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   أمحد بن بلة -  1   جامعــــة وهــــران

    

20192020

 

 

 النظرية العامة لتنازع القوانني

وكيفية  يتم تحديد؟ ، وكيف  ونطاق تطبيقه ثبات القانون األجنبيمسائل تتعلق بإل  المحاضرة السابقة في تعرضنا                

وما هو الحل عند استحالة  ؟ ، وكيف يتم إثبات مضمونه؟أطراف الدعوى  أمالقاضي الوطني  بإثباته هلومن يكلف ؟إثباته 

 ؟ التوصل إلى مضمونه 

وما ؟ حكم في حالة الخطأ في تفسير القانون األجنبيما الوفي هذه المحاضرة نجيب على بقية التساؤالت وهي : 

؟،  لنتعرض في األخير إلى حاالت استبعاد تطبيق القانون األجنبي  الحكم عند تعدد التشريعات في الدول المتعددة التشريعات

 بسبب مخالفته للنظام العام و للغش نحو القانون   وهذا على النحو التالي :

 لة حصول خطأ في تفسيره، وما مدي رقابة المحكمة العليا على ذلك.ما الحكم في حا -أواًل 

طبق القاضي  عندما  يستقر األمر عند القاضي بأن القانون األجنبي هو الواجب التطبيق وفقا لقواعد اإلسناد في قانونه               

القاضي المعروض عليه النزاع ، ثم هل  النزاع المعروض عليه ، غير أن تطبيقه يقتضي تفسيره من قبلهذا القانون على 

 يخضع القاضي في تفسيره للقانون األجنبي لرقابة المحكمة العليا؟ 

 إذا كيف يتم تفسير القانون األجنبي ، وهل للمحكمة العليا دور رقابي على تفسير القانون األجنبي؟            

 :النزاع للقانون األجنبيضوابط تفسير القاضي المعروض عليه  -أ(                 

أن يتقيد  بالتفسير السائد في الدولة التي صدر فيها، ويأخذ  لقاضي وهو يفسر القانون األجنبييرى أغلب الفقه، أن ا        

 بالحلول القضائية المستقرة فيها حتى ولو لم يكن القضاء فيها مصدرا رسميا لقواعد القانون.

 : ليا على تفسير القانون األجنبيمدى رقابة المحكمة الع -(ب    

قد يصيب القاضي عند تطبيقه للقانون األجنبي، وقد يخطئ ، فهل للمحكمة العليا في بلد القاضي حق رقابة هذه األحكام        

 حين يخطئ القاضي  في تفسير القانون األجنبي  ؟. 

 ارن ، ثم إلى موقف التشريع الجزائري :نشير بهذا الخصوص إلى موقف القضاء الفرنسي ، والقانون المق      

      رفضت محكمة النقض الفرنسية بسط رقابتها على تفسير القانون األجنبي ، وبرر الفقه  هذا الرفض  القضاء الفرنسي :

 بأنه ال يقوم على أساس  أنها تعتبره كواقعة ، ولكن العتبارات أخرى وهي:

أن مهمة  - ب

المحافظة على وحدة القانون الفرنسي وتحقيق االنسجام بين األحكام التي تصدر عن  محكمة النقض تتمثل في

 المحاكم الدنيا في بلد القاضي.

أن تَدُخل محكمة النقض في تفسير القانون األجنبي ، قد يؤدي بها إلى إعطاء  تفسير يتعارض مع التفسير المعطى  -2     

صداقيتها ، أما لو أعطته تفسيرا مطابق لما هو عليه في بلده، فإن محكمة النقض في بلده ، ومن شأن هذا أن يفقد أحكامها م

تكون قد غيرت من وظيفتها المتمثلة في السهر على  التطبيق الصحيح للقانون الوطني ليس إال )
1

) 

...)وبالمقابل  ترى قوانين دول أخرى بضرورة بسط هذه الرقابة ومنها إيطاليا ، وتركيا والمغرب         
2

 ) 

       كما سبق أن أشرنا في محاضرة سابقة ، فقد تبنى التشريع الجزائري مبدأ الرقابة  على تطبيق  التشريع الجزائري :

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، حيث ذكرنا أن المشرع  6فقرة  358القانون األجنبي ، وذلك في نص المادة 

جنبي المتعلق باألحوال الشخصية، وغيره من القوانين التي تتعلق بباقي المسائل األخرى، الجزائري ، ميز بين القانون األ

 اعتبرها كواقعة.  يالت
                                                           

1
 ) سبقت إليه  اإلشارة في محاضرات سابقة( .151عليوش قربوع كمال ، المرجع السابق ، ص  - 
2

 ) سبقت إليه  اإلشارة في محاضرات سابقة( . 156،157أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص  - 
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، المذكورة آنفا ، والخاصة بأوجه الطعن بالنقض   358من المادة على  6وقد استخلص هذا الموقف من  نص الفقرة          

ال يبنى الطعن بالنقض إال على وجه واحد أو أكثر من األوجه   حيث ذكرت أحد أوجه الطعن بالنقض بقولها  "

 ".مخالفة القانون األجنبي المتعلق بقانون األسرة"  6 الفقرةاآلتية:...

