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ٔستاذة حمارضة . د ة،  ل ح الــي    "ب"صنفغ

ل ــر حقـوق الطف   عضـــو مبخ
امعة وهران  ٔمحد محمد - 2لكیة احلقوق والعلوم السیاسیة،   ن 

  :ملخص
تلط عتثري  ٔ الزواج ا اصة ٕاذا تعلق  ٕاشاكالتدة مس لها  قانونیة معقدة قد یصعب 

لنظام العام ٔمر  طفال،ا ٔ ني بعد ٕاجناهبام ل ا طالق الزو دا يف  ٔمر تعق ٔمه  ، وزداد ا ولعل 

ٔ ٔطفال  مشلكة یتعرضان لها يه مس رة والرقابةوما ینجر عهنا من ممارسة حق حضانة ا    .الز
رشیعات ٕاىل  لب ال ٔ رام سعت  ٔطراف من  ٕا ولیة الثنائیة واملتعددة ا ات ا االتفاق

اصة  ٔحاكما  ٔوردت  تلط و ني يف الزواج ا ل وضع احللول املناسبة اليت تعرتي انفصال الزو ا
ول فقد  يق ا ىل غرار  ر  ٔبوهيم، واجلزا ٔطفال بعد انفصال  تلط محلایة ا ة الزواج ا رمت اتفاق ٔ

ل  .مع فرسا دم وجود م ا  ٔهداف املرجوة مهنا؟ وما هو احلل يف  ة ا فهل حققت هذه االتفاق
ات؟   هذه االتفاق
ة اح تلط: اللكامت املف ه ; احلضانة ; الطالق ; الزواج ا اء;  ونــقانلا  ;الفق   .القض

Résumé:  
Le mariage mixte engendre beaucoup de conflits juridiques 

difficiles à résoudre, notamment d’ordre public ; d’autant plus, que la 
dissolution du mariage, génère des conséquences complexes, en matière 
de garde des enfants, de droit de visite et de contrôle. 

A fin de remédier à ceci, plusieurs pays, ont choisi de conclure 
des accords internationaux bilatéraux et multilatéraux, indiquant ainsi 
des dispositions appropriées, prévoyants la protection des enfants  issus   
des mariages mixtes. 

A l’instar des autres pays, l’Algérie a conclue une convention 
internationale bilatérale, Algéro-Française. Toutefois, cette convention 
a-t-elle atteint les objectifs souhaités ?ceci d’un coté, d’un autre coté, 
quelles sont les solutions appliquées en l’absence de tels accords ? 
Mots clés: Mariage mixte ; le divorce ; garde des enfants ; la 
doctrine ;la loi ; la juridiction. 
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ة   :مقدم

ري من  ٔن الك لنظام العام،  لب صورها  ٔ ٔحوال الشخصیة تتصل يف  ٕان فكرة ا
د سواء و یعترب من النظام العام، فال جيوز  ىل  متع  فراد وا ٔ امة ل ة  روابطها حيقق مصل

فراد  ٔ دا احلقــوق املالیة –ل البا من  -ف  متدة  ٔهنا مس ٔحاكم القانون  ىل ما خيالف  االتفاق 

د الرشیعة  ةقوا ة يه الرشیعة العامة يف . إالسالم سالم ٔن الرشیعة  ٔساس جند  ىل هذا ا و 
ٔو ط ٔو ملهتم  هتم  الف د ا اخ ٔحوال الشخصیة لغري املسلمني، يف  وائفهم، و نظرا مسائل ا

رشیعات  اجلهتا ال لمسائل اليت  اص  ة من تنظمي  سالم ري  ٔخرى  ت ا ٔیضا خللو ا
ىل املال والنفس والنفقة دة اكملرياث و الوصیة والوالیة    .1املو

ٔحوال الشخصیة،  ن من مشالك يف مسائل ا الف ا ٔ اخ ٕالضافة ٕاىل ما تثريه مس
الف  ٔ اخ ة جند مس دة اشاكالت قانونیة و قضائیة، فٕان اكن من مصل سیات اليت تطرح  اجل

ٔرسة، فٕانه من  د موطن ا رس توح ذا ت ٔحوالها الشخصیة، وإ ي حيمك  د القانون ا ٔن یتو ٔرسة  ا

ٔفرادها سیة  د  ٔ  2العسري توح ني لكن قد یل سیة بني الزو د اجل ان تتو ٔح ويف بعض ا
دهام ٕاىل تطبیق قان ٓخرٔ سیة الزوج ا ٔصلیة اليت ختتلف عن  ه ا س   .ون 

دة  تلط تثري  ٔ الزواج ا ٔن مس لها  ٕاشاكالت جند  قانونیة معقدة قد یصعب 
دى  ن نتاج زواج خمتلط ٕا ٔطفال املولود لنظام العام وتعترب حضانة ا ٔمر  اصة ٕاذا تعلق ا

ة د من الناح القانونیة و العملیة، فالقانون الواجب التطبیق خيتلف  املسائل اليت ال ختلو من التعق
د  شري قوا ٔطراف، وهنا قد  سیة ا الف  ىل  إالسنادحبسب اخ يب  ٔج ٕاىل تطبیق قانون 

ام العــــــام لنظ ة  امه خمالف ٔحك كون  ٔن ال  ة رشط  از ٓداب،  3امل س ما یرتتب عهنا من وا

لط سلمي الطفل  رة ضامن  ٓخر من حق الز يب و متكني الطرف ا ٔج ذ حمك  الب عندما یطلب تنف
  .وممارسة الرقابة

                                                             
رشیعیا، ص  1 تلط و معاجلهتا  ت الزواج ا رشي الشورجبي، مش ىل املوقع إاللكرتوين3ال شور    : ، مقال م

http://www.eastlaws.com 
ٔول، تنازع القوانني، مطبعة الاكهنة، ط 2 ري، اجلزء ا ويل اخلاص اجلزا   .127، ص 2004زرويت الطیب، القانون ا
ٔوىل ٕاىل  3 ی هتدف ا ويل اخلاص ف يل ختتلف يف هدفها عن فكرة النظام العام يف القانون ا ا نظام العام يف القانون ا ٕان فكرة ال

د  تص وفقا لقوا يب ا ٔج عاد القانون ا ٓمرة، فٕان الثانیة هتدف ٕاىل اس لنصوص ا الفة  فراد ا ٔ عاد تطبیق اتفاقات ا إالسناد اس

لهيا القانون الوطين ٔسس اليت بقوم  ٔن. الوطنیة ٕاذا اكن تطبیقه یؤدي ٕاىل املساس  كرث راجع يف هذا الش ٔ ٔعراب : لتوضیح 
ٔول، تنازع القوانني، دار هومة، ط  ويل اخلاص، اجلزء ا   .175، 174، ص ص 2009، 11بلقامس، القانون ا

http://www.eastlaws.com
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كرث ٔ ٔمور  ، قد تتعقد ا ق ذ اف الطفل  وصوال ٕاىل حتق ط ن ٕاىل اخ د الوا ٔح عمد  ف

ٔ ٕاىل جرمية دولیة تلعب فهيا  ة، وهنا تتحول املس ري مرشو ال به بطرق  نتق احملضـــــون و
اعلسلطات املركزیة املعنیة دورا هاما يف ا لطفل إالر   .الفوري 

رشیعات ٕاىل  لب ال ٔ رام سعت  ٔطراف من  ٕا ولیة الثنائیة واملتعددة ا ات ا االتفاق

تلط  ني يف الزواج ا ل وضع احللول املناسبة حلل بعض املشالك اليت تعرتي انفصال الزو ا
ٔط اصة محلایة ا ٔحاكما  ٔوردت  ول ونظرا لكرثة و يق ا ىل غرار  ر  ٔبوهيم، واجلزا فال بعد انفصال 

تلط مع  ة الزواج ا رمت اتفاق ٔ ن، فقد  ریة بفرسا حبمك العالقات التارخيیة بني الب اجلالیة اجلزا
  .فرسا

ریني  ن من جزا ٔطفال مولود ات تتعلق حبضانة  زا دة  ة العملیة تثار  ٔنه من الناح ٕاال 
ان ٔ د و ة، وهنا جيب الرجوع ٕاىل قوا ٔیة اتفاق ر  جلزا ربط دوهلم  سیات خمتلفة ال  ب من 

ري إالسناد ويل اخلاص اجلزا   . اليت تضمهنا القانون ا

ٓتیة نا طرح إالشاكلیة ا ا به ميك الل ما تقدم ٔ : من  ما يه املشالك اليت تثريها مس
تلط؟ ٔطفال الناجتني عن الزواج ا ری حضانة ا اجلها لك من املرشع والقضاء اجلزا یف   ؟نيو 

ٓتیني الل املبحثني ا ٔسئ من  ىل هذه ا ابة    :اولنا إال
ٔول ریة الفرسیة: املبحث ا ة اجلزا ن من زواج خمتلط يف ٕاطار االتفاق ٔطفال املولود   حضانة ا

ىل : املبحث الثاين ٔطفال القانون الواجب التطبیق  ن من زواج خمتلطحضانة ا   املولود

ٔول ریة الفرسیة: املبحث ا ة اجلزا ن من زواج خمتلط يف ٕاطار االتفاق ٔطفال املولود   حضانة ا
ریة    ة الثنائیة اجلزا رام االتفاق ولتني ٕاىل ٕا لقد سادت بعض الظروف اليت دفعت 

نفصال ا  تلطني يف  ٔزواج ا ٔطفال ا حماولتني ٕاجياد احللول املناسبة محلایة  1الفرسیة املتعلقة ب
ي جيد نفسه يف وضعیة  ٔال و هو الطفل ا تلطني،  ني ا الطرف الضعیف يف العالقة بني الزو

یه ري طبیعیة بعد طالق وا ة و ىل. خمتلفة حر سلیط الضوء  اولنا  ة من    هذه االتفاق
ا ٔهدافه ٔول(الل إالملام بظـــروف وضعها و ، مث جمال تطبیقها و النقائص اليت )املطلب ا

  ).املطلب الثاين(شوهبا

                                                             
ریة الفرسیة  1 ة اجلزا نفصال،املتعلاالتفاق ا  ریني الفرسیني يف  تلطني اجلزا ٔزواج ا ٔطفال ا ر  قة ب لهيا اجلزا اليت صادقت 

ة يف  30، ج ر العدد1988جویلیة  26املؤرخ يف  144- 88مبوجب املرسوم الرئايس رمق    .1988جویلیة  27املؤر
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ٔول ریة الفرسیة: املطلب ا ة اجلزا ٔهداف االتفاق   ٔسباب و 

رام هذه    ر وفرسا ٕال ٔسباب اليت دفعت اجلزا ر ا عرض يف هذا املطلب  س
ة ٔول(االتفاق ٔهدافها) الفرع ا اً )الفرع الثاين(مث ٕاىل    .، تبا

ٔول ریة الفرسیة: الفرع ا ة اجلزا رام االتفاق   ٔسباب ٕا

ریة هبا، و  ا، و نظرا لكرثة اجلالیة اجلزا ر بفرس ٔسباب التارخيیة اليت ربطت اجلزا نظرا ل
ریني والفر  القات زواج بني اجلزا ا ٕاىل انفصال ما نتج عنه من وقوع  لهب ٔ ٓلت يف  سیني، اليت 

