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 المركز الجامعي لتامنغست

 مقدمة

مل تعد العالقات القانونية الوطنية خالصة، بل ختللها العنصر األجنيب 

انب يف جانب األطراف أو احملل أو السبب، وذلك راج  الختالط األج

بالوطنيني ووجود تعامالت بينهم، بسبب منو وتعدد مصاحل وعالقات 

ومن هنا كانت احلاجة داعية إىل البحث . األفراد وازدياد ظاهرة اهلجرة

عن قواعد قانونية تتوىل تنظيم هذه العالقات القانونية املشتملة على 

 . عنصر أجنيب

م القانون فمن غري املعقول أن تبقى تلك العالقات خاضعة ألحكا

الداخلي ألن ذلك من شأنه أن يؤدي إىل إهدار وضياع حقوق األفراد 

فلو أخعضعنا مثال زوجني . وخاصة يف مسائل األحوال الشخصية

جزائريني مسلمني مقيمني يف اخلارج لقانون أجنيب ال يبيح الطالق أو 

تب يسوي يف املرياث بني الذكور واإلناث ألدركنا خطورة النتائج اليت قد ترت

ومن هذا املنطلق وجب إخعضاع العالقات القانونية املشتملة . عن ذلك

  .على عنصر أجنيب لقواعد تتفق م  طبيعتها اخلاصة

لقد اختلفت الدول يف تنظيم أحكام رابطة الزواج، نظرا الرتباط 

هذا األخري باملعتقدات الدينية واملفاهيم االجتماعية والسياسية اليت 

خرى، فقد حيدث أن يواجه القاضي املعروض النزاع ختتلف من دولة أل

أمامه رابطة تعترب رابطة زواج من قبل بعض القوانني األجنبية، يف 

 . حني أنها ليست كذلك وفقًا لفكرة الزواج يف قانون القاضي

تعترب الزواج رابطة أبدية ال تقبل االحنالل بالطالق  كما أن هناك دوال

ملقابل توجد تشريعات دول أخرى تسمح أو االنفصال اجلسماني، وبا

باحنالل الزواج وتوجد تشريعات أخرى تعترب رابطة الزواج رابطة مؤقتة 

كما هو الشأن بالنسبة لبعض قوانني الواليات املتحدة األمريكية، 

  .وبعض املذاهب اإلسالمية كالشيعة الذين يقرون زواج املتعة
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دد الزوجات، بينما وجتيز أغلبية تشريعات الدول اإلسالمية تع

تتمسك قوانني الدول املسيحية بوحدة الزواج وتعترب التعدد جرمية 

كما تسمح عادات بعض القبائل اإلفريقية وإقليم التبت . معاقب عليها

 . واهلند بتعدد األزواج

لقد أصبح يشكل زواج اجلزائريني واجلزائريات م  األجانب مشكلة 

اكل االجتماعية والسياسية املتولدة معقدة وحادة وهذا بالنظر إىل املش

والدليل على ذلك النزاعات املتعلقة حبعضانة وزيارة . عن مثل هذا الزواج

األطفال الناجتني عن زواج اجلزائريني بالفرنسيات، وكذلك زواج الفتيات 

اجلزائريات ببعض األجانب الذين اضطرتهم ظروف معينة للعمل 

زائريات م  األجانب واألجنبيات ال يعترب إن زواج اجلزائريني واجل. باجلزائر

من احملرمات شرعا أو قانونًا باستثناء عدم زواج املسلمة بغري املسلم إال 

أنه ميكن منعه أو تقييده بعضرورة توافر شروط معينة لعضمان محاية 

 .األطفال الناجتني عن هذا الزواج

اخلاصة  األحكام 5112جوان  51املؤرخ يف  01-12لقد عدل القانون 

بقواعد تنازع القوانني من حيث املكان والسيما األحكام الواردة يف 

ولئن كانت الزجيات املختلطة واقعا معاشا يف جمتمعاتنا . موضوع دراستنا

اليوم، فإن هذا النوع من الزجيات يثري مشكالت قانونية عديدة بسبب 

فهل ينسجم  وانطالقا من هذا. تنوع واختالف املرجعيات الدينية لألفراد

هذا التعديل م  التطورات اجلديدة احلاصلة على صعيد تنظيم العالقات 

 الدولية اخلاصة واالجتاهات احلديثة اليت وصلت إليها التشريعات املقارنة؟ 

وما مدى مواكبة واستجابة احللول الوضعية املقررة لفض تنازع 

اص اجلزائري القوانني يف مسائل الزواج املختلط يف القانون الدولي اخل

للتطورات احلاصلة يف خمتلف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

على الصعيدين الوطين والدولي؟ خاصة يف ظل تطور وسائل املواصالت 

وازدهار عصر تكنولوجيا االتصاالت وأثر ذلك على توسي  نطاق العالقات 

د من املشكالت وهل ساهمت هذه القواعد يف حل العدي. الدولية اخلاصة

 العملية ؟ أم أننا يف حاجة ماسة إلضافة قواعد إسناد جديدة؟ 
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وبناء على ما تقدم، ومن أجل إعطاء رؤية واضحة وشاملة ملختلف 