يميز بين القانون األجنبي  المتعلق  –كما ذكرنا من قبل  –من نص هذه المادة ، يتضح أن المشرع الجزائري 

ها من أوجه الطعن بالنقض ، باعتبارها مسألة قانون،  ، والقوانين األجنبية باألحوال الشخصية ، والذي يشكل وج

 األخرى التي يعتبرها كواقعة غير قابلة للطعن بالنقض عندما  ال يطبقها القاضي الوطني.

ن وبالتالي فإن المشرع الجزائري قد سوى بين القانون الوطني والقانون األجنبي في تفسيرهما وتطبيقهما عندما يكو

 متعلقاً باألحوال الشخصية.    

   

الحل عندما تتعدد التشريعات في الدولة التي أحالت قواعد اإلسناد عليها ما -ثانيا 

بحيث يثير هذا التعدد  تتعدد فيه التشريعات ،قانون أجنبي عندما تشير قاعدة اإلسناد في قانون القاضي إلى تطبيق       

 المعروض على القاضي  طبق على النزاعلتلك الدولة الذي ي  الداخليتشريع في تحديد الالتشريعي مشكلة بالنسبة للقاضي 

 

أم انه يسترشد بقانونه في تحديد يعات للقاضي؟  شرتللدولة متعددة ال تحديد التشريع الداخلي همة تسند م لفه      

 ؟من بين هذه التشريعات  الواجب التطبيقالتشريع 

 :من القانون المدني 23أعطى حالً  لهذا اإلشكال  ، حيث نصت المادة  الجزائري  ن القانون نشير بداية إلى أ       

ظهر من األحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها  ىمت"بقولها 

 ..."ريع منها يجب تطبيقهالتشريعات فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تش

فترض بداهة أن القانون األجنبي الذي تتعدد فيه الشرائع يتضمن قواعد إسناد خاصة لفض التنازع فهذه المادة ت         

أو عجزت         أي قواعد من هذا النوع ، يتضمن القانون الداخلي للدولة األجنبية  عندما الما هو الحل  ،لكن ، الداخلي

 عن حسم النزاع ؟هذا القانون التي يتضمنها لتلك الدولة  سناد الداخلية قواعد اإل

 

إذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا  "على أنه :  23حالً لهذا اإلشكال نصت الفقرة الثانية من المادة          

تعدد لك البلد في حالة ذ في عاصمةأو التشريع المطبق  التعدد الطائفيطبق التشريع الغالب في البلد في حالة  ،الشأن

 ."ياإلقليم

 : من نص هذه الفقرة ، يشير المشرع إلى نوعين من التعدد طائفي وإقليمي*           

إذا كان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات تعددا طائفيا  ( حالة التعدد الطائفي : -1

. في هذه بيا أو عرقيا، ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا يبين أي تشريع داخلي يجب تطبيقه أساسه دينيا كان أو مذه

 .الغالب في ذلك البلد األجنبيأن يطبق التشريع الجزائري المعروض عليه النزاع، على القاضي الحالة 

 

تعددا ة معينة تتعدد فيها التشريعات كان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولإذا  أماحالة التعدد اإلقليمي:  -(2    

على هذا النوع ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا يبين أي تشريع داخلي يجب تطبيقه ) في األنظمة الفيدرالية(  إقليميا

 .التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلدفعلى القاضي أن يطبق من النزاع ، 

، أي تطبيق تشريع عاصمة البلد ) في الذي تبناه المشرع الجزائري الحل  : نقض موقف المشرع الجزائري            

 ال يعبر، وال يتجرد من االفتراضالبعض يرى بأنه حل  إال أن التعدد اإلقليمي( ، ورغم اتسامه بالبساطة بالنسبة للقاضي ،

فقد ال يكون هو أكثر القوانين ،عن الواقع فال يصح تطبيق قانون العاصمة حمال على أنه الحل المناسب والمالئم بالضرورة 

انوني الواجب تطبيقه على هو اختيار عشوائي ال يتفق دائما مع روح النظام القوبالتالي  ،محل النزاع  اتصاال بالعالقة



 2020-2019 السنة الجامعية الدكتور أحمد عمراني األستاذ ت القانون الدولي الخاص /السنة الثالثة/ شعبة : الشريعة والقانون / أستاذ المادة : محاضرا
 

 

3 

) ررت قواعد اإلسناداألمر الذي قد يخل بتوقعات األطراف ويهدر الحكمة التي من أجلها قُ ، النزاع
1

كما أن  تطبيق  (.