البا  كون  م و اليت  ٔ البا ما مينح حق احلضانة ل ي  ٓخر، واحلمك القضايئ ا ٔو  ب  ني لس الزو
اع الطفل من  ت ٕار ٔن ضام ارج إالقلمي الفريس، العتبار  رة  سیة، ال یقرر حق الز فرسیة اجل

د الوا ٔ ة سواء من طرف  ري اكف ُذَهب اخلارج  ي ی يب ا ٔج ل سلطات الب ا ٔو من ق ن 
  . لطفل ٕالیه

اوضات وتبادل  ة اليت مل تظهر ٕاىل الوجود ٕاال نتاج مثان سنوات من املف هذه االتفاق

ذ  ر وفرسا م ل بني اجلزا مترب  18الرسائ دة القضائیة  1980س ٔن التعاون واملسا  املتعلقةش
ٔطفال ٔسباب  1980ن النص لسنة لرمغ من ٔ  ،حبضانة ا ٔطفال، مفن  امًا وشامال للك ا اء 

ة  ٔو وضع االتفاق ٔسباب سیاسیة  ٔیضا  ة دولیة  ائلیة حمضة، فٕان للك اتفاق ٔسباب  كن فعال  ن  وإ

صادیة داث اليت جرت سنة ،...اق ٔ ٔن ا ل  1984كام  شك ر  ر"ٕا ات اجلزا ٔ نة   bateau“ "سف

des mères d'Alger” 1  مًا ٔ ي دام  شاطات خمتلفة مهنا إالرضاب عن الطعام ا الاليئ مقن ب
ر جلزا ن دفعهتم 2لسفارة الفرسیة  ریني ا ء اجلزا ٓ ة لترصفات بعض ا قرارات -، وذ ن

                                                             
1 un échange de lettres entre l'Algérie et la France du 18 septembre 1980 relatif à la coopération 
et à l'entraide judiciaire en matière de garde des enfants (J.O. Fr du 3 octobre 1980, p. 2295). 
Voir. Françoise MONEGER, "Règles de conflit, Convention Internationale Franco-algérienne et 
exequatur", Bulletin du Barreau, Numéro Spécial, Septembre 2001. "La part du Droit dans les 
relations familiales franco-algériennes", Actes du Colloque organisé par L’Ordre des Avocats du 
Barreau de la Seine-Saint-Denis – France, L’Ordre des Avocats du Barreau d’Oran – Algérie dans 
le cadre de leur protocole de jumelage, Vendredi 1er juin 2001, Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Seine-Saint-Denis, p 7. 

فري  3قرار حممكة النقض الفرسیة املؤرخ يف  2 شور يف 1982ف بوكر مولود، : نقال عن. 558، ص 1982لسنة  RCDIP م
ر و  سیة بني اجلزا الل دراسة ازدواج اجل ويل من  ٔحاكم القانون ا سیة يف ضوء  إالشاكالت القانونیة النامجة عن ازدواج اجل

ون،  ن عك ر، لكیة احلقوق  امعة اجلزا ولیة،  ويل و العالقات ا رة ماجستري، فرع القانون ا : السنة اجلامعیةفرسا، مذ
یضا .69، ص 2009 -2008 ٔ   :و راجع 
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ٔوالدمه ر، و حرمان  -احملامك الفرسیة حبرماهنم من حضانة  لهيم يف اجلزا طافهم و إالبقاء  ٕاىل اخ

ات ٔ ٔطفالهن ا   .1الفرسیات من لقاء 
ریة الفرسیة: الفرع الثاين ة اجلزا   ٔهداف االتفاق

ة حقوق الطفل ٔطفال،  2لقد حظرت اتفاق متیزي بني ا ٔشاكل ا يف مادهتا الثانیة اكفة 

ة الطفل الفضىل يف مجیع إالجراءات اليت تتعلق  عتبار ملصل ىل ٕابالء  كدت يف مادهتا الثالثة  ٔ و
رشیعیة وإالداریة املالمئة قا لهذا الغرض مجیع التدابري ال ذ حتق  .3من اكفة اجلهات، وتت

، فٕان الهدف الرئ  ىل ذ ریة الفرسیة هو حامیة الطفل بناء  ة اجلزا رام االتفاق س من ٕا
دم  یه و ه، وهذا لن یمت ٕاال بوجوده قرب وا يض استقــــرار نفس ق مصلحته الفضىل اليت تق وحتق

ارش  ىل اتصال م تظمة و مترة، م القة خشصیة مس ىل  اته قامئة  كون ح ٔن  ٔي  فص عهنام، 
یه، ٕاال ٕاذا قررت ا یه وكون هذا الفصل رضوري لصون بـــوا تصة فص عن وا لسلطات ا

كدته املادة  ٔ ة حقوق الطفل، وكذا  9مصاحل الطفل الفضىل، وهذا ما  يف فقرهتا الثالثة من اتفاق

ة 10الفقرة الثانیة من املادة    . 4من نفس االتفاق
ریة والفرسیة سارعتا ٕاىل ٕاجياد  ولتني اجلزا ، فٕان ا ق ذ ل احلفاظ لتحق ٔ احللول من 

ٔحسن حامیة هلم وحریة  ق  ىل حتق تلط، وحرصا مهنام  ٔطفال الناجتني عن الزواج ا ىل حقوق ا
هيم املنفصلني  تظمة مع وا القات هادئة وم ىل  ٔطفال  ن حىت حيافظ هؤالء ا تنقلهم بني الب

رة  ٔبون من ممارسة حق الز ٔطفاومتكني ا ة ا اة مصل ٔوىلمع مرا ة ا ر رام ل    ، فقد َمت ٕا

                                                                                                                                                        
Françoise MONEGER, "Règles de conflit, Convention Internationale Franco-algérienne et 
exequatur", Op-Cit, p 7. 

  . 69بوكر مولود، نفس املرجع، ص  1
ة حقوق الطفل املع  2 لهيا مبوجب قرار امجلعیة متاتفاق دة رمق دة و املصدق  ٔمم املت ، 1989نومفرب  20املؤرخ يف  25-44العامة ل

ر مبوجب املرسوم الرئايس رمق  لهيا اجلزا سمرب  19املؤرخ يف  461- 92اليت صادقت  ة يف  91، ج ر العدد 1992د  23املؤر

سمرب    .1992د
ٔطفال يف قطاع غزة، دراس 3 لیل عبد الكرمي مقداد، حضانة ا شوان و  ة، مؤسسة الضمري حلقوق اكرم محمود  ة حتلیلیة تطبیق

سان، غزة،    .31، ص 2010إال
نه 9/3املادة تنص  4 ٔ ىل  ة حقوق الطفل  دهام يف :" من اتفاق ٔ ٔو  یه  ٔطراف حق الطفل املنفصل عن وا ول ا حترتم ا

یه، ٕاال ٕاذا تعارض ذ مع مصاحل تظمة بعالقات خشصیة واتصاالت  وا فاظ بصورة م و تنص املادة ".  الطفل الفضىلح
ٔن 10/2 ارشة :"ىل  تظمة بعالقات خشصیة واتصاالت م فاظ بصورة م ح ني احلق يف  اه يف دولتني خمتلف ي یقمي وا لطفل ا

ائیة یه ٕاال يف ظروف است   ". وا
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ر بتارخي  ولیة املوقعة يف مدینة اجلزا ات ا رز االتفاق ٔ هنام يه من  ة ثنائیة ب   .19881جوان  21اتفاق

شوهبا: املطلب الثاين ریة الفرسیة و النقائص اليت  ة اجلزا   جمال تطبیق االتفاق
ة  اول يف هذا املطلب، جمال تطبیق االتفاق ریة الفرسیة سن ٔول(اجلزا ، )الفرع ا

ة  شوب تطبیق االتفاق   ).الفرع الثاين(والنقائص اليت 

ٔول ریة الفرسیة: الفرع ا ة اجلزا   جمال تطبیق االتفاق
ٔي من مه  اص،  ٔش ث ا ریة الفرسیة من ح ة اجلزا ر هنا تطبیق االتفاق خنص 

ة دون  ن تعنهيم االتفاق ء ا ٓ ٔطفال وا اصا ٔش   .ريمه من ا
ة_ ٔوال ٔطفال املعنیني بتطبیق االتفاق   : ا

زواج ب ٕاّن  ٔ ٔرسیة ل لحیاة ا ٔفضل  ق حامیة  سعى لتحق ولیة  ات ا بعض االتفاق
ریة الفرسیة ) concubinage(القات املعارشة  ة اجلزا ایة، واالتفاق ٔفرادها بنفس امحل متتع  ال 

ٔطفال الرشعیني  1988جوان  21املربمة يف  ات الثنائیة اليت تتعلق حبامیة ا يه من بني االتفاق

ري القة زواج خمتلط رشعي ال  ن نتاج 2الناجتني عن  ٔطفال الطبیعیني املولود عد ا س لتايل  ، و
لی الفرسیة  ل ة  ال ميكن  ري رشعیة، ون فع  )la concubine française(القة  ا

ة ىل حضانته  هبذه االتفاق ري  ٔبوه الطبیعي اجلزا ي یبقي  ل استعادة طفلها الطبیعي ا ٔ من 
ر جلزا ري رشعیة  ة . 3بطریقة  ٔحاكم هذه االتفاق ته رفض تطبیق  ٔن القايض الفريس من  كام 

                                                             
ال مع املغرب بتارخي  1 ة يف نفس ا رمت اتفاق ٔ ٔن فرسا اكنت قد  ري املشــــروع  1981ٔوت  10كام  ل  لطالق والنق املتعلقة 

لیه مبوجب املرسوم رمق  ٔطفال، املصادق  ة مع توس بتارخي . 1983ماي  27املـــؤرخ يف  435-83ل و  1982مارس  18و اتفاق
ٔطفال وحق الزیـــــارة  دة القضائیة يف جمال حق حضانة ا ملسا لزتاماملتعلقة  ة،  :لنفقة، راجع و ی مدى امحلایة یوسف ف

كر بلقاید تلمسان، العدد  ٔبو  امعة  ويل اخلاص، جم العلوم القانونیة و إالداریة، لكیة احلقوق،  لطفل يف القانون ا ، 3القانونیة 
  .196، ص 2005

2 « Elle ne concerne que les enfants légitimes. Les enfants naturels sont donc exclus. Dès lors, la 
jurisprudence française (qui a été à l'origine de cette convention) a continué à poser pour ces 
enfants naturels certaines exigences de protection en l'absence de convention: elle exige 
notamment que le père algérien, venant rendre visite à ses enfants sur le territoire français, 
remette ses documents de voyage pour faire en sorte qu'il ne puisse pas repartir avec eux. La 
convention ne concerne pas non= =plus les enfants adoptés ; vous savez que l'adoption n'est pas 
permise par le Code de la Famille algérien, et cela a été répété lors des travaux préparatoires. On 
peut même dire que le titre même de la convention (“les enfants issus de parents franco-
algériens”) conduit à écarter les enfants adoptés ». Françoise MONEGER, "Règles de conflit…", 
Op-Cit, p 7. 
3 Hélène GAUDEMET-TALLON, "La désunion du couple en droit international privé", Recueil 
des cours, publié par Académie de droit international de la Haye, 1991-I, p.170. et voir aussi: Ali 
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ریني، ومل حيمك هلم مبامرسة حق  ء جزا ٔ ات فرسیات و ٔ ن من  ٔطفال الطبیعیني املولود ىل ا

ر  ذ سنة الز ر م ري رشعي ٕاىل فرسا مولود من  50سهلت عودة حوايل  1985ة واجلزا طفل 
ات فرسیات ٔ1.  