اجلوانب اليت حتيط باملوضوع قسمت هذا البحث إىل مطلبني أساسيني، 

 : وذلك على النحو التالي

 .ة للزواجمعضمون فكرة الشروط املوضوعي: املطلب األول

تطبيق قانون جنسية الزوجني على الشروط : املطلب الثاني

 .املوضوعية للزواج

 .للزواج املوضوعية الشروط فكرة مضمون: األول املطلب

 النعقاد توافرها الواجب الشروط اجلزائري األسرة قانون تناول لقد

 وما املوضوعية الشروط من منها يعترب ما مييز أن دون صحيحا الزواج

 الدولي القانون صعيد على أنه غري. الشكلية الشروط من منها عتربي

 ذلك على وموضوعه، ويرتتب الزواج شكل بني التفرقة تتم اخلاص

 الشروط له ختعض  الذي القانون غري لقانون املوضوعية الشروط إخعضاع

 التصرف شكل من كل ختعض  القدمية القوانني كانت ولقد .الشكلية

 بني متيز احلديثة القوانني اليوم وأصبحت اإلبرام حمل لقانون وموضوعه

 الشكل بني التمييز ميكننا كيف ولكن وموضوعه التصرف شكل

 واملوضوع؟

 واضح متييز إجراء عن والقانون الفقه من كل عجز الواق ، قد يف

 التكييف نظرية إىل استنادا القعضاء استطاع واملوضوع، بينما الشكل بني

 تتعلق وقعضايا بالشكل تتعلق صنفني، قعضايا إىل القعضايا تقسيم

 حمل املسألة كانت إذا ما الوطين لقانونه وفقا القاضي فيقرر. باملوضوع

  .املوضوع أو بالشكل تتعلق النزاع

 الصور عن خيرج ال اخلاص الدولي القانون إطار يف املربم الزواج إن

 األمر يتعلق دق خمتلط، أو زواج صورة أجانب، أو زواج صورة: التالية

 أنه اإلسالمية الشريعة يف الثابت واملبدأ .اخلارج يف مربم وطنيني بزواج

 من شرائعهم، بالرغم حسب الزواج ممارسة املسلمني غري لألجانب حيق
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: مثل املسائل بعض يف اإلسالمية الشريعة م  االختالفات بعض وجود