 الغالب في حال التعدد الطائفي ال يخلو من صعوبة التشريع 

 

     حاالت استبعاد تطبيق القانون األجنبي.   - ثالثا 

اهيم ه مع المفمضمونقد يكون القانون األجنبي الذي أشارت إليه قواعد اإلسناد في قانون القاضي، يتعارض               

لقاضي الوطني استبعاده بسبب على المستقر عليها في دولة القاضي ،وهنا والمبادئ القانونية اوالقيم السائدة األساسية 

 للنظام العام واآلداب العامة، وقد يكون استبعاده لسبب آخر هو ما يعرف بالغش نحو القانون .مخالفته 

اد القانون األجنبي  ، والتي إضافة استبع 2005المعدلة سنة   24وقد نص المشرع الجزائري على الحالتين  في المادة         

ال يجوز تطبيق القانون األجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام بسبب الغش ، وقد جاءت كما يلي : " 

.  يطبق القانون الجزائري محل العام أو اآلداب العامة في الجزائر، أو ثبت له االختصاص بواسطة الغش نحو القانون

 " للنظام العام واآلداب العامةالقانون األجنبي المخالف 

أسلفنا ، بل البد أن يتأكد إثبات القانون األجنبي وتفسيره ، على النحو الذي ال يقع على عاتق القاضي  وعليه ، فإنه 

 من أمرين :

 .ال يخالف النظام العام واآلداب العامة في الجزائر أن هذا القانون األجنبي الذي سيطبقه   -1

 بت له  بواسطة الغش نحو القانون.لم يثتطبيقه لهذا القانون   أن يتأكد أن -2

وعليه سنتعرض فيما يلي إلى مسألة  استبعاد القانون األجنبي في حالتين : لمخالفته للنظام العام، أو للغش نحو             

 من القانون المدني ، وهذا على النحو التالي : 24القانون، في ضوء أحكام المادة 

    

استبعاد القانون األجنيب لتعارضه مع النظام العام :  حالة:  احلالة األوىل 

أهمية دور النظام العام كأداة الستبعاد القانون األجنبي الواجب التطبيق إذا تعارض على  الفقه الحديثيجمع            

 .مضمونه مع األسس الجوهرية في المجتمع 

فما قد يعتبر  –هي فكرة ذات مفهوم متغير باختالف المكان و الزمان و  -آلداب العامةوافكرة النظام العام و             

وما يصطدم مع النظام العام في داخل نفس الدولة في فترة  ال يعد كذلك في دولة أخرى، ما متعارضا مع النظام العام في دولة

فكرة مرنة ومتطورة يكتنفها ظام العام على هذا النحو فالن. وهكذا منافيا للنظام العام في وقت آخر معينة قد ال يعد أمرا

 .الغموض و بالتالي يصعب تحديدها على وجه دقيق

  

كل ما هو متعلق  بصميم المصالح ومع ذلك ،حاول الفقه تحديد المقصود بالنظام العام ، فقد عرفه البعض  بأنه :             

ي ـلضمانات الدستورية المقررة للمواطنين ومستوى الوجدان والضمير الحالعليا للبالد واألسس الجوهرية لنظام الحكم ،وا

)  واب وغير ذلكـوالمشاعر الروحية والدينية واإليمانية ،الحالل والحرام ،الخطأ والص
2

.) 

مجموع المصالح األساسية للجماعة أي مجموع األسس والدعامات التي يقوم عليها بناء وفي تعريف آخر هو "         

")ماعة وكيانها بحيث ال يتصور بقاء هذا الكيان سليما دون استقراره عليهاالج
3

.) 

 

    للمقصود بالنظام العام، منهم من حصرها في األحوال الشخصية   اما التشريع  المقارن، فقد تبني مفاهيم متعددة            

يخالف الشريعة اإلسالمية)القانون المدني  ) القانون المدني المصري( ،ومنهم من اعتبر من النظام العام كل ما  

 (.واعتبره المشرع التونسي بأنه كل ما يعارض  االختيارات األساسية للنظام القانوني التونسي .  4اليمني()

                                                           
1

 . ) سبقت إليه  اإلشارة في محاضرات سابقة(288عبد العال ، المرجع السابق ، ص أنظر :عكاشة محمد   - 
2

                                                                                                                                                194، ص 2005ممدوح عبد الكريم ،القانون الدولي الخاص تنازع القوانين، الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع األردن، - 
3

 48، 47، ص 1974حسن كره، المدخل إلى القانون ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية،  - 
4

 .203بنان،صأحمد مسلم،القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان،دار النهضة العربية ،بيروت ،لأنظر في هذا:  - 
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  24واكتفى بالنص عليه في المادة في القانون الدولي الخاص فلم يحدد مفهوم النظام العام  ع الجزائرييشرتأما ال -         

  كما ذكرنا .

من القانون  93كما أنه لم يحدد فكرة النظام العام في القانون الداخلي، ومن ذلك على سبيل المثال ، نص المادة          

" . وأيضا إذا كان محل االلتزام مخالفا للنظام العام أو اآلداب العامة كان باطال بطالنا مطلقا المدني، حيث  نص على أنه "

 ". إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو اآلداب كان العقد باطالا على أنه " نصت  97المادة 

، في ما إذا كان مضمون القانون األجنبي سلطة تقديرية واسعة، كون للقاضي الجزائريي وفي غياب هذا التحديد،           

  يتعارض مع النظام العام في الجزائر.