ٔیضا مقصون من امحلایة اليت تفرضها هذه  ون مه  ٔطفال املت ٔخرى، فٕان ا ة  من 

ري ٔرسة اجلزا ٔحاكم قانون ا ة، وهذا متاشیا مع  ه اليت 46الس املادة  2االتفاق ىل ٔ  م  :"نهتنص 
ا وقانو ين رش ث اعترب الطرف "متنع الت ين معرتف به يف القانون الفريس ح ٔن الت لرمغ من   ،

ٔرسة لسنة  رتاف قانون ا دم ا ٔنه  1984الفريس  ٔطفال ومن ش ين یعترب خرقًا حلقوق هؤالء ا لت
ة ٔسباب وضع االتفاق اىف مع  دة مشالك مستعصیة احلل، وهو ما ی ٔرسة ٕاال. 3لق  ٔن قانون ا  

ين، مبوجب املادة  لت ري قد وضع نظاما بدیال  ه 116اجلزا ىل  4م ٔال وهو الكفا اليت تعترب الزتامًا 
ٔحاكم املادتني  سب طبقا  ىل ال ٔثري لها  ام بو قارص، لكن هذه الكفا ال ت لق ه التربع   119و

ٔن كفا الطفل سواء. 5من نفس القانون 120و  سب تمت مبوجب عقد  كام  ٔو جمهول ال اكن معروف 

لامدة  ي یتحمل مسؤولیة الطفل املكفول، وطبقا  ٔرسة 125رمسي لصاحل الاكفل ا  6من قانون ا
لتايل فٕان  كون بعمل النیابة العامة، و ٔن  ، و ٔقرت الكفا ٔمام اجلهة اليت  يل عن الكفا یمت  فٕان الت

ة  ري املزتوج من زو ٔراد حضانة هذا الزوج اجلزا ري و ٔمام القضاء اجلزا ي كفل طفال  فرسیة وا
فاظ هبذا الطفل وحضانته ح ٔخرى  ه يه ا ملقابل حتاول زوج . الطفل بعد طالقه بفرسا، و

                                                                                                                                                        
MEBROUKINE,   " La convention Algéro-Française du 21 juin 1988 relative aux enfants de 
couples mixtes séparés. Le point de vue d’un Algérien ", Revue critique de DIP, janv. mars 1991. 
p. 1. 
1 Nadia AIT-ZAI, "Les droits de l’enfant en Algérie", Rapport Alternatif, (40ème pré-session du 
Comité des Droits de l’Enfant, 08 juin 2005), Nations-Unies Genève, CIDDEF, Alger, 
Juin 2005, p 27. 

ٔرسة 1984جوان 09املؤرخ يف  11- 84رمق  قانونال 2 ري، املتضمن قانون ا املؤرخ  02-05املعدل واملمتم مبوجب القانون رمق  اجلزا

فري  27يف  ة يف   15ج ر العدد ، 2005ف فري  27املؤر   .2005ف
3 Alcide DARRAS, Albert GEOUFFRE DE LAPRADELLE, Jean Paulin NIBOYET, Henri 
BATIFFOL, Revue critique de DIP, 1991. p.p 2 et 4.  

ٔن واليت نصت 4 بنه وتمت بعقد رشعي الك:" ىل  ٔب  ام ا ایة ق ربیة ور ام بو قارص من نفقة و لق ه التربع  ىل و   ."فا الزتام 
ٔرسة قانون من 119تنص املادة  5 نه ا ٔ سب:"ىل  ٔو معلوم ال سب  كون جمهول ال ٔن  نص  120ٔما املادة ". الو املكفول ٕاما  ف

نه ٔ ٔن حيتفظ الو املكفول :"ىل  لیه املادة جيب  سب تطبق  ن اكن جمهول ال سب وإ ٔصيل ٕان اكن معلوم ال سبه ا من  64ب

  ."قانون احلا املدنیة
ٔن واليت تنص 6 كون بعمل النیابة العامة :"ىل  ، ؤن  ٔقرت الكفا ٔمام اجلهة اليت  يل عن الكفا یمت  قل  الت ا الوفاة ت ويف 

ایةالكفا ٕاىل الورثة ٕان الزتموا بذ لر تصة  ٔمر القارص ٕاىل اجلهة ا سند  ٔن  ال فعىل القايض    ."، وإ
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ساؤالت حول ما  دة  دان الكفا تثري  ریة يف م ٔن إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة اجلزا وهنا جند 

ٔحاكم اال شمل الطفل املكفولٕاذا اكنت  ة    .تفاق
رى بعض الفقهاء الفرسیني ٔخرى  ة  ين خبصوص  1من  ري املت ٔن املوقف اجلزا

ة ري معقول لكونه یقلص من جمال تطبیق االتفاق ني  ٔو املتب ٔطفال الطبیعیني   . ا

ٔ تنازالً " يل مربوكني"ٔما السید  ٔن هذه املس ري، لكن  فريى ب لطرف اجلزا فرسیا 
دثته املادة  ٔ ي  الل ا الخ ني ضئی ٕاذا ما قورنت  ٔوالد الطبیعیني واملتب من  5االت ا

ٔن  ىل  ة اليت تنص  ة"االتفاق رهتا موطن الزوج لجهة القضائیة الواقع بدا عقد  صاص م ، "خ
لطبع ويف مجیع احلاالت القايض الفريس تص هو    .2وطبقا  فٕان القايض ا

ا ة_ ن اء املعنیني بتطبیق االتفاق ب ٓ   :ا
ري فريس،  ٔطفال الناجتني عن زواج رشعي خمتلط جزا ىل ا ة ال تطبق ٕاال  هذه االتفاق
ن  ٔ االت  دة  ریني املقميني بفرسا، وهنا ميكن استحضار  ٔزواج اجلزا ىل ا ٔي ال ميكن تطبیقها 

ٔطفاهلم ٕاىل اجل ل  رح ىل  ریني  ء اجلزا ٓ ل ا ت بفرسا ٔق ت املق ر اهتم اجلزا ٔ ر بعد طالق  زا
ٔرض الوطن ىل . الاليت رفضن العودة ٕاىل  لتطبیق ٕاال  ة ال جتد لها جماال  لیه فٕان هذه االتفاق و

ریة ة جزا ٔو الزوج الفريس لزو ریني  ٔزواج جزا ات الفرسیات ب ٔ  .3ا
ا ما ٕاذ عد من التطبیق  س ة  ٔن هذه االتفاق ٔو فرسیا كام  ر  ني جزا د الزو ٔ ا اكن 

ن  ریني مق ٔو جزا ر  جلزا ن  ني فرسیني مق ٔو ٕاذا اك الزو ٔخرى  سیة  ٓخر من  والزوج ا
ة القضائیة املربمة يف سنة  اضعني لالتفاق ٔرش فهؤالء یبقون  ٔن  اليت  1964بفرسا، كام سبق و

بیة ٔج ٔحاكم ا ذ ا ىل ٕاماكنیة تنف ٔطفال مزدو  ،تنص  ا ما ٕاذا اكن ا وهذا ما ینطبق يف 

سیة  الد(اجل   ).سبا وماكن م
ا خمتلطا، لكن هذه العالقة تطرح ٕاشاكال يف  ریة اليت تزتوج بفريس یعترب زوا فاجلزا

ري لامدة . القانون الوضعي اجلزا ٔنه طبقا  ریة ال متنح  6كام  ٔم اجلزا ري فا سیة اجلزا من قانون اجل

                                                             
1 Françoise MONEGER, La convention relative aux couples mixtes séparés. JDI, 1989, p 45. 

ٔیضا. 71بوكر مولود، املرجع السابق، ص  2   :و راجع 
Françoise MONEGER, "Règles de conflit, Convention Internationale Franco-algérienne et 
exequatur", Op-Cit, p 8. 
3 la convention de 1988, puisque cette convention ne concerne que la mère française ou l'époux français. Il 
faut que ce soit un couple mixte, les résidents ne sont pas concernés. Voir. Françoise MONEGER, "Règles de 
conflit, Convention Internationale Franco-algérienne et exequatur", Op-Cit, p 7. 
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ٔو جمهــوال سیة  دمي اجل ٔب  ا ما ٕاذا اكن ا ٔطفالها ٕاال يف ح هتا  ریة  1س ٔن اجلزا ٕاضافة ٕاىل 

ا ــوع رشع ٔرسة  30و قانو طبقا لنص املادة  املسلمة زواجـــها بغري مسمل مم من قانون ا
ري   .2اجلزا

ٔن 31نصت املادة  ىل  ٔرسة  ریني :"من قانون ا انب خيضع زواج اجلزا ٔ ت  ر واجلزا

تنظميیة ٔحاكم  سني ٕاىل  ٔن 34كام نصت املادة ". من اجل ىل  دى :" من نفس القانون  ٕ لك زواج 
سترباء سب، ووجوب  لیه ثبوت ال خول وبعده ویرتتب  ل ا الل ". احملرمات یفسخ ق مفن 

ریة املسلمة بفر  االت زواج اجلزا ج عنه استقراء هاتني املادتني جند معلیًا  ري مسمل وی يس 
ر  ٔطفال يف اجلزا خول، ميكن استفادة هؤالء ا ي یقاب الفسخ بعد ا ا الطالق ا ٔطفال، ويف 

ة   .من تطبیق االتفاق
رى السیدة  ٔن  Françoise MONEGERكام  اد و ة تطبیقا  ٔنه البد من تطبیق االتفاق

ىل القايض ا سیةكون جمال تطبیقها واسعا، وتقرتح  ٔب مزدوج اجل ا ما ٕاذا اكن ا -لفريس يف 

ري فريس سىن وصف  -جزا ریة حىت ی سیة اجلزا عتبار سوى اجل ذ يف  ٔ ٔال ی ٔم فرسیة  و ا
ة یازات االتفاق ات الفرسیات من ام ٔ تلط، وحىت ال حترم ا الفا ملا . زواج الطرفني  وهذا 

لیه املادة  اليت جتعل القانون الفريس هو الواجب التطبیق  3دين الفريسمن القانون امل 3/3نصت 
سیة الفرسیة يه  ٔن اجل لفريس املقمي يف اخلارج، و سبة  ل ٔهلیة، حىت  يف مسائل احلا وا

سیات خمتلفة دة  لشخص  ا ما ٕاذا اكن    . 4املرحجة يف 
ة هو مدى ٕاماكنیة تطبیق  ٔخرى، تثريها هذه االتفاق ا  كون هناك  ىل احلا اليت  ها 