   .والعدة املهر

 عقد بأنه الزواج اجلزائري األسرة قانون من 12 املادة عرفت لقد

 تكوين أهدافه الشرعي، من الوجه على وامرأة رجل بني يتم رضائي

 هذا ويشبه. الزوجني وإحصان والتعاون والرمحة املودة أساسها أسرة

 نظام بأنه يعرفه الذي الفرنسي القانون يف الزواج تعريف كثريًا التعريف

 بيةوأور تشريعات جند بينما. مرأةوا رجل إرادتي توافق على يقوم قانوني

 وأكثر جنسيهما حتديد دون شخصني بني عقد بأنه الزواج تعرف أخرى

 بالنسبة الشأن هو كما املثليني بني الزواج عقد إبرام جتيز هذا من

 الصعيد على الزواج فكرة تليني أن إال .والبلجيكي اهلولندي للتشري 

 امرأة بني ورجل، أو رجل بني زواج بوجود القبول عندنا يعين ال الدولي

 ال العالقات هذه فمثل الغربية؛ الدول بعض يف ينتشر بدأ كما وامرأة

 واقعة أنها على إليها ينظر الزواج، بل مؤسسة مستوى إىل ترتقي

 .فيه وقعت الذي احملل لقانون مبدئيا خاضعة تبقى قانونية

 ال العربية الشخصية األحوال وقوانني اإلسالمية الشريعة كانت وملا

 إبرام يف الشكلية والشروط املوضوعية الشروط بني التمييز تعرف

 قواعد كانت وإذا. وشروطه العقد أركان بني متيز جندها الزواج، بينما

 االعتقاد على حيملنا ذلك وموضوعه، فإن الزواج شكل بني متيز اإلسناد

 اجلزائري اخلاص الدولي القانون يف للزواج املوضوعية الشروط بأن

 الزواج عقد أركان أي ؛كعقد لصحته األساسية الشروط كافة تشمل

 لزم إن القاضي أو للزوجة النفس على والولي الرضا مثل وشروطه

. املان  انتفاء شرط إىل باإلضافة واألهلية والصداق والشهود األمر

 املهرك اللزوم شروط اإلسالمية الشريعة يف الشروط هذه ضمن ويدخل

 اخلاصة للزواج اجلوهرية الشروط كافة تشمل بهذا وهي .والكفاءة

 الزواج بطالن ختلفها على يرتتب ، واليتعليه املقبلني األشخاص حبالة

  .لإلبطال قابليته أو
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 يتم قد الشروط هذه معضمون حتديد يف الدول اختالف بوبسب

 التشريعية والسياسة العام النظام م  لتعارضها منها البعض استبعاد

 هو كما الرجل حبقوق املرأة حقوق تسوية على القائمة األوربية للدول

 يالحظ أنه بل. الزوجات تعدد ومسألة الزواج يف للوالية بالنسبة الشأن

 جند فمثال بينها فيما العربية التشريعات مقتعضيات بني تعضارب وجود

 مسلمني غري أو سلمنيم كانوا سواء األجانب على مين  التونسي القانون

  .ذلك يبيح الوطين قانونهم أن رغم تونس يف متعدد زواج إبرام

 أن أيعضا املمكن الوطن، ومن داخل يتم قد الزواج عقد إبرام إن

 واجلزائريات اجلزائريني بزواج األمر تعلق الوطن، وإذا خارج إبرامه يتم

 على التطبيق واجبال القانون حتديد بشأن نزاع أي يثور فال اجلزائر يف

اجلزائري،  األسرة قانون من األوىل املادة حلكم خيعض  وبالتالي الزواج؛ هذا

 وأيعضًا اجلزائري األسرة قانون يف عليها املنصوص الشروط تطبيق ويتم

 خمتلط زواج بصدد كنا إذا املدنية، ولكن احلالة قانون أحكام تطبيق

 عند ذلك وسيتعضح لتطبيقا الواجب القانون حتديد يف صعوبة مثة فتوجد

 .الثاني املطلب يف الزوجني جنسية قانون تطبيق عن احلديث

 أن جيب وجزائرية جزائري بني اجلزائر يف يربم زواج عقد أي إن

 هذه أهم ومن. صحيحا ينعقد لكي املوضوعية الشروط كافة يستويف

 وعليه. الشرعية املوان  الرضا، وانعدام وشرط األهلية شرط: الشروط

 عقد حيرر أن العقاب طائلة حتت املدنية احلالة ضابط أو املوثق على تن مي

 كانعدام املطلوبة الشروط ختلفت إذا واجلزائرية اجلزائري بني الزواج

  .مثاًل األهلية

 ضمن للزواج املوضوعية الشروط صحة مسألة تدخل فرنسا ويف

 وقت نيالزوج من كل جنسية قانون وحيكمها الشخصية األحوال فئة

. واحدة جنسية من الزوجان يكون عندما صعوبات أية تثار وال. الزواج

. كذلك يكونا ما وغالبًا جنسيتهما اختالف حالة يف تكمن الصعوبة ولكن

 واملوافقة، االستعداد السن يف الشروط هذه تتمثل العموم وعلى
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 القعضائي االجتهاد عليه جرى ملا ووفقًا. الوالدين من اجلسدي، اإلذن

