التحليل:
ىذا النزاع يشتمل على عنصر أجنيب يتمثل يف الزوج سليمان السوري اجلنسية وىذا ما جيعل 

تنازع القوانٌن وقواعد االختصاص القضائي  القانون الدويل اخلاص ادلتمثلة يف النزاع خيضع لقواعد
 الدويل.

ق.م( ضمن األحوال الشخصية ألن  95ويكيف ىذا النزاع حسب القانون اجلزائري )ادلادة 
النزاع يتعلق بدعوى رفعتها حياة ضد زوجها سليمان تطالب فيها بإهناء الرابطة الزوجية، وقد خصص 

اسناد خاصة باحنالل الزواج أو ما يعرف بالفكرة  ادلشرع اجلزائري يف األحوال الشخصية قاعدة
 من القانون ادلدين اجلزائري(. 4ف24ادلسندة الحنالل الزواج )ادلادة 

فيما خيص االختصاص القضائي الدويل، وكون أن مسكن الزوجية ىو مدينة البيض فهذا 
 242ونص ادلادة  4 الفقرة 29جيعل احملاكم اجلزائرية سلتصة وبالضبط زلكمة البيض طبقا للمادة 

من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، كما ديكن أن تكون احملاكم اجلزائرية سلتصة طبقا  3الفقرة 
من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية،  24و 22دلعيار امتياز التقاضي ادلنصوص عليو يف ادلادة 

 .اي أو ادلدعى عليو جزائريحيث تكون احملاكم اجلزائرية سلتصة كل مرة يكون فيها ادلدع
بالنسبة للقانون الواجب التطبيق فقد أخضع ادلشرع اجلزائري احنالل الزواج لقانون جنسية 

من القانون ادلدين، وهذا يكون القانون  24الزوج وقت رفع الدعوى طبقا للفقرة الثانية من ادلادة 
ن جنسية الزوج ىي سورية وقت رفع أالواجب التطبيق يف ىذا النزاع ىو القانون السوري باعتبار 

 الدعوى.
ق.م يقضي بتطبيق  23ق.م يف ادلادة  24غًن أن ادلشرع أورد استثناء على نص ادلادة 

القانون اجلزائري إذا كان أحد الزوجٌن جزائريا وقت انعقاد الزواج، وبالفعل يف ىذا النزاع الزوجة 
 ستتبعو تطبيق القانون اجلزائري على ىذا النزاع.جزائرية اجلنسية وقت انعقاد الزواج شلا ي "حياة"
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III -  "936القضية 
تويف "علي" مغريب اجلنسية مبدينة البيض اليت كان يسكن فيها مع  زوجتو "حنان" اجلزائرية 

ومنقوالت تقدر بادلليارات، فسارع أىلو بادلغرب إىل اللجوء  مبدينة البيض وأبناءه الثالثة تاركا عقارات
 مًناثو. يف إىل زلكمة البيض للمطالبة برتكة ابنهم "علي"  على أساس أن زوجتو وابناءه ال حق ذلم

قواعد  عارضا ومعلال احللول الواجب اعتمادىا على ضوء احكام القضيةعاًف ىذه ادلطلوب6 
 القانون اجلزائري وفق ادلنهجية اليت درستها. الدويل وقواعد تنازع القوانٌن يف االختصاص القضائي

 :اإلجابة 
 .مًناث "علي" مغريب اجلنسية المسألة القانونية:

 .(القانون ادلدين اجلزائريمن  95 )ادلادة أحوال شخصية التكييف:
 .(القانون ادلدين اجلزائريمن  95 )ادلادة ادلًناث الفكرة المسندة:

 24و 22وادلواد  254و  4ف29ادلواد6  ،)زلكمة البيض احملاكم اجلزائرية المحكمة المختصة:
 م.إ.ج(..من ق.إ

 من ق.م(. 22قانون جنسية اذلالك وقت موتو ) ادلادة6   ضابط اإلسناد:
 القانون ادلغريب. القانون الواجب التطبيق:

 التحليل:
يتمثل يف الزوج اذلالك "علي" ادلغريب اجلنسية جنيب أالنزاع يف ىذه القضية يشتمل على عنصر 