ریة وفرسیة يف نفس الوقت،  ني جزا سی ي الطفل ممتتعا جب لني فهيا  وا ٔمام  كون  وهنا 

ٔن سیة  اثنني ٕاما  ٔم من  ریة وا ٔصلیة جزا سیة  ٔب حيمل  ٔن ا ىل اعتبار  ة  نطبق االتفاق
سبة ٔخرى املك سیة ا ة يف هذه احلا ن ال  ؤ . ٔصلیة فرسیة بغض النظر عن اجل طبق االتفاق

سیة فرسیة ني من    .عتبار الزو

                                                             
1 Nadia AIT-ZAI, Op-Cit, p 12. 

نه 30تنص املادة  2 ٔ ىل  ٔرسة  ا:" من قانون ا ساء مؤق ري املسمل:...حيرم من ال ٔیضا". زواج املسلمة مع  بوكر مولود، : راجع 
  .71املرجع السابق، ص 

ٔن 3ف  3تنص املادة  3 ىل  ٔهلیهتم حتمك الفرسیني حىت و لو :" من القانون املدين الفريس  اص و  ٔش القوانني املتعلقة حبا ا
  ".اكنوا مقميني يف اخلارج

  .72بوكر مولود، املرجع السابق، ص  4
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ة: الثاين الفرع شوب تطبیق االتفاق ریة الفرسیة النقائص اليت    اجلزا

ة تطبیقاً  ن  لهذه االتفاق ىل تعیني وزاريت العدل ل الب ٔوىل مهنا  فقد نصت املادة ا
لوفاء  ني  ة، تتعامل السلطتان املركزیتان سلطتني مركزیتني ملكف اللزتامات احملددة يف االتفاق

تصة يف جمال حامیة  ة تعاون السلطات ا ًا، وتتعهدان برتق الهتام جمان كون تد ارشة، و بصورة م

ٔنه .القرص ىل  ة  ولتني، :"كام نصت املادة الثانیة من االتفاق دى ا ىل السلطة املركزیة يف ٕا جيب 
ىل  لبناء  ٔ ذ مجیع إالجراءات املالمئة من  ٔن تت ٔخرى،  و ا   : طلب السلطة املركزیة يف ا

 ٔو . البحث عن ماكن وجود الطفل احملضون عیة  ج وتقدمي املعلومات املتعلقة حبالته 
ىل  ٔي ٕاجراء قضايئ خيصه، والعمل  ٔنه ٕارسالب ٔحاكم القضائیة الصادرة يف ش ة من ا   . س

 ٔي ي مل تتقرر  سهیل ٕاجياد  رة الوا ا ز امه  ٔو ق سلمي الطفل  ل ودي یضمن 
ٔخرى متكني هذا .احلضانة يف حقه ة  ة، ومن  ، من  رة الوا ٔي متكني الطفل من ز

ري ٔ ٔم اليت مل تتقرر  احلضانة(ا ٔو ا ٔب  تنظميها، ) ا ىل  رة والعمل  من املامرسة الفعلیة حلق الز
ر  سهیل طالب الز وك خول واخلروج من ا ٔشرية  جــــراء الت ٕ   .ة 

  يب یطلب ٔج ي تقررت احلضانة لصاحله مبوجب حمك  لطالب احلاضن ا سلمي الطفل  ضامن 

ٔخرى و ا ذه يف ا  .تنف

 هيا ذة والنتاجئ املتوصل ٕا ىل التدابري املت لطلب  ٔي املقدمة  مللمتسة   .اطالع السلطة املركزیة ا

 ا كام یتعهد ال ن مه يف  زواج ا ٔ رة فعال ل طرفان املتعاقدان بضامن ممارسة حق الز
ٔوىل من املادة  لفقرة ا دودهام طبقا  ن وف بني  دود الب ل  ة 06نفصال دا  .من االتفاق

  ة يف الفقرة الثانیة من املادة ٔلزمت االتفاق ىل 61كام  ، القضاة عند ٕاصدار حمك قضايئ ینص 
اه املرشعٕاسناد  ي ت ٔمر ا رة، وهو ا ٓخر حق الز ٔن مينح يف الوقت نفسه ٕاىل الوا ا  احلضانة، 

 

                                                             
ٔن 6تنص املادة  1 ىل  ىل حضانة لك حمك قضايئ :"يف فقرهتا الثانیة  ن و ینص  لطرفني املتعاقد تصدره اجلهات القضائیة التابعة 

ن دود الب رة مبا يف ذ بني  ٓخر حق الز ٔن احملمكة ". طفل، مينح يف الوقت نفسه الوا ا شف  س الل هذه املادة  مفن 
عتبا ست دامئا احملامك الفرسیة  ٔشارت ٕاىل ذ اليت تنظر يف الزناع املتعلقة حبضانة الطفل ل رها ماكن احلیاة العائلیة املشرتكة كام 

سند ٕالیه احلضانة و  5املادة  ٔطفا و  ٔن حضانة  ش ریة  ٔمام احملامك اجلزا رفع دعواه  ٔن  ري  ٔب اجلزا لیه ميكن ل ة، و  من االتفاق
رة م الفرسیة حق الز ٔ   .مينح ل
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ري مبوجب نص املادة   ٔرسة 64اجلزا  .1من قانون ا

ن من  ٔطفال املولود ة ا هنام تصب يف مصل ة ب لول توافق ولتني ٕالجياد  رمغ حماو ا
ٔنه  هيم، ٕاال  ي زواج خمتلط بعد انفصال وا ت يف التطبیق، فه ة العملیة ال ختلوا من صعو من الناح

دة  اصة ف یتعلق بقا لتحفظ و ٔهنا تبقى جماال  دة ٕاشاكالت البد من الوقوف عندها،  تثري 

ة املشرتكة ٔساس مسكن الزوج ىل  لقضاء الفريس  َح  ُمن البا ما ی ي  صاص القضايئ ا   . 2خ
ٔحاكم هذه االت ٔحاكم القضائیة كام قد تتعارض  ٔن هذه ا ري،  ة مع النظام العام اجلزا فاق

دوث  ادم مع الــــواقع ٕاذ تؤدي ٕاىل  ٔو احملامك الفرسیة تتص ریة  عند صدورها سواء من احملامك اجلزا
ٔوىل حبضانة الطفل،  ٔم الفرسیة، لكوهنا  ا ٕاسناد احلضانة ٕاىل ا اصة يف  ذ،  مشالك يف التنف

سیة ومتارس احلض د قانونه اخلاص تبعا جل متسك القايض الفريس بتطبیق قوا انة يف فرسا نظرا 
  .املدعیة

رة والرقابة، نظرا  ٔب حلقه يف الز ٓخر یتعلق مبامرسة ا ٔ احلضانة مشلك  كام تطرح مس

ة، هذا ما قد ٔیضا هذه االتفاق ٔ مل تعاجلها  ه وبني الطفل احملضون، ويه مس یؤدي  لبعد املسافة ب
ام العام  يب، لتعارضه مع النظ ٔج ذ احلمك ا ىل تنف دم املصادقة  ٔو ٕاىل  صاص  خ ٕاىل تنازع يف 

ري ریة الفرسیة، وكون . اجلزا ة اجلزا ٔحاكم االتفاق الف  ري قد  كون القايض اجلزا وهكذا 
لهيا املادة  ستوریة اليت نصت  دة ا الف القا اء فهيا 20163من دستور  150بذ قد  ، واليت 

س امجلهوریة" :ٔن لهيا رئ ولیة اليت یصادق  لهيا يف املعاهدات ا ، حسب الرشوط املنصوص 
ستور، ىل القانون ا ة"سمو  ٔحاكم هذه االتفاق ادة النظر يف  ٓخر یدعو ٕال   .، وهذا مشلك 

ر  ٓخر احلق يف الز لطرف ا ٔبون مينح  د ا ٔ حلضانة  لامدة عند حمك القايض  ة، وطبقا 

سلمي  7 لمتابعات اجلزائیة اخلاصة بعدم  ر، فقد یتعرض الوا احلاضن  ة السالفة ا من االتفاق
دود  ل  رة فعال دا رفض ممارسة حق الز ولتني، عندما  لهيا يف قوانني لكتا ا ٔطفال املنصوص  ا

یل امجلهوریة ا  دودهام، ویبارش و ٔو ف بني  ن  د الب سلمه شكوى طالب ٔ قلميیا مبجرد  تص ا

                                                             
ري 64ٕاذ تنص املادة  1 ٔرسة اجلزا ٔب، مث: " من قانون ا ها، مث ا ٔوىل حبضانة و ٔم  سناد ...ا ٕ ىل القايض عندما حيمك  ، و 

رة ٔن حيمك حبق الز   ". احلضانة 
ة، املرجع السابق، ص   2 ی   .197یوسف ف
ستوري، ج ر، 2016 مارس 06املؤرخ يف  01- 16القانون رمق   3 ة يف  14العدد  املتضمن التعدیل ا   .2016مارس  07املؤر
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الفة رة املتابعات اجلزائیة ضد مركب ا كدت املادة . 1الز ٔ ىل تعهد الطرفني  8كام  ة  من االتفاق

رد الطفل ٕاىل  رة، ٕاذا مل  هتاء الز ادره بعد ا ي  ن بضامن عودة الطفل الفعلیة ٕاىل الب ا املتعاقد
ه حق احلضانة، رة حىت ولو  الب املامرس ف ة ذ حيرم خمالف هذا احلمك مبامرسة حقه يف الز ون

ارشة ف خيص حضانة الطفل ٔو قدم دعوى م ه حق ممارسة احلضانة  كام تطبق . صدر حمك مين

ارج الفرتات احملددة من طرف السلطة القضائیة  رة  ا ممارسة حق الز نفس اجلزاءات يف 
تصة   .ا

ٔنه يف بعض  َرد ٕاال  ُ رة، فال  ن حلقه يف الز د الوا ٔ ان قد حيدث عند ممارسة  ٔح ا
ة يف مادهتا   الطفل احملضون ٕاىل الوا احلاضن ٔشارت ٕالیه االتفاق ٔهنا  11ورمغ ما  لول ٕاال  من 

رة  ي یقع يف دا یل امجلهوریة ا ىل و  ٔ ن قام الوا احلاضن بعرض املس نه حىت وإ ٔ تبقى قارصة، 
ذ اخ  ة لتنف ستعامل القوة العموم ري  ٔ ري بدون ت ٔ ن یقوم هذا ا ٔ صاصه ماكن ممارسة احلضانة، 

و  ستجیب سلطات ا ة العملیة ال  ٔنه من الناح ادره، ٕاال  ي  اع الطفل ٕاىل الب ا اري ٕالر ٕاج

اص ل الق ٔن تد ٔخرى، كام  ٔوامر من دو  ذ ا ول تلقي وتنف دم ق ب  س ٔخرى  ل هذه  ا يف م
ٔن املوقف  ول،  ري مق ري جمد و سیة  ه مزدوج اجل ٔو وا كون الطفل  اصة عندما  احلاالت 