 .موزعا تطبيقا الشروط هذه تطبيق جيري الفرنسي

 األمر ويتعلق بالزوجني واحد وقت يف تتعلق أخرى شروط ومثة

 ال الفرض هذا مثال، وعند أخته بابنة اخلال زواج كعدم الزواج مبوان 

 يلغيه، وهذا الوطنيني القانونني من أي يكن مل إذا إال قائما الزواج يكون

 اخلارج يف املربم الزواج يكون هذا وعلى .اكميالرت بالتطبيق يسمى ما

 القانون يف عليها املنصوص املوضوعية الشروط تطبيق مت إذا صحيحا

 . الشروط هذه طبيعة حبسب جامعا أو موزعا تطبيقا للزوجني الوطين

 الشروط على الزوجني جنسية قانون تطبيق: الثاني املطلب

 .للزواج املوضوعية

 حبدة يطرح ذلك فإن أجنيب؛ زواج عقد صحة ولح نزاع ثار إذا

 من باعتباره الزواج فإن وعموما التطبيق الواجب القانون حتديد إشكالية

 القانون الختصاص تكوينه يف خيعض  الشخصية األحوال موضوعات

 00 املادة نص يف ورد اجلزائر، حيث يف احلال عليه هو كما .الشخصي

 بصحة اخلاصة املوضوعية الشروط على يسري:" أنه املدني القانون من

 ". الزوجني من لكل الوطين القانون الزواج

 النص وهو املدنية احلالة قانون من 27 املادة نص إىل وبالرجوع

 املشرع تفعضيل يتأكد الفرنسي املدني القانون من 071 للمادة املقابل

 املوضوعية الشروط على الزوجني جنسية قانون تطبيق اجلزائري

 إذ اجلانب أحادي جاء 27 املادة نص أن من الرغم على وهذا. واجللز

 يف األجانب زواج إىل يتطرق ومل اخلارج يف اجلزائريني زواج إىل تطرق

 27 املادة نص إعطاء من مين  ما يوجد ال فإنه. خارجها أو اجلزائر

 يف يعقد الذي لزواجهم بالنسبة األجانب خيعض  حبيث مزدوجا تفسريا

 .جنسيتهم لقانون خارجها وأ اجلزائر

 للزوجني الشخصي القانون إىل اإلسناد مفهوم أن عليه املتفق ومن

 لكل الوطين القانون عليها ينص اليت املوضوعية القواعد بتحديد يتعلق

 هو الزوجني من كل جنسية فقانون .اإلجرائية القواعد دون منهما
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 تغريت فإذا. الزواج عقد إبرام وقت به ويعتد زواجهما على يسري الذي

 .            التغيري بهذا الزواج عقد يتأثر فال أحدهما جنسية

 بها يتم اليت بالكيفية تتعلق أساسية نقطة يثري اإلسناد هذا أن غري

. منهما كل معضمون اختلف إذا خصوصًا الزوجني من كل قانون تطبيق

 من كل ةجنسي لقانون حينئذ للزواج املوضوعية الشروط ختعض  فهل

 اليت املوضوعية الشروط كل الزوج يف تتوفر أن جيب حبيث الزوجني

 أن أيعضا ويستلزم. الزوجة جنسية وقانون جنسيته قانون يستلزمها

 جنسيتها قانون يتطلبها اليت املوضوعية الشروط كافة الزوجة يف تتوفر

 بالنسبة الزواج شروط تتوافر أن يكفي أنه أم. الزوج ةجنسي وقانون

 جنسيته؟ قانون إىل استنادا زوج للك

 .اجلامع التطبيق: األول الفرع

 من كل قانون إىل للزواج املوضوعية الشروط إسناد سبب إن

 أن منطقيا يكون هامة، ولن اآثار يرتب الزواج كون إىل يرج  الزوجني

 لقانون وفقا باطلة تعترب بينما الزوج قانون إىل العالقة هذه إسناد يتم

 بصفة تتمت  اجلام  للتطبيق اخلاضعة الشروط أن جند وهلذا .الزوجة

 املصاحل محاية إىل تهدف ذاتها، فهي يف الزوجية العالقة وختص مزدوجة

 هذه أمثلة ومن. وخلقية إنسانية ملبادئ استجابة األسرية، ومتثل

 األمراض مثل الصحية واملوان  القرابة مثل الزواج موان  جند الشروط

سابق،  بزواج االرتباط العقلية، ومسألة عدية، واألمراضامل اجلسمانية

 اإلقليمية العوائق املوان  هذه نطاق عن وخيرج الدين اختالف وكذلك

  .والعنصرية

، 01، 52، 50 املواد يف الزواج موان  اجلزائري املشرع تناول ولقد

 أن جيب:" يلي ما على 50 املادة نصت حيث. اجلزائري األسرة قانون من

 ". واملؤقتة املؤبدة الشرعية املوان  من خلوا الزوجني من كل يكون

 للتطبيق ختعض  أن جيب املوان  هذه فإن اجلزائري القانون إذن، حسب

 الشروط بعض خبالف. العام بالنظام وتعلقها خلطورتها نظرا اجلام 

 بالتطبيق فيها فيكتفى احد على فرد كل ختص أن ميكن اليت األخرى



 يوسف مسعـــودي.أ  القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (82) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 اجلام  للتطبيق وفقا املختلط الزواج قيام فرص الواق ، فإن يفو. املوزع