 ، من جانبين : مفاهيم السائدة في دولته لطة القاضي في تحديده طبقا للوتتمثل س

 من حيث مضمون القانون األجنبي،   -

ال قد القانون األجنبي المعروض عليه ؛ أي أن تطبيق هذا القانون على النزاع ومن حيث اآلثار التي تترتب على  -

 .ب عن تطبيقه هو الذي يتعارض مع النظام العاميتعارض مع النظام العام في ظاهره ،غير أن األثر الذي يترت

 

 Filiation حكمة النقض الفرنسية في قضية تتعلق بإثبات "نسب طبيعياألخير تبنته مهذا الموقف  نشير إلى أن             

naturelle  يتعارض إذا كان القانون األجنبي الذي يمنع إثبات النسب الطبيعي ال"  1993لسنة " ، حيث جاء في قرارها 

أو مقيما بصفة دائمة  مع هذا النظام إذا كان يحرم طفال فرنسيا، إال أنه يتعارض مبدئيا مع المفهوم الفرنسي للنظام العام،

 (.1")مما يتعين معه استبعاد هذا القانون األجنبي في فرنسا من حقه في إثبات نسبه،

  ؟:  ـر الدفع بالنظام العامأثـما هو 

ايجابي ، وأثر جزئي أو كلي للقانون األجنبي  استبعاد: أثر سلبي يترتب عليه  أثرانا االستبعاد يترتب على هذ    

 .ثبوت االختصاص للقانون الوطنييترتب عليه 

 : ياألثر السلب -أ(

ص جاء نهذا بو، أي امتناع القاضي عن تطبيقه، استبعاد تطبيق القانون األجنبي يتمثل فيالعام  للنظاماألثر السلبي  

ال يجوز تطبيق القانون األجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو " التي نصت على أنه: 24المادة 

 " ....اآلداب العامة في الجزائر

كليا أم يستبعد الجزء غير أن السؤال الذي يطرح بهذا الخصوص، هل هذا االستبعاد للقانون األجنبي، يكون 

 ؟ في النظام القانوني لبلد القاضي المعروض عليه النزاع  النظام العام المتعارض منه مع

الفقهي الغالب هو أن األثر السلبي للنظام العام ليس من شأنها استبعاد القانون  بهذا الخصوص يرى االجتهاد  

القانون األجنبي على باقي عناصر  قينحصر هذا األثر في الجزء الذي يتعارض مع النظام العام، ويطب ااألجنبي كليا، وإنم

 .النزاع

،  1964نوفمبر  17أخذت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ   -أي االستبعاد الجزئي – هذا الرأيبو* 

إال في  إن ما تنص عليه أحكام الشريعة اإلسالمية في الميراث ال يمس النظام العام في فرنسا،"تتعلق بالميراث  وقد جاء فيه 

منعها التوارث بين المسلم وغير المسلم ومن ثم يتعين استبعاد أحكام الشريعة اإلسالمية في هذه النقطة وحسب ،من دون أن 

("يحل القانون الفرنسي محل القانون األجنبي اإلسالمي في بيان مراتب الورثة وأنصبتهم
2

 .( 

 

، وهذا من خالل قرارين  رة أخرى باالستبعاد الجزئيتاو  باالستبعاد الكليفقد أخذ تارة  أما القضاء الجزائري*   

 للمحكمة العليا :

 

 

                                                           
1

 ,droit international privé,n° 04 ,1993,p311. Revue Critique، أنظر:1993فبراير  10صدر القرار بتاريخ  - 
2

 ,,droit international privé,Dalloz 4eme édition,1993,p280. Yvon Loussouarne,Piere Bourelأنظر:  - 
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للقانون األجنبي المخالف للنظام العام : االستبعاد الكلي:  القرار الذي تبني  القرار األول 

)فقد جاء في إحدى حيثيات قرار للمحكمة العليا   
1

، االعتراف بتثبيت النسب في ظل القانون الفرنسي أن :"   (

 " ألنه ال يتماشي وأحكام الشريعة اإلسالمية التي ال تقر النسب إال طبقا ألحكامه السمحة، يخالف النظام العام  في الجزائر 

ففي هذا القرار استبعد القضاء تطبيق القانون الفرنسي برمته ، ألنه يتعارض مع مسألة جوهرية  تمس بالنظام  

ئري المستمد من الشريعة اإلسالمية ، ال ينسب الولد إلى أبيه إال إذا كان في إطار زواج العام، حيث أنه في قانون األسرة الجزا

 صحيحا ، وإال فينسب ألمه.

          للقانون األجنبي المخالف للنظام العام ) وهو يتعلق بتنفيذ حكم أجنبي   االستبعاد الجزئي:  الذي تبني  القرار الثاني

 ل ناتج عن زواج مختلط (في الجزائر يتعلق بحضانة طف

)فقد جاء في إحدى حيثيات قرار للمحكمة العليا                             
2

في حال وجود أحد األبوين في دولة أجنبية غير أنه : " ( 

) أي في دولة  مسلمة، وتخاصما على األوالد ) أي حضانة األوالد( ، في دولة أجنبية غير مسلمة ، فإنه من يوجد بها

يكون أحق بهم  ولو كانت األم غير مسلمة ، ويتأكد هذا أكثر إذا كان كل من األبوين مسلمين ، وكل حكم أجنبي  سلمة( م

 ". بينه وبين تنفيذه ويحول يتعارض مع هذا المبدأ ينظر إليه من هذه الزاوية

يعتبر صحيح، وله أثر في الجزائر، غير أنه ال  في هذه القضية صدر حكم بالطالق في دولة أجنبية، وفي هذا الشق                  

 يطبق   في الجانب المتمثل في منح الحضانة لألم بفرنسا . 