ري  ول–اجلزا لام هو احلال يف كثري من ا صلب -م ذ 2م دم تنف ي یؤدي ٕاىل  مر ا ٔ ، وهو ا
ة الطفل احملضون ة ضیاع مصل لن ولیة، و ت القضائیة ا   .إال

ٔم           ٔو طلب ٕاسقاطها عن ا ة مل تعاجل فكرة النفقة وال مراجعة حمك احلضانة،  ٔن االتفاق كام 
ري حمرم يب  ٔج زوجت ب ٔن یطلب مراجعة حمك احلضانة  الف... كام لو  ري  ٔب اجلزا ميكن ل

متكن ٔمام القايض الفريس حىت  ٔم الفرسیة،  ٔسند احلضانة ٕاىل ا ي  ربیة  الصادر بفرسا ا من 

ىل دینه ٔحاكم املادة  ،ٔطفا  ىل  دا يف ذ  ري، وكذ املادة  62مس ٔرسة اجلزا من قانون ا
سان الصادر يف  3فقرة  26 الن العاملي حلقوق إال سمرب 10من إال ٔن حيمك  كام. 19483د ال نتصور 

ري ٔب اجلزا ادة النظر يف  .القايض الفريس لصاحل ا جياد و هذا ما یدعو ٕال ة وإ بنود هذه االتفاق

                                                             
رة لنیل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص، ختصص ن عصام 1 ري، مذ ٔرسة اجلزا ة الطفل يف قانون ا ن رسن ٕایناس، مصل

كر بلقاید، لكیة احلقوق، تلمسان،  ٔبو  امعة  ٔرسة املقارن،    .162، ص 2009- 2008قانون ا
  . 46بوكر مولود، املرجع السابق، ص  2
الن ال 3ف 26تنص املادة  3 ٔنمن إال ىل  سان  ٔوالدمه:"عاملي حلقوق إال ربیة  یار نوع  ٔول يف اخ ء احلق ا ٓ ٔیضا". ل : راجع 

  .163ن عصامن رسن ٕایناس، املرجع السابق، ص 
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ذ بعني  ٔ لطفل وا ة الفضىل  ٔطراف دون ٕاهامل املصل دیة و واقعیة حتقق مصاحل ا كرث  ٔ لول 

ة الغراء د الرشیعة إالسالم   .عتبار قوا
ریة الفرسیة من   ة اجلزا دم تطبیق االتفاق ا  ٔنه يف  ني  من لك ما سبق یت

لرضورة ٕاىل  د الطرفني یؤدي  ٔ كن  ا ما ٕاذا مل  ٔي يف  ويل اخلاص،  ٔحاكم القانون ا تطبیق 

ني فرسیا، وذ ما یمت التطرق ٕالیه يف املبحث الثاين   .الزو

ىل : املبحث الثاين ن من زواج خمتلطالقانون الواجب التطبیق  ٔطفال املولود   حضانة ا

ري بني ٔمام القايض اجلزا عوى  ٔ الزناع وتقام ا ش ریني حول مسائل  عندما ی ني جزا زو
ٔن قانون  ٔن القانون الواجب التطبیق،  ش زاع  ٔي  كون هناك  رهام، ال  ٓ الزواج والطالق و

هام املشرتك هو القانون الواجب التطبیق ٔو . ب عوى  د طريف ا ٔ كون  ٔمر خيتلف عندما  لكن ا
س من ري، فل ٔمام القايض اجلزا بیا، ویثار الزناع  ٔج ىل  هام  ري  العدل تطبیق القانون اجلزا

لهيا القانون  البا ما حيیل  ٔحواهلم الشخصیة اليت ینظمها قانون بالدمه، واليت  انب ف یتعلق ب ٔ ا

دة إالسناد ري وفقا لقا   .1املدين اجلزا
ر متتد ٓ شمل ا ن القة ل ٔبناهئم الوا ىل ،رمغ طالقهام ب ر هذه ٔمهیة من الرمغ و ٓ  ا

رشیعات فٕان ري املرشع فهيا مبا -ال دة حتدد مل -اجلزا ر اصة ٕاسناد قا ٓ ة الرابطة احنالل ب  الزوج
اصة احلضانة ن  ،و ة بني الب زي لك قايض لتطبیق قانونه الوطين رمغ وجود اتفاق ونظرا لت

ریة الفرسیة ة اجلزا ٔمام. اكالتفاق ي اجلدل و  الواجب قانونال حتدید لینا اكن الصاخب، الفقه
ر هام من  ىل التطبیق ٔ عتبارها  ٔطفال  رحضانة ا ٓ ة الشخصیة ا   .الحنالل الرابطة الزوج

ٔ يف املطلب  رشیعیة من هذه املس اول استعراض بعض املواقف الفقهیة وال  سن

سیة الزوج واحللول  ه القايض يف تطبیق قانون  ت اليت توا لصعو ٔول، مث نتعرض  البدی  ا
  .يف املطلب الثاين

 ٔ دید القانون الواجب: ولاملطلب ا لحضانة لت رشیعي  ي وال یف الفقه   لهيا تطبیقال  التك
ىل النفس واليت حيتاج فهيا الطفل ٕاىل  ل الوالیة  ٔوىل من مرا   تعترب احلضانة املر ا

                                                             
ٔ عبد العزز سعد 1 ري  رسة، قانون ا ر، ة،دار هوم، ٔحاكم الزواج والطالق بعد التعدیل، يف ثوبه اجلدیداجلزا  ،4ط اجلزا

  .176، ص 2010
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م ایة واه ن اكنت ال تثري مشالك ٕاذا اكن املطلقني من ، 1ر دةوإ مه  سیة وا شون يف ب ویع

ني،  قامهتم يف دولتني خمتلف هتم وإ س الف  ا اخ ي تثري العدید من إالشاكالت يف  ٔصيل، فه ا
دید القانون الواجب التطبیق  لحضانة لت یف القانوين  ٔ تنازع القوانني و مشلكة التك مما تربز مس

  .لهيا

اول يف هذا املطلب،  يسن الف الفقه ٔطفال  خ یف حضانة ا ك  ٔ رشیعي ملس وال
ن من زواج خمتلط ٔول(املولود ه القايض يف تطبیق قانون ، و )الفرع ا ت اليت توا نبني الصعو

  ).الفرع الثاين( سیة الزوج واحللول البدی 
ٔول یف احلضانة :الفرع ا ك  ٔ رشیعي ملس ي وال الف الفقه   خ

ٔخوذة من احل   ربیة الو ملن  . ضن، مبعىن الضم ٕاىل اجلنباحلضانة لغة م ا يه  ورش
ري . حق احلضانة ٔمور نفسه عام یؤذیه لعدم متیزيه اكلطفل والك ستقل ب ربیة وحفظ من ال  وتعين 

سه ونومه، وتنظیفه وغس ایة شؤونه وتدبري طعامه ومل ر نون، وذ  ٔما صاحب احلق .... ا و

ه بني لف الفقهاء،  يف احلضانة مفختلف ف   .ٔیضا يف حتدید طبیعهتا القانونیةكام اخ
  :صاحب احلق يف احلضانة - ٔوال

ىل ٔ  مجعٔ  ة  فهناك من یعتربها حق  ،حقوق ثالثة ةن يف احلضانفقهاء الرشیعة إالسالم
سقط حقه ولو بغري عوض ٔن  ٔن   ٔب،  ٔو ل م  ٔ ٔي ل اضن  واحلضانة نوع والیة وسلطنة، . ل

ٔشد مالزمة  ام هبا، و ىل الق ٔصرب  ٔهدى ٕاىل الرتبیة، و ٔشفق و ٔهنن  ٔلیق هبا،  ث  لكن إال
ىل  ٔقدر  نه  ٔ ٔحق هبا  ٔب  ذا بلغ الطفل سنًا معینة اكن ا طفال، وإ ٔ ه من ل رب حامیته وصیانته و

ساء ٔسقطها هو لسقطت. ال لمحضون، فلو     .2وهناك من یعتربها حق 

ٔن احلضان 3یذهب البعض من الفقه ىل  ةٕاىل القول ب لصغري  م ٔ حق  ٔ س حقًا ل مه ول
ىل ذ  ه، ویرتتب  ٔ ٔ ف ىل حضانته والن ا ناع عن ذ ب  م جترب  م ٔو  ار لها يف التنازل  خ

ىل هذا 4خر من الفقهٓ ذهب فریق  ٔم ویرتتب  ٔن احلضانة حق ل   ىل حضانة هنا ال جترب ٔ  ،ٕاىل 
                                                             

ٔرسة"، كامل درع 1 لطفل يف قانون ا صادیة والسیاسیة، لكیة احلقوق "مدى امحلایة القانونیة  ق لعلوم القانونیة و ریة    ، ا اجلزا

ر، اجلزء  امعة اجلزا ٔول، سنة 39والعلوم إالداریة،    . 44، ص 2001، العدد ا
يل، الفقه إالساليم ؤدلته  2 ن حرز هللاوعبد الق. 7/718وهبة الزح ٔحاكم الزواج والطالق يف الفقه ، ادر  اخلالصة يف 

ر، ونیة، اجلزا ،دار اخل ٓخر تعدیل  ري حسب  ٔرسة اجلزا   .356 ، ص2007، 1ط إالساليم وقانون ا
ن الرميل، 3   . 274، ص1938ىل رشح املهناج، اجلزء السابع، مطبعة البايب احلليب، القاهرة، إ هنایة احملتاج  مشس ا
سويق، 4 سويق، اجلزء الثاين، دار  محمد عرفة ا ب العربیة،إ اشیة ا اء الك   . 620، ص1974بوالق، مرص،  ح
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لتنازل عن حقها، ورى فریق ٔ ولها  الصغري م والصغري ف 1خرٓ ن متتنع عن ذ  ٔ ٔهنا حقًا ل ن إ ٕاىل 

ٔم، وحق د من یقوم هبا ال جترب ا ٔقوى و ق بني هذه احلقوق واجب إ و  .2الصغري فهيا  ذا إ ن التوف
ة احملضون. وتعارضت احلقوق، قّدم حق احملضون ذا تعذر ذإ ما ٔ مكن، ٔ    .وهو ما یعرب عنه مبصل

لحضانة- نیا   :الطبیعة القانونیة 

لف والقضاء الفقه فٕان حلضانة، املقصود حول اتفاق هناك اكن ٕاذا  الطبیعة حتدید يف اخ
لیه لها، القانونیة  ، Batiffol"  الفرسیني الفقهاء معظم اجته فقد فقهیة، اجتاهات دة رزت فقد و

" Mayer ر اعتبارها ٕاىل 3وبعض الفقهاء املرصیني ر من ٔ وة تتعلق اهنٔ  ون الزواج ٓ  الو ب
ة العالقة عن الناجت لتايل ختضع لقانون الزوج وقت الزواج، ،4الزوج تعّرض  جتاه هذا ٔن ٕاال و

ة قدلن هتائه مت الزواج عقد ٔن حب ر الزواج التطلیق ٔو لطالق ا ٓ دیث عن  ل لتايل ال جمال    .و
ا  ٓخر البعض ٔدر ر مضن ا سب، ٓ ت من ىل یقع الزتام تعد اهنٔ  اصة ال  یث