 وقواعد تنازع القوانٌن. الدويل وىذا ما جيعل النزاع خيضع لقواعد االختصاص القضائي
حوال الشخصية ألن الدعوى ادلرفوعة على زوجة علي وأبناءه ويكيف ىذا النزاع ضمن األ

تتعلق مبسألة استحقاق ادلًناث، وادلًناث يف الشريعة اإلسالمية يبىن على القرابة، وقد نص عليو ادلشرع 
للمًناث قاعدة  وضع كما أن ادلشرع اجلزائري،  243إىل  242سرة ادلواد من اجلزائري يف قانون األ
 .ق.ممن  22يها يف ادلادة إسناد خاصة نص عل
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ىو مدينة البيض شلا جيعل احملاكم اجلزائرية ختتص يف الفصل يف  ىفيف ىذا النزاع موطن ادلتو 
من ق.إ.م.إ واليت  254وادلادة  94الفقرة  29دلادة ا لنص ىذا النزاع وبالتحديد زلكمة البيض طبقا

 .ىفها موطن ادلتو تسند االختصاص يف دعاوى ادلًناث اىل احملكمة اليت يقع في
من  92الفقرة  29كما ديكن أن ختتص احملاكم اجلزائرية يف مًناث العقار طبقا للمادة   

ق.إ.م.إ.ج )موطن العقار( لو اهنا مل تكن سلتصة وفقا دلعيار موطن ادلتويف، وديكن كذلك أن تكون 
.م.إ.ج، حيث ختتص من ق.إ 24و 22سلتصة وفقا دلعيار امتياز التقاضي ادلنصوص عليو يف ادلادة 

 احملاكم اجلزائرية يف النزاعات اليت يكون فيها ادلدعى أو ادلدعي عليو جزائريا.
خضع ادلشرع اجلزائري ادلًناث إىل قانون جنسية اذلالك أبالنسبة للقانون الواجب التطبيق فقد 

(، ويف ىذا النزاع فإن جنسية الزوج ىي اجلنسية ادلغربية من القانون ادلدين 2ف 22وقت موتو )ادلادة 
ن ادلشرع اجلزائري يف تنازع أوقت موتو شلا يستدعي معو تطبيق القانون ادلغريب على ىذا النزاع، علما 

القوانٌن قد وحد القانون الواجب التطبيق على العقارات وادلنقوالت حيث يطبق عليها قانون واحد 
 ئر أو خارجها.سواء كانت يف اجلزا

 
 



  

 قائمة املراجعقائمة املراجع
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 م.1986الثاين، الطبعة التاسعة، اذليئة ادلصرية العامة للكتب، 
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 م.1984اجلزائر، 
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 م.2013العربية، مصر، 
موحند إسعاد، القانون الدويل اخلاص )القواعد ادلادية(، ترمجة فائز أجنق، اجلزء الثاين، ديوان  -18

 م.1989ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
إسعاد، القانون الدويل اخلاص )قواعد التنازل(، ترمجة فائز أجنق، اجلزء األول، ديوان  موحند -19

 م. 1989ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
نادية فضيل، تطبيق القانون األجنيب أمام القضاء الوطين، الطبعة الرابعة، دار ىومو، اجلزائر،  -20
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الدويل )دراسة مقارنة(، الطبعة األوىل، دار الفكر  ىشام خالد، القانون القضائي اخلاص -21

 م.2012اجلامعي، االسكندرية، مصر، 
ىشام صادق، عكاشة زلمد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، دار ادلطبوعات اجلامعة،  -22

 م،2007اإلسكندرية، مصر، 
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 الرسائل والمذكرات الجامعية:  :ثانيا
بن عصمان مجال، ادلسؤولية التقصريية ادلرتتبة عن التصادم البحري يف القانون الدويل اخلاص،  -01
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 م.2009-2008اجلامعية 

أمينة، الزواج ادلختلط يف القانون الدويل اخلاص، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف  رحاوي -02
القانون الدويل اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب يكر بلقايد، تلمسان، السنة 