 

 اإليجابي :األثر  -ب(

ق يتمثل األثر االيجابي للدفع بالنظام العام في استبعاد القانون األجنبي المخالف للنظام العام في دولة القاضي وتطبي                          

ثر االيجابي للدفع بالنظام فهذا التطبيق للقانون الوطني هو ما يعرف باأل. دولة القاضي(بدالً منه  )أي قانون  القانون الوطني

يطبق القانون الجزائري محل القانون األجنبي المخالف للنظام في فقرتها الثانية، بقولها"  24. وهو ما نصت عليه المادة  العام

 " امةالعام واآلداب الع

 

         استبعاد تطبيق القانون األجنيب للغش حنو القانون: حالة:   الثانية احلالة 

سابقة ، بأن كل قاعدة إسناد تعتمد على ضابط معين لتحديد القانون الواجب التطبيق، كالجنسية،  ذكرنا في محاضرة

، كأن يغير ) أي ضابط اإلسناد( لفرد دور في تغييرها ، وقد يكون لموقع العقار وغيرهاالمنقول والمال موقع  وأالموطن،  وأ

 قانونه عليه ،بدال من جنسيته األصلية ، بهدف التهرب من تطبيق  جنسيته ، ليطبق عليه قانون البلد الذي اكتسب جنسيته 

قد يكون قانون جنسية  فمثال ، أو نظرية الغش نحو القانون .هذا ما يعرف  بالغش نحو القانون ليستفيد  من تطبيق قانون آخر. 

 الزوج ال يسمح بالطالق ، فيعمد إلى تغيير جنسيته ، إلى جنسية دولة تسمح له بالطالق . 

وعليه سنتعرض لنشأة نظرية الغش نحو القانون، وشروط تحقق الغش نحو القانون ، ونطاقه، وأخيرا أثر الدفع  

 بالغش نحو القانون . 

  1-  

 Princesse).  "دوبوفرمون األميرة، في قضية " ألول مرة أمام القضاء الفرنسي الغش نحو القانونأثيرت مسألة             

de Bauffremont). 

" و استقرت معه في فرنسا دوبوفرمونأن أميرة بلجيكية األصل تزوجت باألمير الفرنسي " تتلخص وقائعها في              

تستطيع لكون القانون  لت الحصول على الطالق غير أنها لمسية الفرنسية، و على إثر خالف بينهما حاوو اكتسبت الجن

جنسية إحدى الدويالت األلمانية التي يجيز قانونها الطالق، وتمكنت بعد ذلك من ، فتجنست بالفرنسي آنذاك كان يمنع الطالق 

بعد ذلك رفع زوجها األول دعوى طالب فيها رت معه في فرنسا. ير روماني و استقو تزوجت بأم ،الطالق من زوجها األول

و قد قضت محكمة النقض الفرنسية في يحا، ألنه تم بعد تغيير الجنسية . ببطالن الزواج الثاني لكون الطالق ال يعتبر صح

                                                           
1

 (164ليوش قربوع كمال ، المرجع السابق ، ص ) ذكره ع 1991أفريل  23قرار صادر بتاريخ  - 

    
2

) ذكره عليوش قربوع كمال ، 76إلى  74، العدد الرابع ، ص  1990، قضية ف.م. ضد ص.ع. المجلة القضائية  1989جانفي  2قرار صادر عن المجلس األعلى، بتاريخ  - 

 (165المرجع السابق ، ص 
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غيير الزوجة الزواج الثاني على أساس أن الطالق لم يتم إال بعد ت نبطالب 1878مارس 18  خقرارها الصادر بتاري

) لجنسيتها، و هو ما يشكل غشا نحو القانون
1

.) 

ال يجوز تطبيق القانون من القانون المدني:"  24/1هذه النظرية بموجب نص المادة فقد تبنى الجزائري أما القانون           

 ."أو ثبت له االختصاص بواسطة الغش نحو القانون.......األجنبي.

 

         2

:  األول مادي و هو إجراء تغيير إرادي في ضابط توافر شرطينحتى يمكن الدفع بالغش نحو القانون يجب 

 اإلسناد، والثاني معنوي و هو توفر نية الغش.

  

ع بالغش نحو القانون أن يقوم الغاش بإجراء تغيير إرادي في ضابط اإلسناد الذي يتحدد يشترط للتمسك بالدف   

ال يتحقق إال في الحاالت التي يكون فيها ضابط اإلسناد من الضوابط التي يمكن وهو أمر بموجبه القانون الواجب التطبيق، 

)أن يتدخل األفراد في تغييرها
2
إسناد السيما وأنه ضابط الجنسية، بشكل خاص تغييرها الضوابط التي يمكن لألفراد  ومن  .( 

 ومنها الجزائر.كثير من الدول األحوال الشخصية في الفي مسائل 

ويجدر الذكر أن التغيير اإلرادي لضابط اإلسناد، ليس مطلقا، حيث أن هناك من الضوابط ما ال يمكن تغييره بإرادة 

اإلنسان مثل ضابط موقع العقار)
3

.) 