ٔي هذا انتقد ذ ورمغ ٕالیه، احملضون سب سب ٔن ون الر ٔ ال ٔوالد رشعیة تتعلق ٔولیة مس  ا

هت  القة وال ا    .مر
ه ٔما ا مضنفقد  "Bartin"الفق ٔن  انتقد ذ ورمغ املال، ىل الوالیة مسائل ٔدر

مناؤه، الصغري مال حفظ املال، ىل لوالیة املقصود س وإ ایته الطفل ربیة ول ىنقد و . ور القضاء  ت
جتاهحاكمه ٔ املرصي يف بعض  ثیات قرار حملمكة القاهرة رمق هذا  اء يف ح ث  يف  خراملؤ  89، ح

فري 2 ث " :ما یيل 1954ف ٔ ٔ ح دة ٔ مر و ن واقع ا رد يف القوانني املرصیة قا سناد معینه إ نه مل 
لحضان سبة  رى إ ل ذ فٔ ومن  ةل ذ يف شٔ ن احملمكة  ٔ و مقرر من جواز تطبیق هنا مبا هٔ ن ت

ي جيب حامیته اسًا يف ذ ،قانون الصغري ا ه يف املادة السادسة عرش  ،ق صوص ف ىل ما هو م

لوالیة والوصایة " :نهٔ من القانون املدين املرصي من  ىل املسائل املوضوعیة اخلاصة  رسي 
ن والغائبني  ريها من النظم املوضوعیة محلایة احملجور ي جتب حامیتهوالقوامة و  ،"قانون الشخص ا

                                                             
لمالیني، بريوت5ج مام الصادق،محمد جواد مغنیه، فقه االٕ  1   . 382، ص 2،1978ط ،، دار العمل 
نغميش،  2 رمي شیعان وحسني نعمه  جم احملقق احليل ، )"رشیعیة فقهیة قضائیة مقارنةدراسة  (تنازع القوانني يف احلضانة"فراس 

ٔول، السنة اخلامسة، العراق، ص    .158لعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد ا
هنضة العربیة، القاهرة، ٔمحد مسمل،  3 ويل اخلاص واملقارن يف مرص ولبنان، دار ا   .228، ص1966موجز القانون ا
دويل فاطمة الزهراء 4 ويل اخلاصاحنالل ال، ج ة يف القانون ا ويل ، رابطة الزوج رة لنیل شهادة املاجستري يف القانون ا مذ

ر، ،اخلاص كر بلقاید، تلمسان، اجلزا ٔبو  امعة  ، 33 ص ، ص2011- 2010:السنة اجلامعیة لكیة احلقوق والعلوم السیاسیة، 

34.  
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كون  ٔساس  ىل هذا ا ٔن طلب احلضانة حاكم القانون االٕ ٔ و ة التطبیق يف ش لكزيي يه الواج

عتبار  هتام إ ن الصغرين املطلوب ٔ الراهنة  هام املدعى إ ىل املدعیة هام إ سناد حضا بعًا لوا ن م جنلزي
سیةاالٕ   .1"جنلزيي اجل

ٔن ٔي ٕاال  رشیعات ف بعد، فقد الغالب الر لب ال ٔ ذت به  ٔ ي   اعتربها وهو الراحج وا

 ً را ر منٔ ـة الرابطة احنالل مبناسبة ٕاال یثور ال احلضانة حول التنازع ٔن الطالق، ٓ تطبیقـًا . الزوج
ىل انه ـة " : قضت حممكة النقض املرصیة  ة الزو لتطلیـق مل یصـدر ملصـل مىت ما اكن احلـمك 

لقـانون املـدين الفريسـ  وال بناء ني معـًا، فانـه طبقـًا  ٔ الـزو منا صدر خلطـ ده وإ ٔ الزوج و ىل خط
ٔحق حبضان دة العامة الواردة يف صدور املـادة  ةالزوج  لقا متسك  ة يف ا لزو ه  ابنه، وانه ال مصل

ي ُحـمك   302 لـزوج ا ٔوالد حقـًا  كـون كفـا ا ٔن  لطـالق، من ذ  القانون واليت تقيضـ بـ
لزوج تطبیقًا لهذا النصٔ  مبقو كون احلضانة  ٔن    .2"نه ال ميكن 

بیة من تنازع القوانني حول احلضانة: الفرع الثاين ٔج رشیعات العربیة وا   موقف ال

ة الهاي املنعقدة بتارخي تنادي اق كتور 05 اتف اع  1961 ٔ خض ٕ ایة القرص،  املتعلقة حبم
ٔ ه  مس ي ترتكز ف ان هو ا ٔن ذ املك ٔساس  ىل  لطفل،  احلضانة لقانون مـوطن إالقامة املعتاد 

كرث من  ٔ شخص الطفل  اءت تعتين  ة الهاي  ٔن فلسفة اتفاق لغري،  القاته  ل و اة الطف ح
ٔن موطن ٕاقامة الطفل . الشخص احلاضن جتاه حبمك  ت هذا  رشیعات من تب فهناك بعض ال

ىش  لطفلی ة الفضىل  ق املصل ٔخرى طبقت قانون الزوج وقت انعقاد . مع حتق رشیعات  وهناك 
اصة. الزواج دة ٕاسناد  د قا ٔو رشیعات مهنا من  ٔن هذه ال   ٕاال 

، ؤ   اتق الفقه والقضاء تويل هذه املهمةحلضانة، وهناك من سكت عن ذ ىل    .لقى 

رشیعات العربیة-ٔوال   :موقف بعض ال
حلضانة-1 اصة  دة ٕاسناد  ت عن ٕاجياد قا رشیعات العربیة اليت سك   :ال

ري،ن إ   ني العرب، فقد تطرق يف املواد من املرشع اجلزا   ٕاىل  10: وخبالف بعض املرش

                                                             
نغميش، املرجع : ٔشار ٕالیه 1 رمي شیعان وحسني نعمه    .163، ص السابقفراس 
نة  38القــرار رمق  2 شــور يف جمــ احملامــاة ، 1958مــارس 27حــوال الشخصــیة، بتــارخي ٔ ق،  26ســ عــن نقابــه احملــامني  ةدر اصــال، م

یعان وحسـني نعمـه : نقال عـن .144، 141ص ، ص1958كتور ٔ املرصیني، العدد الثاين، السنة التاسعة والثالثون،  ـرمي شـ فـراس 
  .163بق، ص نغميش، املرجع السا



                                                              

092017 162 

ٔحوال الشخصیة 16 ىل ا  ضانةحومل خيص . 1من القانون املدين، ٕاىل القانون الواجب التطبیق 

رة ومدهتا ٔوقات الز ٔو  ل حتدید من هو احلاضن  ٔطفال واملسائل املتعلقة هبا م دة ٕاسناد  ا بقا
ٔحوال الشخصیة،  ٔن احلضانة تعترب من مسائل ا لهيا،  رصحية توحض القانون الواجب التطبیق 

ر  ري املرشعفقد سا ث  اجلزا ري ح ٔ ي ا ٔي الفقه ً  اعتربهاالر را ر منٔ  ٔدرج ٕاذ زواج،ال احنالل ٓ

ٔرسة قانون من 72 ٕاىل 62 من املواد ر املتعلق الثاين الفصل يف ا ٓ  اليت اجلزئیة ويه الطالق، ب
د یفها خيضع لقانون القايض طبقا  التطبیق، الواجب القانون حتدید يف القايض سا ك لتايل فٕان  و

ري 9لنص املادة  ي حيمك احنالل الزواج طبقا  .2من القانون املدين اجلزا لقانون ا ويه بذ ختضع 
ري 13و  12/2 لامدتني لیه يف القانون املقارن والقضاء 3من القانون املدين اجلزا ل استقر  ، وهو 

ري   . اجلزا
اصة املادة إ عند الرجوع  د إالسناد  ىل 12/2ىل قوا ىل احنالل :"اليت تنص  رسي  ٔنه 

عوى متي ٕالیه الزوج وقت رفع ا ی ي  نفصال اجلسامين القانون الوطين ا ٔنه "الـــــزواج و ٔي   ،

ا ما  ٓخر مل تربم دولته إ يف  ٔن الزوج ا سیة خمتلفة، و ني من  ذا اكن هناك طالق بني زو
د إالسناد، مبع ر، ففي هذه احلا تطبق قوا ة مع اجلزا سناد حضانة اتفاق ٕ ٔنه عند احلمك  ىن 

عوى سیة الزوج وقت رفع ا ٔطفال یطبق قانون  ر . ا وقت رفع لتايل ٕاذا اكن الزوج جزا
عوى  ري الس املادة  رجع ٕاىلفٕانه ا ٔرسة اجلزا ه 69قانون ا دید، م  املوضوعیة املسائل لت

دید حلضانة، اخلاصة الطفل  نفقة وحتدید وسقوطها، انقضاهئا بٔسبا احلضانة، احلق يف  من كت
ٔطفال     .نياحملضونٔو ا

ٔن احملمكة  یطايل، حبیث  ریة وإ ٔ تتعلق بطالق جزا ٔقرت احملمكة العلیا يف مس لقد 

ٔساس املادة  ىل  لقانون إالیطايل  ٔسندت احلضانة  لمدیة  ٔي لقانون 2فقرة  12بتدائیة   ،
ة يف  متتع سیة الزوج، وطعنت الزو ٔهنا اكنت  ٔساس  ىل  ى احملمكة العلیا  هذا احلمك 

                                                             
ٔول، تنازع القوانني، مطبعة الاكهنة، ط  1 لقوانني العربیة، اجلزء ا ري مقار  ويل اخلاص اجلزا ، 2000زرويت الطیب، القانون ا

  .126ص 
نه 9تنص املادة  2 ٔ ىل  ري  یف العالقات املطلوب حتدید :"من القانون املدين اجلزا ك ري هو املرجع يف  نوعها كون القانون اجلزا

ري وراجع "  عند تنازع القوانني ملعرفة القانون الواجب تطبیقه ٔمني، تنازع القوانني يف جمال الزواج و احنال بني القانون اجلزا دربة 

انفي  ر السیاسة و القانون، العدد الرابع،    .248، 247، ص 2011و القوانني املقارنة، جم دفا
د 3 ويل اخلاص، اجلزء الثاين نو، القانٕاسعاد موح ٔجنقالقوانني، تنازع : ا ز  ات اجلامعیة، رمجة فا ر، ، دیوان املطبو اجلزا

  .533، ص 1989
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ٔصلیة بعد حصولها  هتا ا س زع  ٔهنا مرسوم  ش ریة وقت انعقاد الزواج، ومل یصدر  سیة اجلزا جل

سیة إالیطالیة ٔساس نقض هذا احلمك، واعتربت احلضانة . ىل اجل ىل هذا ا فقررت احملمكة العلیا 
ر احنالل الزواج ٓ ر وقت انعقاد  من  ني جزا د الزو ٔ ري ٕاذا اكن  لقانون اجلزا ختضع يه كذ 

  .1الزواج

ٔخضعت احنالل  12ٔما الفقرة الثانیة من نص املادة             ري فقد  من القانون املدين اجلزا
عوى سیة الزوج وهذا وقت رفع ا لرجوع ٕاىل نص املادة . الزواج ٕاىل قانون  ٔنه  من  13ٕاال 