 م.2010/2011اجلامعية، 
ون الدويل اخلاص، مذكرة لنيل شبورو نورية، ادلرياث والتصرفات النافذة بعد الوفاة يف إطار القان -03

شهادة ادلاجستري يف القانون الدويل اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، 
 م.2011-2010تلمسان، السنة اجلامعية 

عبد النور أمحد، االختصاص القضائي الدويل القائم على فكرة اخلضوع االختياري )دراسة  -04
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 .م2016-2015جامعة تلمسان، اجلزائر، السنة اجلامعية 
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 و 23 )ليبيا( يف ة النوفاتفاقية التعاون القانوين و القضائي بني دول احتاد ادلغرب العريب، ادلوقعة مبدين
م، 1994، سنة 43 .م، اجلريدة الرمسية، ع1991مارس سنة  10 و 09ادلوافق  1411شعبان عام  24
 .06ص 
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م من 1997نوفمرب سنة  26من االتفاقية ادلوافق عليو يف  69م، وكذا تعديل ادلادة 1983ابريل سنة  06

، سنة 11 .الثالث عشر، اجلريدة الرمسية، عانعقاده العادي  ةيف دور  طرف رللس وزراء العدل العرب
 م.2001

 القوانين واألوامر: -2
وادلتضمن قانون  1966يونيو سنة  8ادلوافق  1386صفر عام  18ادلؤرخ يف  154-66األمر رقم  -01

 .582، ص 1966يونيو  09مؤرخة يف ، 47 .، اجلريدة الرمسية عاإلجراءات ادلدنية، ادلعدل وادلتمم
، سنة 21م يتعلق باحلالة ادلدنية، ج.ر ع.1970فرباير سنة  19مؤرخ يف  20-70أمر رقم  -02

 ، ادلعدل وادلتمم.274م، ص 1970
ادلتضمن القانون      سبتمرب    ادلوافق  1395رمضان عام  20ادلؤرخ يف    -  القانون رقم  -03

 ادلدين ادلعّدل وادلتّمم.
م، يعدل ويتمم 2005فرباير سنة  27ىـ ادلوافق 1426زلرم عام  18مؤرخ يف  02-05أمر رقم  -04

م وادلتضمن قانون 1984يونيو سنة  9ىـ ادلوافق 1404رمضان عام  9ادلؤرخ يف  11-84القانون رقم 
 .18م، ص 2005، سنة 15األسرة، ج.ر ع. 
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، ادلتضمن م1970ديسمرب سنة  15ادلوافق  1390شوال عام  17ادلؤرخ يف  86-70األمر رقم  -05
 01-05، ادلعدل وادلتمم باألمر رقم 1570م، ص 1970، سنة 105قانون اجلنسية اجلزائرية، ج.ر ع.
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 .15، ص 15ع.
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 .2008، سنة 21. اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، اجلريدة الرمسية، ع

 أحكام القضاء: :خامسا
م، رللة احملكمة العليا، ع. 12/03/2008 الصادر بتاريخ 402333قرار احملكمة العليا، ملف رقم  -15
 .257م، ص 2008 ،01
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78- Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, Droit international privé, 6
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 éd., 
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international privé, 10e éd., Dalloz, 2013. 

- Thèses. 

  - Philippe GUEZ, L'élection de for en droit international privé, Thèse sous 
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X-Nanterre, 2000. 

- La jurisprudence. 

  - Civ. 17 juill. 1826, D.P. 1826.1.418, S. 1827.1.13. 

  - Cass. Req., 2 avr. 1833, D.P. 1833.1.250., S. 1833.1.435. 
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  - Cass. 1re civ., 30 octobre 1962, Scheffel, Bull. 1962 I n° 449 p. 385 ; 

RCDIP 1963 p. 387, note Francescakis; D. 1963, p. 109, note G. Holleaux. 

  - Cass. 1re Civ. 19 novembre 1985 : Soc. Cognac and Brandies from 

France C. Soc.Orliac, J.D.I.P (Clunet) 1986.719, note Huet. 

 

 : مواقع االنترنت 

  - http://www.legifrance.gouv.fr, 05-  -      

  - http://faculty.ksu.edu.sa/houaribelarbi/default.aspx. 
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