 

محل النزاع. العالقة  المختص بحكمتكون هناك سوء نية من طرف الغاش للهروب أصال من أحكام القانون أي أن   

بل يجب باإلضافة إلى ذلك أن يهدف يكفي أن يقوم الشخص بالتغيير اإلداري في ضابط اإلسناد لقيام الغش نحو القانون، أي ال 

وراء هذا التغيير إلى التحايل بقصد اإلفالت من أحكام القانون المختص أصال لحكم النزاع المعروض على  الشخص من

 القاضي .

ألن حسب رأيهم ، فإن ، فإنه يصعب على القاضي الكشف عنه ،الهدف من التغيير من األمور الباطنيةولما كان 

مما يترتب عليه االستبداد و الخطأ في إصدار ، النفس اإلنسانية ا خبايالبحث في النية يفسح المجال أمام القضاء للتدخل في 

في مجال التنازع، على أساس أن القاضي ال يمكنه العلم بنوايا  إنكار نظرية الغشدفع البعض إلى محاولة ، األمر الذي  األحكام

  .األفراد

كالتعسف  ةعين فيها على القاضي تقصي النيعليه في أن نصوص القانون زاخرة باألمثلة التي يتُرد أن هذا الرأي  إال

في القانون  دالعمد  و غير العمو  السلطة في القانون اإلداري، و التعسف في استعمال في استعمال الحق من القانون المدني

 القضية.و القاضي يمكنه استخالص نية الغش من مالبسات  الجنائي،

3

يتعلق األمر بالتهرب عندما  على حصر نطاق تطبيق الدفع بالغش نحو القانونولمدة طويلة ،  تقر الفقه والقضاءاس* 

،وقد استند الفقه في ذلك إلى أن وظيفة القاضي هي كفالة تطبيق قانونه الوطني ومنع األفراد من مخالفته من قانون القاضي 

السهر على التهرب من تطبيق القانون األجنبي ) طاق وظيفتهفال يدخل في ن، وبالتالي بالتهرب من أحكامه 
4

 ). 

، سواء كان القانون المتهرب من أحكامه هو قانون ونغير أن الفقه الحديث يميل إلى تطبيق نظرية الغش نحو القان* 

طاردة الغش بكل صوره ،مستندا في ذلك إلى أن نظرية الغش نحو القانون تستجيب إلى مبدأ عام وهو م القاضي أم قانون أجنبي

) سواء قصد به التهرب من أحكام القانون الوطني أو قانون أجنبي آخر ،وهذا هو االتجاه الذي تبناه القضاء الفرنسي مؤخرا
5

). 

                                                           
1

 .188أعراب بلقاسم ، المرجع السابق، ص  - 
2

                                                                                       . 129،ص  2001هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر ، دار تطبيق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، نادية فضيل، - 
3

 شارة في محاضرات سابقة( . ) سبقت إليه  اإل190أعراب بلقاسم ، المرجع السابق، ص  - 
4

 ) سبقت إليه  اإلشارة في محاضرات سابقة( .353، 352هشام علي صادق،المرجع السابق،ص - 
5

 193أعراب بلقاسم ، المرجع  السابق، ص  - 
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 ، من القانون المدني  24ويستفاد هذا من نص المادة  فقد تبنى هذا الموقف األخير ،  المشرع الجزائري ،أما موقف 

لغش نحو القانون كسبب الستبعاد تطبيق القانون ، بدون أن تحدد ما إذا كان وطنيا أو أجنبيا ، وبالتالي يفهم من التي اعتبرت ا

هذا أن المشرع الجزائري  أخذ بما استقر عليه الفقه الحديث ، أي تطبيق نظرية الغش نحو القانون سواء كان الهدف من ذلك هو 

 ". المطلق على إطالقه إلى أن يقيدالجزائري(  أو قانونا أجنبيا ، وهذا عمالً بقاعدة "التهرب من قانون القاضي ) أي القانون 

 

4

يمس النتيجة فقط التي سعى الشخص يثور التساؤل في هذا المجال حول ما إذا كان أثر الدفع بالغش نحو القانون          

 ؟ وقبل اإلجابة عن هذا التساؤل البد أن نفرق بين وضعين:شمل النتيجة والوسيلة معايمتد لي،أم  لتحقيقها

 

     يتحقق الغش عن طريق التغيير في مجرد واقعة ،كأن يتم تغيير موقع المال المنقول من دولة ألخرى بقصد األول :

لغش ينحصر في منع النتيجة التي أراد األطراف التهرب من أحكام قانون دولة الموقع األول ،وفي هذا المجال فإعمال نظرية ا

 .بلوغها  وتطبيق أحكام القانون المختص أصال 

           فإذا ما غير الشخص جنسيته . عمل قانوني كالتجنس بجنسية دولة معينة  قد يتخذ التغيير بقصد الغش شكل :الثاني

 اد  تطبيق هذا القانون وتطبيق القانون المختص أصال مكانه؟عين فهل ينحصر أثر الغش حول استبعمإلثبات االختصاص لقانون 

 أم يمتد ليشمل إلغاء الجنسية الجديدة التي اكتسبها الشخص؟

فهو في  ،يمتد ليشمل النتيجة و الوسيلة معالإلجابة على هذا التساؤل يرى جانب من الفقه أن أثر الدفع بالغش  -          

لذي ثبت له االختصاص بواسطة الغش نحو القانون ،ويطبق القانون المختص مكانه ويلغي المثال السابق يستبعد القانون ا

 الجنسية الجديدة التي اكتسبها الشخص.