 قوانني بني املوجود لالختالف راج  تقل، وهذا الزوجني من كل لقانون

 .الزواج مسائل تنظيم خيص فيما الدول

 . املوزع التطبيق: الثاني الفرع

 جنسية اتفاق حالة يف إشكال أي يثري ال اجلام  التطبيق كان إذا

 إليها ينتميان اليت الدولة قانون تطبيق سيتم أنه دام ما جانالزو

 األحكام جنسيتهما، وختتلف ختتلف عندما تظهر الصعوبة جبنسيتهما، فإن

 على اجلزائري املشرع نص وقد. منهما لكل بالزواج اخلاصة املوضوعية

 التشريعي االختصاص بتغليب جزائريا الزوجني أحد يكون عندما احلل

 الزوجان يكون عندما احلل إىل يشر مل ولكنه. اجلزائري قانونال ملصلحة

 معا؟ أجنبيان

 أنه به ونعين املوزع؛ التطبيق إىل اللجوء من احلالة هذه يف مناص ال

فقط،  جنسيته قانون يستلزمها اليت الشروط الزوج يف تتوافر أن جيب

 كنا فقط، فإذا جنسيتها قانون يستلزمها اليت الشروط الزوجة ويف

 يف تتوفر أن يكفي وفرنسية، فإنه أملاني بني مربمة زواج عالقة بصدد

 وحده، وأن األملاني القانون يتطلبها اليت املوضوعية الشروط الزوج

 الفرنسي القانون يتطلبها اليت املوضوعية الشروط الزوجة يف تتوفر

 دولة كل قانون أن مفادها حجة إىل االجتاه هذا أنصار ويستند. وحده

 الشروط بعض توجد األصل من واستثناء. مواطنيها على ليطبق وض 

، اجلام  التطبيق إىل ختعض  أن جيب أهميتها إىل بالنظر املوضوعية

 الشروط؟ هذه حتديد يتم كيف هو هنا املطروح السؤال ولكن

: الشروط من نوعني بني األملاني الفقه مييز السؤال على لإلجابة

 تلك اإلجيابية أو الفردية بالشروط ونعين. مزدوجة والثانية فردية األوىل

 وهذا السن، الرضا شرط مثل ؛ىحد على زوج كل ختص اليت الشروط

 .املوزع للتطبيق خاضعا ويبقى صعوبة أية يثري ال الشروط من النوع
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 اخلاصة الشروط تلك السلبية أو املزدوجة بالشروط ويقصد