ٔنها ىل  لهيا يف :"لقانون املدين اليت تنص  ٔحوال املنصوص  ده يف ا ري و رسي القانون اجلزا
ر وقت انعقاد الزواج 12و  11املادتني  ني جزا د الزو ٔ ٔن القانون ..."ٕاذا اكن  ، من هنا جند 

رام العق ر وقت ٕا ني جزا د الزو ٔ ىل احنالل الزواج مىت اكن  ده یطبق  ري و لتايل اجلزا د، و
تص حلل هذا الزناع ده ا ري هو و بیة فٕانه . فالقايض اجلزا ٔج ة قضائیة  ٔمام  -لكن لو ُطرِح 

يب -ح ٔج رشیع ا دة موجودة يف ال اصة ٕاذا اكنت هذه القا ري،  وهذا ما . ال یطبق القانون اجلزا

اصة  يب،  ٔج ري مستحیًال من طرف قايض  بیة جيعل تطبیق القانون اجلزا ٔج ٔم  ٕاذا اكنت ا
ٔبیه،كام نصت املادة  ن  ىل د ربیة الو  دم  ٔسندت لها احلضانة مما یؤدي بطبیعة احلال ٕاىل   62و

ٔرش سلفاً  ري، كام  ٔرسة اجلزا  . من قانون ا
ال  ٔ نرضب م يب بتطبیق قانونه الوطين خبصوص هذه املس ٔج حول متسك القايض ا

الصادر عن حممكة لیبورك  RC III /95حتت رمق  1995نومفرب  28احلمك القضايئ املؤرخ يف 
ٔطفال -ببولونیا ٔم  -قسم العائالت وا ري و  ٔب جزا ٔسند حضانة الطف املـــولودة من  ي  ا

ٔب بدفع النفقة الغذائیة ٔلزم ا بـــــویة و ٔ حها السلطة ا ٔم وم مث قامت مبراجعة النفقة . بــولونیة ٕاىل ا

 . III RC /01-35حتت رمق  2002ٔفریل  04مبوجب حمك قضايئ صادر عن نفس احملمكة بتارخي 
بتدائیة ٓخر صادر عن حممكة سولنا  سمرب  02املؤرخ يف ) السویدیة(و يف حمك  القايض  2011د

ٔم  ني ٕاىل ا ٔسند حضانة البن ة السویدیة و  ري و الزو ة بني الزوج اجلزا بفك الرابطة الزوج
ٔمام حممكة وهران، حفمك ذیة  لصیغة التنف ار هذا احلمك  ٕ ة  ت هذه السویدیة، وطالبت الزو

رية بذ مبوجب حمك صادر بتارخي  ٔ ٔن . 1510/12حتت رمق  2012ٔفریل  01ا وهكذا جند 
جهتادات  الفت  كون بذ قد  ذیة و لصیغة التنف يب  ٔج رت احلمك ا ٔ   حممكة وهران قد 
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لهيا احملمكة العلیا   .القضائیة اليت استقرت 

ٓخر وه، ساري املفعولال  املرصي املدين القانونسكت  دة عن ا ناد وضع قا  اصـة ٕاسـ
ركحلضانة،  اتق الفقه والقضاء ذ  و ٔهنـا  ،فذهب الـبعض مـن الفقـه. تويل هذه املهمةل ىل  ٕاىل 

لتايل ختضع لقانون الزوج وقت الزواج، و ٓ ر من ٔ  رر الزواج و جتـاه القضـاء املرصـي  سا هـذا 

  .1حاكمهٔ يف بعض 
ـىل املسـائل " :نـهٔ  ـىل ، الـيت تـنصالقانون املدين املرصيمن  16لامدة تطبیقًا  رسـي 

ن والغـائبني  ريها من النظم املوضوعیة محلایة احملجور لوالیة والوصایة والقوامة و املوضوعیة اخلاصة 
ي جتب حامیته ٔهنـا "قانون الشخص ا ـىل  ٓخـر مـن القضـاء املرصـي احلضـانة  انب  ّیَف  ، فقد 

ىل املال،  خضاعها لقانون الشـخص الواجـب حامیتـه واكنوالیة  ٕ ـاس ٔ ـري . ینادي  نـه ال حمـل لق
ىل املال ىل الوالیة  ىل النفس  ـىل ، الوالیة  ل الوالیـة  ٔوىل من مرا هبذا تعترب احلضانة املر ا

ر احنـالل الـزواج،  فقـدالنفس، وما دامت كـذ  ٓ ـر مـن  ٔ ٔهنـا  ـىل  البیـة الفقـه املرصـي  ٔمجـع 

ٔي ورسي ـة،  ي حيمك احنالل الرابطة الزوج یةلقـانون  لهيا القانون ا ٔب سـ جتـاه 2ا ، وهـو 
رشـیع  رشـیعات العربیـة مبـا فهيـا ال ـه معظـم ال ي تب ٔي ا الیـًا يف مرصـ، وهـو الـر ي الـراحج  الفقه

ٔینا سلفاً  ري، كام ر  .اجلزا
اصة -2 دة ٕاسناد  ة قا ٔقرت رصا رشیعات العربیة اليت    :حلضانةال

نينص بعض  ـة املرش ـدة  العرب رصا نادـىل قا ٔن  ٕاسـ اكملرشـع العـرايق، يف هـذا الشـ
ي ٔ وحسنًا فعـل املرشـع الكـویيت،  3 والكویيت التويس ـدة ا ناد إ خضـع احلضـانة ٕاىل قا رصحيـة سـ

ٔ   من قانون تنظمي العالقات ذات العنرص 43اصة هبا، مبوجب املادة  ـيب رمق ا نة  5ج  1961لسـ

ٔنـه ، واليت تـنصري املفعولاسال  ـىل الـنفس و يف :"ـىل  ٔب يف الوالیـة  یة ا سـ رسـي قـانون 
قة وواحضةاجل وبصورة كام ". احلضانة بوة والبنو  دق ٔ ـين  ةاملسائل املتعلقة  سـب والت وتصـحیح ال
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یة الـزوج هـو الواجـب  .القـانون نفس من 43و  42، 41مبوجب املواد  سـ لتـايل فـٕان قـانون  و

ىل قضا احلضانة   .التطبیق 
ويل اخلاص التويس 50 ادةنص املت  ٔنه 1من القانون ا ي :" ىل  لقانون ا ختضع احلضانة 

ٔو قـانون مقـره لطفـل  ٔو القـانون الشخيصـ  ـة  ـل الرابطـة الزوج ضـاه  و یطبـق القـايض . وقع مبق

لطفل ٔفضل  ٔص  ".القانون ا دة ٕاسناد  ٔن املرشع التويس وضع قا متثـل ٔي  یاطیة،  ٔخرى اح لیة و
یة  سـ ن مل تتحقـق یطبـق القـايض قـانون  ـة، وإ ـل الرابطـة الزوج ٔوىل يف ٕاعامل قانون مـاكن  ا

ه املعتاد ٔي ماكن ٕاقام ال طّبق قانون موطن الطفل    . الطفل، وإ
حلضـانة ٕاال ، موقفا ممتزياً القانون العرايق اكن موقف  اصة  دة ٕاسناد  ٔنه مل یورد قا ث  ح

لب  لك مجعنه ٔ  ـات مـابني  ةو ناملسائل اخلاصة  ر الواج ءالرشعیة والوالیـة وسـا ٓ ٔوالد ا ـدة  وا بقا
د ٕاسناد سیة ٔ و  ةوا ٔ (الزوجخضعها لقانون  من القـانون املـدين الـيت  19/4، مبوجب املادة )با

ـىل  لبنـو : "نٔ تنص  ـات مـابني  ةاملسـائل اخلاصـة  ر الواج ءالرشـعیة والوالیـة وسـا ٓ ٔوالد ا  وا

ٔب لهيا قانون ا سیة  ."رسي  ىل هذا ميتد نطاق قانون  ٔبو حلضـان ا شمل لك ما یتعلـق   ةل
هبا، ٔ ومدهتا وسقوطها و  ـًا وقـت ٔ ذا اكن إ ن هـذا القـانون یتعطـل ٔ ال إ جرهتا ومرا ني عراق ـد الـزو

ـىل القانون، وتطبیقًا  قضنفس من  19/5لامدة  طبقاانعقاد الزواج  ـة  متیـزي العراق ت حممكـة ا
ٔوىل حبضانٔ  ةاجلد: "نٔ  ٔ  ةب  ٔ الصغرية من ا ري املقمية يف العراقم ا بیة     .2"ج

ٔ  32حسب نص املادة و  ـيب من القانون املدين العرايق كذ یتعطـل تطبیـق القـانون ا ج
ٓداب العامة يف دو القايض  ةالفخمحاكمه ٔ ذا اكنت إ  ث . لنظام العام وا ٔن  لقضاء العرايقا اعتربح

ن ٔد ٔرشف ا ٔحاكمـه ـرس هـذا املبـدٔ و  إالسالم هو  ناد العالقـة اخلاصـة إ ٔي  .يف العدیـد مـن  سـ

ٔ إ حلضانة  سیة ا یحیني یعمـالن يف العـراق، ىل قانون  ني مرصیني مسـ زو ب، يف قضیة تتعلق 
ـة  ـأ رفعـت الزو ثنـاء نظـر القــايض ٔ ، و مـام احملمكـة الرشــعیة يف املوصـل دعـوى تفریـق ضــد زو

عوى  ة ٔ ا ا إ شهرت الزو ة الرشعیة املرمقـة  همامٔ سال ا احل سال ٕ  576جسـل  1042وصدرت 
لقـانون املرصـي، وعرضـت احملمكـة ٔ ، 28/10/1978بتارخي  رشیعي  صاص ال خ سندت احملمكة 

خــول يف  إالسـالم ـل ا ٔىب ومل یق ــا فـ ـة حبضــانة وحمكـت احملمكــة لصـاحل ا إالسـالمـىل زو لزو
ٔطفـال،  قضا ـىل قــرار احملمكـة الرشــعیة يف  نقضمـام حممكــة الـ ٔ الــزوج احلـمك  فـ والــيت صـادقت 

                                                             
ويل اخلاص التويس 1998نومفرب  27املؤرخ يف  1998لسنة  97القانون رمق  1 صدار جم القانون ا ٕ   . املتعلق 
ٔ 30/11/1970الصادر بتارخي  1970/رشعیة/ 1990القرار رمق  2 رشة القضائیة، العدد الرابع، السنة ا    .  23ص ،وىل، ال
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ٔن ٔ : "املوصل، وقضت ب عون من والد الصغار مبوجب الرشیعة االٕ ا ة، ی نئ سالم  ،سمل مـن الـزو

ني وسلمي  لتفریق بني الزو ي یقيض  ٔوالدلهذا یصح احلمك املمزي ا   .1"مٔ ىل إ  ا
ٔ -نیا رشیعات ا ب موقف بعض ال   :یةج

 ٔ رة ر الطالقٓ من  اً ر ٔ بیة اعتربت احلضانة و ورجند معظم القوانني ا ٔ  نة املسیحیة م