 

محل انتقادات عديدة أهمها أن الوسيلة التي تم بها تغيير القانون المختص واثبات كان غير أن هذا الرأي 

 ،وأن الشخص يفترض أن كافة الشروط قد توافرت فيه ومشروعة االختصاص لقانون آخر تم اكتسابها بطريقة صحيحة

عدم االعتداد بالتجنس في القضية التي طرح الجزاء المعقول في هذه الحالة هو  وبالتالي فإن  ،للحصول على الجنسية الجديدة 

) فيها النزاع فقط
1

 .) 

 

،  لكونها  وانين أمام القضاء األجنبيليست مجاال لتنازع القجنسية الشخص ،وبهذا الخصوص يجب التذكير بأن 

، فهي مسألة داخلية محضة بعيدة عن بقانون  جنسيتها  ، وتستقل كل دولة بتنظيم  قواعدها بسيادة الدولةمتصلة اتصاال وثيقا 

 تنازع القوانين .مسائل 

 

                                                           
1

حايل على أحكام القانون المختص نشير إلى أن المؤلف ، ذكر بخصوص تغيير ضابط الجنسية ، بقصد الت،   462د عبد العال، المرجع السابق،صعكاشة محم - 

فالتشريعات تتطلب في الوقت الحاضر حتى يمكن الشخص أن يكتسب جنسيتها إقامة طويلة تتراوح في بعض الدول  أصال أمرا عسيرا إن لم يكن مستحيال،

اد الممكن تغييره بسهولة هو الموطن أو اإلقامة ثالثين سنة إقامة متواصلة تساندها شروط أخرى.... غير انه يري أن تغيير ضابط اإلسن ىبين عشرة إل ما

دحضه عن  فال حاجة للدفع بالغش نحو القانون ،ونظرا ألن الموطن يستند إلى وجود رابطة جدية بين الشخص والمكان فإن االنتقال إلى موطن آخر يمكن

 طريق إثبات صورية الموطن الذي تم التغيير إليه.
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  يف القانون الدولي اخلاصمناذج من قضايا 

 

1954Calaiaro  . 

منذ العام    Dorotha Badmer متزوجا ًمن امرأة سويسرية هي السيدة نسيةايطالي الج  Calairo كان السيد     

 أعوام   عشرة  ودام زواجهما 1938

، بعد أن تقدمت   Bienne م انتهت الرابطة الزوجية بينهما وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة1948في العام و       

 . الزوجة بطلب ذلك

و عقد هذا الزواج في  1953من امرأة أخرى سويسرية الجنسية أيضا وذلك في العام   Caliaro  بعدها تزوج السيد     

  .نيا بريطا

عقد الزواج واعتبار طفلهما   ك قدم الزوجان طلبا ًإلى المحكمة الفدرالية العليا في سويسرا لتسجيلبعد ذل        

 ،األمر الذي دعا الزوجان إلى الطعن بقرار المحكمة هذا  طفال ً شرعيا ً ، لكن المحكمة رفضت طلبهما  Michel ميشيل

بشأن  1891/حزيران/25رالي السويسري الصادر في ( من القانون الفد1/ح/7طبقت بشأن صحة الزواج المادة )حيث 

العالقات المدنية المتعلقة باألشخاص المقيمين أو الموجودين بصورة عارضة في سويسرا حيث تقرر هذه المادة في حالة 

 . امتالك الخطيب أو الخطيبة جنسية أجنبية فإن مسائل الزواج تخضع لقانونها الشخصي

يحمل الجنسية االيطالية ؛ لذا فإن تقدير صحة الزواج يخضع للقانون االيطالي الذي بدوره   Caliaro وبما أن السيد       

يقرر عدم إمكانية عقد الزواج الثاني ، ذلك أن القانون االيطالي لم يكن يعترف بالطالق من الزواج األول الذي حدث في 

   .سويسرا

غير صحيح ولذا فأن الطعن فيه  لعليا أن الزواج الثاني الذي تم زواجا من أجل ذلك رأت المحكمة السويسرية الفدرالية ا      

فإنه ال  الشخصي للزوج قانون البالبطالن جائز من قبل األطراف ذوي العالقة ، بمعنى إذا كان الزواج غير معترف به في 

 . يمكن أن يعترف به في سويسرا

 

       

تقدير مدى ارتباط المسألة األولية بهذا القانون أو بغيره مسألة تقديرية يرجع فيها الى المحكمة التي تنظر إن  