 عدم وشرط .كالقرابة لزواجا موان  ذاته، مثل حد يف الزواج برابطة

 املوان  من باريس استئناف حمكمة اعتربته فقد وقائم سابق زواج وجود

 وشخص فرنسية بني مربم زواج أبطلت األساس هذا وعلى املزدوجة؛

 تعدد له يبيح الوطين قانونه أن رغم الكامريون دولة من أجنيب

 اجلام  طبيقللت خيعض  أن جيب الشروط من النوع وهذا .الزوجات

 من مان  على القانونني أحد نص إذا الزوجني، وعليه من كل لقانون

  .صحيحا الزواج ينعقد فال الزواج موان 

 فكرة إىل اللجوء مت اجلام  التطبيق حتقيق لصعوبة إذن، نظرا

 املوضوعية الشروط زوج كل يف يتوافر أن تستلزم اليت املوزع التطبيق

 صحيحة املوضوعية الشروط اعتبار أي نهقانو يف عليها املنصوص

 تطبيق جيب واستثناء. نفرادا على الزوجني من كل جلنسية بالنسبة

 مثل الزواج مبوان  يتعلق فيما جامعًا تطبيقًا الزوجني جنسية قانون

 ملبادئ استجابة تعترب اليت املبادئ من القرابة، الدين، العدة، وغريها

 إىل متتد فال واجلنس اللون مثل إلقليميةا املوان  باستثناء عليا خلقية

 قانون نص إذا أما. استبعادها ضرورة يعين وهذا اإلقليم خارج

 اختالف أو القرابة درجة بسبب الزواج من  على الزوجني أحد جنسية

 حتى صحيحا يكون ال الزواج فإن املوان  هذه حتققت وأن وحدث الدين

 .الزوجني أحد نقانو يف مقرر غري املن  هذا كان ولو

 00 املادة لنص الفنية الصياغة ضبط اجلزائري املشرع أعاد لقد

 يشوبها كان الذي واللبس الغموض أدق، ورف  بشكل املدني القانون من

 املقصود أن قاط  بشكل 00 املادة أوضحت التعديل، حيث قبل

 أن يعين وهذا فقط املوضوعية الشروط هي املادة هذه يف بالشروط

 شكل حتكم اليت العامة للقاعدة خاضعة تبقى للزواج الشكلية وطالشر

 نوع إىل اإلشارة اجلزائري باملشرع جيدر كان فإنه ذلك ورغم. التصرفات

 ورغم املوزع؟ التطبيق أم اجلام  التطبيق هو هنا، هل املراد التطبيق

الزواج،  موان  باستثناء تطبيقه واستحالة اجلام ، بل التطبيق صعوبة



 يوسف مسعـــودي.أ  القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (81) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 القانوني النص تعديل بعضرورة تنادي اليت اآلراء إىل صوتنا نعضم فإننا

 يقط  بشكل للزواج املوضوعية الشروط حيكم الذي القانون حيدد الذي

 الكوييت املشرع عليه نص ما مثل .املسألة حول املثار الفقهي اخلالف

 ذات القانونية العالقات تنظيم قانون من 01 املادة نص يف صراحة

 الزوجني جنسية قانون بتطبيق املقصود أن اعترب حيث األجنيب عنصرال

 .املوزع التطبيق هو

خمتلفة،  جوانب مست هامة بتعديالت جاء 01-12 قانون أن ورغم

 كافية غري تبقى التعديالت هذه فإن الشخصية األحوال منها سيما وال

 واجتماعية اقتصادية ظروف يف وضعت القواعد هذه أغلب أن حيث

 العالقات تعرفه الذي التطور مالحقة عن عاجزة أضحت مت ومن. تلفةخم

 عليها جذرية تعديالت إلضفاء ماسة حاجة يف وأصبحت. اخلاصة الدولية

 .احلاصلة للتغريات يستجيب مبا

 .الوطين القانون لصاحل املقرر االستثناء: الثالث الفرع

 القانون يسري" :بأنه اجلزائري املدني القانون من 00 املادة تنص

 كان إذا 05و 00 املادتني يف عليها املنصوص األحوال يف وحده اجلزائري

". الزواج أهلية خيص فيما الزواج، إال انعقاد وقت جزائريا الزوجني أحد

 طبقا يكون للزواج املوضوعية الشروط صحة تقدير أن يعين وهذا

 .جزائريا الزوجني أحد كان متى اجلزائري للقانون

 تطبيق جمال يف يؤثر ال 00 املادة يف عليه املنصوص التحفظ ونطاق

 فيما خاضعا يبقى الذي وحده األجنيب للطرف بالنسبة إال االستثناء هذا

 الذي الزمين الوقت املشرع حدد وقد .جنسيته لقانون بأهليته يتعلق

 انعقاد وقت جزائريا الزوجني أحد كون وهو االستثناء بهذا فيه يعتد

 رف  وقت أجنبيا الزوجني أحد صار ما إذا األمر يف يغري ، والالزواج

 .الدعوى

 انعقاد عند جزائريا الزوجني أحد كان إذا االستثناء هلذا فطبقا

وحده،  اجلزائري القانون إىل للزواج املوضوعية الشروط ختعض  الزواج
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 فلو. جنسيته لقانون خاضعة الزوجني من كل أهلية تظل واستثناء