 .والتي بدورها تقرر األمر وفقا ا لظروف كل حالة ومالبساتها  النزاع 

ولية للنظام القانوني للقاضي الذي ينظر النزاع ، حكم ولعل من أهم األحكام القضائية التي أخضعت فيها المسألة األ

 . 1971 ماي  4( في  Bundes  gerichtshof)  المحكمة األلمانية العليا

 

طلقت وكان متزوجا ا من ألمانية ويدين بالمسيحية الكاثوليكية  الجنسية االسبانيةيتعلق هذا الحكم بشخص يحمل * 

 .مانيمنه بموجب حكم صادر عن القضاء األل

بطلب إلعفائه من   Karlsruheفتقدم إلى رئيس محكمة استئناف رغب بالزواج من امرأة ألمانية أخرىبعد ذلك 

الزوج الشخصي والتي تخضع وفقا لقواعد اإلسناد األلمانية لقانون   تقديم شهادة الصالحية هذه التي تثبت أهليته للزواج 

المسألة مسألة أولية تتعلق بوجود الزواج السابق والتي أخضعت للقانون األجنبي ، وقد أثارت هذه  وهو هنا القانون االسباني

المختص ) القانون االسباني ( ، ولما كان هذا األخير ال يعترف بالطالق كطريق إلنهاء الرابطة الزوجية وأن هذه األخيرة ال 
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تعّد  ن االسباني القانون المختص ال تزال مستمرة ومن ثم تنتهي إال بالوفاة ؛ وعليه فأن الرابطة الزوجية السابقة وفقا ً للقانو

مانعا ً وفقا ً للقانون األلماني من الزواج ثانية ، مما أدى ذلك إلى رفض محكمة االستئناف األلمانية طلب اإلعفاء من تقديم 

 .الشهادة 

فقامت محكمة االستئناف بإحالة القضية  ،الحكم الطعن في هذافي الزواج  انالراغب انالطرف رهذا الرفض، قرأمام 

 . محكمة النقض األلمانيةإلى 

لكن أحكام القانون االسباني التي ال تنهي الرابطة الزوجية إال بالوفاة ، وهي إحكام متصلة بالنظام العام االسباني الذي        

متصلة بالنظام القانوني األلماني بصورة وثيقة  يتعارض في هذه المسألة مع النظام العام األلماني على الرغم من أن المسألة

إذ أن الشخص االسباني صاحب القضية سبق له وان تزوج في ألمانيا من امرأة ألمانية كما أن زواجه انحل بموجب حكم 

ج السابق صدر عن القضاء األلماني ، إضافة إلى إقامته في المانيا مما جعل مركز ثقل المسألة األولية المتعلقة بوجود الزوا

 بالقانون األلماني . ) شهادة صحة الزواج(  لمسألة األولية، وبالتالي أصبحت الصلة أوثق بالنسبة لفي ألمانيا

النظر في الحكم والفصل فيه بذات الكيفية التي ذهبت إليها المحكمة  تعيد محكمة النقض األلمانية األمر الذي جعل 

 .شهادة صالحية الزواج  باني على إعفاء من تقديمالدستورية األلمانية ، حيث حصل هذا االس

  

        

 

المسألة األولية تتصل أو ترتبط بصورة وثيقة بالنظام القانوني للقانون األجنبي المختص بحكم المسألة        

 .تخضع وفقا ا لهذا االتجاه لقواعد اإلسناد في هذا القانون . وقد أخذ بهذا االتجاه في العديد من المحاكم األصلية فإنها

أكتوبر  25في األلمانية    Hamm ولعل من أهم األحكام التي أخذت به هو الحكم الصادر من محكمة استئناف       

، بامرأة ألمانية في  1920ديسمبر  8وتزوج في   ،1895ي النمسا عام والمتعلق بشخص ايطالي األصل ولد ف  ،1972

 ، 1943 جوان 19وإمام موثقها المدني ولم يكتب لهذه الرابطة الزوجية االستمرار ، حيث انحلت بينهما في  Essen مدينة

 اني .أي أن قانون القاضي هو القانون األلم –( من القانون الدولي الخاص األلماني  17/3وفقا ً لنص المادة ) 

 

بعدها طلب الشخص نفسه من محكمة االستئناف إعفاءه من شهادة األهلية أو صالحية الزواج التي كان القانون 

) المسألة األصلية ( وكان هذا الطلب متعلقا ً بحسم المسألة األولية   األلماني يطلبها ممن كان أجنبيا ً يريد الزواج في ألمانيا

 .ج األول والمتعلقة بصحة الطالق من الزو

 

وبما أن الطالق يخضع لقانون الزوج الشخصي وهو القانون االيطالي وكان هذا األخير ال يعترف بالطالق أي أن الزواج 

وفقا له كان قائما ومن ثم يعد مانعا ً من الزواج الثاني وفقا للقانون األلماني ولذا فقد رفضت المحكمة طلبه معللة رفضها بأن 

الق لم يعترف به في ايطاليا ولم يسجل في السجل المدني ، إضافة إلى أنه ال يتعارض مع النظام العام الحكم األلماني بالط

 األلماني . بمعنى

 

 