 جلمي  بالنسبة اجلزائري للقانون الزواج خلعض  بفرنسية ريجزائ تزوج

 كل لقانون خاضعة فتبقى الزواج أهلية باستثناء املوضوعية الشروط

 .احد على زوج

 بشأن 0211 مارس 2 ظهري من الثاني الفصل نص املغرب ويف

 ما على واألجانب املغربيات أو واألجنبيات املغاربة بني األنكحة انعقاد

 كله ذلك م  يتوقف املدنية احلالة صيغة حسب النكاح انعقاد إن:" يلي

 اجلوهر حيث من عليها املنصوص الشروط طبق به اإلشهاد سابق على

  ".املغربي الزوج على اجلاري الشخصية األحوال قانون يف والصيغة

 الدول تشريعات أغلب يف اإلسناد قواعد إىل يوجه انتقاد أهم نإ

. الوطين القانون لصاحل املقرر االستثناء أو اجلنسية امتياز هو العربية

 أحواله قانون تطبيق( الزوجة أو الزوج) كان أيا للوطين خيول والذي

 .املختلطة الدولية الروابط على الشخصية

 تنازع قواعد أغلب يف الوطين االمتياز هذا على النص مت لقد

 القانون من 02 دةاملا ذلك ومن العربية الدول تشريعات يف القوانني

 01 املوريتاني، واملادة والعقود االلتزامات قانون من 2 واملادة اللييب املدني

 العنصر ذات القانونية العالقات بتنظيم املتعلق الكوييت القانون من

 .األجنيب

 هو الوطين لصاحل املقرر اجلنسية امتياز تطبيق على املرتتب األثر إن

 األخري، ويرتتب هذا لقانون الدولية الشخصية األحوال روابط خعضوع

 على مين  أنه ذلك من غريبة؛ قانونية نتائج االستثناء هذا تطبيق على

 الشروط أن دام ما بتونس ثانية زوجةب التعدد املسلم األجنيب الزوج

 يستفيد قد وباملقابل. الوطنية الزوجة لقانون ختعض  للزواج املوضوعية

 نصوص م  مقارنة تقليدية أكثر كونت قد قواعد من املسلم األجنيب

 . الشخصية أحواله قانون

 يكرس االمتياز، فهو هلذا النقد توجيه على البعض محل ما وهذا

 القانون عليها يقوم اليت األساسية املبادئ م  يتعارض مبا الوطنية النزعة



 يوسف مسعـــودي.أ  القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (88) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 املواثيق كرستها اليت واملساواة العدالة ومبادئ املقارن اخلاص الدولي

 .وليةالد

 أحد كان متى الوطين القانون لصاحل املقرر االمتياز أن رأينا ويف 

 من يشوبه أن ميكن قد ما رغم يربره ما له استثناء هو وطنيا الزوجني

 الشخصي للقانون خاضعة تبقى أن جيب األشخاص حالة أن عيوب، إذ

 الدولية الروابط هذه مثل يف غريه من للتطبيق مالئمة أكثر باعتباره

 . ملختلطةا

 :امتةـــــــخ

 األساسية املشاكل أهم معاجلة الدراسة هذه خالل من حاولنا قدل

للزواج،  املوضوعية للشروط بالنسبة القوانني تنازع موضوع يثريها اليت

 اليت واملشاكل التنازع قواعد ملنهج املوجهة االنتقادات كل من وبالرغم

 حلل والوحيدة التقليدية لةالوسي اليوم حلد يزال ال فإنه تطبيقه تعوق

 أنه على يدل وهذا. الشخصية األحوال مسائل يف وخاصة القوانني تنازع

 ينبغي ما التنازع، وأن من املادة هذه يف املنهج هذا عن التخلي ميكن ال

 مالئمة أكثر قوانني لتحديد اإلسناد قواعد اختيار ضبط إعادة هو فعله

 .العدالة حيقق مبا وتطويرها

 الزواج مسائل حلكم إسناد ضوابط اجلزائر املشرع تاراخ لقد

 استقر وما الراجحة الفقهية اآلراء ألغلب وفقا وعموما إمجاال املختلط

 القانونية األنظمة أغلب يف مقرر هو ملا أيعضا القعضاء، ووفقا عليه

 العالقات شهدته الذي املتسارع التطور وترية فإن ذلك ورغم. املقارنة

 جيب الذي الالزم التشريعي التطور معه باملوازاة يتم مل اخلاصة الدولية

 حلول إجياد يعضمن مبا القوانني تنازع لفض التطبيقية احللول تشهده أن

 . املختلط الزواج مسائل يف القوانني تنازع عن النامجة للمشكالت مالئمة

اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

 اجلامعة دار، المياإلس الفقه يف القوانني تنازع دراز، فكرة علي حممد رمزي انظر( )

 .02 -00ص ص ، 5112للنشر،  اجلديدة
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اإلسالمية،  الدول يف لألجانب اخلاصة الدولية مكحلة، احلقوق ودعب انظر، حممد( )

 .       002، ص5112دمشق،  الشريعة، جامعة دكتوراه، كلية رسالة

 . 00-07صص السابق،  سعد، املرج  العزيز انظر، عبد( )

 العلوم الدولية، دار اخلاصة للعالقات الوضعية اهلل، احللول عبد انظر، سامي( )

 .25، ص0207األوىل، بريوت،  الطبعة العربية،

 الزواج، دار إبرام مشكالت يف القوانني الدين، تنازع مجال الدين انظر، صالح( )

  .52، ص5117اجلامعي، اإلسكندرية،  الفكر

 اجلامعية اخلاص، املؤسسة الدولي القانون يف غصوب، دروس مجيل انظر، عبده( )

 .512، ص5110والتوزي ، لبنان،  والنشر للدراسات

 زروتي، القانون الطيب ؛ 07السابق، ص سعد، املرج  العزيز انظر، عبد( )

 الفسيلة، الطبعة ، مطبعة(القوانني تنازع)األول اجلزائري، اجلزء اخلاص الدولي

 .011، ص5110الثانية، 

 للنشر، الطبعة وائل اخلاص، دار الدولي الداوودي، القانون علي انظر، غالب( )

 .012، األردن، ص5101 اخلامسة،

املغربي،  اخلاص الدولي القانون يف العائلية بلمري، الروابط انظر، السعدية( )

 .  55، ص0200القعضائية، املغرب،  والدراسات البحوث تنمية مجعية منشورات

 .52صاملرج  السابق، الدين،  مجال الدين انظر، صالح( )

 الشخصية، دار األحوال مادة يف خلاصا الدولي برجاوي، القانون انظر، خالد( )

 -000صص ، 5110األوىل، الرباط،  والتوزي ، الطبعة والنشر للطباعة القلم

005. 

 .011-012صص السابق،  سعد، املرج  العزيز انظر، عبد( )

 الدولي مقلد، القانون حممود علي هوزيه، ترمجة ماير، فانسان انظر، بيار( )

األوىل، لبنان،  والتوزي ، الطبعة والنشر للدراسات اجلامعية اخلاص، املؤسسة

 .210، ص5110



 يوسف مسعـــودي.أ  القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (86) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 ( ) Sandrine Clavel, Droit International Privé, Dalloz, paris, 2009, P359 . 

 .21السابق، ص الدين، املرج  مجال الدين انظر، صالح( )

بق، ص املرج  السااجلزائري،  اخلاص الدولي بلقاسم، القانون انظر، أعراب( )

                     . 501 -552ص

 .20السابق، ص الدين، املرج  مجال الدين انظر، صالح( )

 .22-20صص املرج ،  نفسالدين،  مجال الدين انظر، صالح( )

 .015صالسابق،  اجلزائري، املرج  اخلاص الدولي زروتي، القانون انظر، الطيب( )

 .22السابق، ص رج الدين، امل مجال الدين انظر، صالح( )

 .11املرج ، صنفس الدين،  مجال الدين انظر، صالح( )

 .505-500ص صالسابق، بلقاسم، املرج  انظر، أعراب( )

 مجال الدين صالح ؛ 500، ص505املرج ، ص بلقاسم، نفس انظر، أعراب( )

 .11السابق، ص الدين، املرج 

 .502، صالسابق بلقاسم، املرج  انظر، أعراب)

 .10-11صص ، السابق الدين، املرج  مجال الدين انظر، صالح( )

 األول اجلزائري، اجلزء اخلاص الدولي كمال، القانون قربوع انظر، عليوش( )

 .501، ص5117الثانية،  هومه، الطبعة ، دار(القوانني تنازع)

 .22السابق، ص اهلل، املرج  عبد انظر، سامي( )

 اجلزائر يف الدولي القوانني تنازع أحكام إصالح يف ةزروتي، قراء انظر، الطيب( )

 .12، ص10، العدد5111العليا،  احملكمة ، جملة01-12 بقانون

 بالزواج املتعلقة القوانني تنازع لقواعد جديدة الفتالوي، قراءة انظر، صاحب( )

 احالنج جامعة ، جملة"مقارنة حتليلية دراسة"  األردني املدني القانون يف واألموال

 .0005، ص12، العدد02، اجمللد5112، (اإلنسانية العلوم)لألحباث، 

 عوملة ظل يف اإلسناد قواعد مستقبل حول تأملية عمر، نظرة انظر، بلمامي( )

 والسياسية، جامعة واالقتصادية القانونية للعلوم اجلزائرية القانون، اجمللة

 .020، ص12 ، العدد5117اجلزائر، 

 الذهيب املصري، النسر اخلاص الدولي القصيب، القانون ينالد انظر، عصام( )

 .021، ص5112-5110للطباعة، مصر، 

 انعقاد بشأن م0211 مارس 2 :يف مؤرخ 00110151 :شريف، رقم انظر، ظهري( )

 يف املعينة الصيغ على جريا واألجانب املغربيات أو واألجنبيات املغاربة بني األنكحة

 .0100، ص5272 الرمسية، عدد املدنية، اجلريدة احلالة

 .00، صالسابق برجاوي، املرج  انظر، خالد( )

 .07، ص02املرج ، صنفس برجاوي،  انظر، خالد( )