ب يف الطـالق س م ٕان مل ت ٔ لحضانة ل الیـًا مـن  اكلقـانون الفريسـ ،اليت تعطي احلق  ـاء  ي  ا
حلضانة،  اصة  ث اكن القضـاء الفريسـ ٔحاكم  ر احنـالل ح ٓ ـر مـن  ٔ ٔهنـا  ـىل  ـف احلضـانة  ك

ث اعتد عوىٔ يف بعض  الزواج، ح سیة الزوج وقت رفع ا  اتداقتن بعد لكن  .حاكمه بقانون 
ل الفقه قرر إ  ةاملو سیة الزوج وقـت الـزواجإ لیه من ق ي هـو نفـس القـانون ، تباع قانون  وا

ىل  لقـانون  .قر الطالٓ املتبع  خضـاع احلضـانة  ٕ ى الفقـه الفريسـ، ینـادي  ٔي الـراحج  ولكن الـر
ة احملضون ي حيقق مصل عتباره القانون ا لطفل،    .الشخيص 

انـب  ٔ ت احلضـانة بـني ا ٔن مشـ شـ وّسع القضـاء الفريسـ بتطبیـق القـانون الفريسـ 

ٔخضع التدابري التحفظیة لقانون القايض،. املقميني بفرسا حلضانة  و ٔما إالجراءات املوضوعیة اخلاصة 
لهيا رسي  ي  لقانون ا ي حيمي بنصوصـه احلـق . ختضع دامئا  ت الفريس ا كام یطبق قانون العقو

سلميه دم  ىل جرامئ خطف الطفل احملضون و انب، ویعاقب  ٔ ىل ا   .2يف احلضانة 
لحضانة،  القانون إالجنلزيي ٔما اصة  ٔحاكمًا  ریة   هاخضع ٔ  بلمل یورد  لسلطة التقد

اسبا ؤ راه عهد هبا ملن ی ، لقايض ایة الم ىل ر ة مل، وسرتشد احملمكة فهيا طفلقدر  الفضىل صل
ٔن القضاء إالجنلزيي، لطفل ة الهاي املنعقدة بتارخي فقد ٕاال  ذت به اتفاق ٔ ي  ّ جتاه ا ر بنفس  ٔ  ت
كتور 05 ایة القرص، و 1961 ٔ ويف  .لطفلإالقامة املعتاد ٔخضع احلضانة لقانون موطن املتعلقة حبم

جن جن" :3لزييهذا الصدد یقول بعض الفقه  ري واحض يف بعض املسائل اليت لٔن القانون  زيي 
ٔ يف ماكن  ش ىل احملامك وت ٔبكرث من قانون كقانون موطن ٔ و حلمكها ٔ خر ویزتامح فهيا ٓ و ٔ تعرض     ا

لطفل وقانون موطن الطفل    ."ٔي قانون ماكن إالقامة املعتاد 

                                                             
امة / 20القرار رمق  1 نيعن ، جم القضاء تصدر  7/4/1979بتارخي  1979/ هیئة  العـددان الثالـث والرابـع ،  ،نقابه احملـامني العـراق

نغميش، املرجع السابق: نقال عن .207ص ،1979السنة الرابعة والثالثون،  رمي شیعان وحسني نعمه  هـامش يف ال. 167، ص فراس 
  ).46(رمق 

ٓمني 2   . 248، 247 ص املرجع السابق، ص، دربة 
3 Martin wolf, Private international law, second edition, Oxford, London,1950, p. 389, 390. Dicey 
and Morris, The Conflict of Law, 9ed., Butterworth's, London, 1974, p. 348. 
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ٔ  1989 سنةل  قانون الطفل ٕان ن جتاه ا ات الوا ي بني واج يوالد، ا فظ  وا اح

ٔ  حضانة الطفل لصبغة املسیحیة اليت تعطي حق ب يف الطالقإ م ل س ومتیل احملامك  ،ذا مل ت
امة جن ایة إ ىل إ لزيیة بصورة  ٔ إ عطاء حق الر كون الطفل رضیعًا، ىل ا  بعد الفصامما ٔ م عندما 

 ٔ ٔب ٕاذا اكنت ا قل احلضانة ٕاىل ا ة يف الطالقت س ٔخرة من  .م م ل املت وتظهر الصعوبة يف املرا

بدو   الطفو ىل موطن مستقل به، ف ن احملمكة تفضل تطبیق قانون ٔ واليت قد حيصل فهيا الطفل 
ٔبموطن  ٔبعتبار  ا   .1صل الطفلٔ  ا

ىل احلضانة واحللول  :ثاينال  طلبامل سیة الزوج  ه القايض يف تطبیق قانون  ت اليت توا الصعو
  البدی 

سیة الزوج وقت رفع یثري ضابط إالسناد اخلاص حبضانة الطفل املتعلق بتطبیق قانون   
عوى ـىل العالقـات  ا اخلاصـة ذات العدید من إالشاكالت القانونیة والعملیة، وهـو مـا یـؤر سـلبا 

ويل لیه يف املادتني . البعد ا ـري، فهـذه  13و 12وهو الضابط املنصوص  من القـانون املـدين اجلزا

ـدة  ـوا لهـا  ّ ـن و ـرب الفقهـاء، ا ري مـن  ٔسالت الك ساؤالت و ري من ال رت الك ٔ رية  ٔ املادة ا
نتقـادات يف. انتقادات ان ت  اول ت الل هذا املطلب سن ٔول، ويف الفـرع وحنن من   الفـرع ا

ات ٕالجياد احلل املالمئ قرتا اول بعض    .الثاين سن
ٔول ىل احلضانة: الفرع ا سیة الزوج  ة لتطبیق قانون    نتقادات املو

ول  یطالیـا، ومجیـع ا ٔملانیـا وإ ـين ومهنـا فرسـا و لنظـام الالت ـذ  ٔ ول الـيت ت لبیـة ا ٔ ٕان 
ر ٔینا سابقا-العربیة ومهنا اجلزا ٔحـوال الشخصـیة ومهنـا مسـائل احلضـانة  -كام ر القـات ا اليت ُختِضع 

سیة سیة قـانون الو لقانون اجل ٔن قانون اجل ىل مربرات مهنا  جتاه  عـي ، ویقوم هذا  ج سـط 

ٔي قـانون  لشـخص مـن  ٔقـرب  نه القانون ا ٔ ه وقميه،  اداته وثقاف القه و ٔ ي یعكس  لشخص ا
د ال یتعـدد وال یتغـري وال ینعـدم ٔن الشخص وا ـا الشـخص ال . ٓخر، فضال عن  ٔن  ممـا یعـين 

ٔو موطنـه ـه  تقرا. تتغري بتغري ماكن ٕاقام السـ یة رابطـة متتـاز  سـ ٔن اجل ر نظـرا لصـعوبة ٕاضـافة ٕاىل 
ئق مادیة ىل و ٔهنا تقوم    .2تغیريها، وسهو ٕاثباهتا 

ه  ٔن قايض الزناع قد یوا نتقادات،  سمل من  عتبارات واملربرات مل  ٔن هذه    ٕاال 

                                                             
نغميش 1 رمي شیعان وحسني نعمه    . 168، 161ص  ، املرجع السابق، صفراس 
یة" حسني نوارة، 2 سـ ـه تطبیـق اجل ـاص، "إالشـاكالت القانونیـة الـيت توا ـدد  لبحـث القـانوين،  اكدميیـة  ٔ ـ ا لكیـة ، 2015، ا

ر،  امعة عبد الرمحن مرية، جبایة، اجلزا    .40، 39ص ص احلقوق والعلوم السیاسیة، 
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ا وتغريها سیة، انعدا متثل بتعدد اجل سیة، ويه  ت خبصوص تطبیق قانون اجل ٕاضـافة . دة صعو

یار قانون  ٔن اخ نيلكون  ٔ املساواة بني الزو عوى ميس مببد   .الزوج وقت رفع ا
سني -ٔوال ٔ املساواة بني اجل ني(املساس مببد    ):الزو

ـریني  13ٔن املادة  1ٕاذا اعترب البعض ٔة اجلزا ل واملـر من القانون املدين قد ساوت بني الر

ر وقت الـزواج، عكـس مـا  ني جزا د الزو ٔ يف حتدید القانون الواجب التطبیق، حبیث ٕاذا اكن 
عـوى، فقـد اعتـرب  12جنده يف املادة  یة الـزوج وقـت رفـع ا سـ الـت ٕاىل تطبیـق قـانون  ٔ اليت 

یار امل  ٔن اخ االبعض  ُعد تعسف ري لهذا الضابط ی ـيب-رشع اجلزا ٔج ٓخر ا مـادام  -يف حق الطرف ا
ني ني خمتلف سی ني من  اصة ٕاذا اكن الزو  ً س قانو حمایدا ٔ 2قانون الزوج ل ، مما جيع خمال مببـد

سني ـة والـزوج(املساواة بني اجل ولیـة والوطنیـة ال سـ -) الزو رشـیعات ا ي محتـه خمتلـف ال ا
ریةا ـة يف املـادة  -ساتري اجلزا یة الزو سـ ـىل  سیة الزوج  ً لتفضیل  مـن القـانون  12/2نظرا

ري عوى یعين تطبیق قانون . املدين اجلزا سیة الزوج وقت رفع ا ره جل ٓ فٕاخضاع احنالل الزواج و

ر مركزها وترضر مصا ٔ هتا وت رام الزواج، وهذا ما یؤدي ٕاىل مفاج ة وقت ٕا هذا من . حلهاجته الزو
عوى خضوع احنـالل . ة سیة الزوج وقت رفع ا ىل ٕاعامل ضابط  ٔخرى، قد ینجر  ة  ومن 

هتام بعـد  سـ ني  ني وقت انعقاد الزواج، فقد یغري الزو كون جمهوال ل الزو الزواج لقانون قد 
ـ القـانون اجل  رام عقد الزواج وسـمح  القـانون اجلدیـد ٕاجـراء الطـالق ب یة السـابق اكن ال ٕا سـ

ة ٔو العكس3سمح بفك الرابطة الزوج  ، .  
ري  ٔن القايض اجلزا ٔخرى جند  ة  ي إ يف  هحتزي عند من  ٔبون ا د ا ٔ سناد احلضانة 

اءت به املادة  ي  ب ا ٔب خيالف الرتت كون ا البا ما  ر و جلزا ٔرسة، و  64یقمي  من قانون ا

د النظام  ىل تطبیق قوا ة احملضونیعمل  اة ملصل   .العام مرا
  

                                                             
ين بالل 1 اص، "املدينمن القانون  13دراسة نص املادة "، ع دد  لبحث القانوين،  اكدميیة  ٔ   ،  لكیة احلقوق 2015 ،ا ا

ر، امعة عبد الرمحن مرية، جبایة، اجلزا   .188 ص والعلوم السیاسیة، 
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ر،   .160 ص جبایة، اجلزا
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ٔو انعدامـــها -نیا سیة  ا تعدد اجل    :يف 

ـري وكـون    ٔمـام قـايض جزا ٔوىل اليت یطرح فهيـا الـزناع  التني، احلا ا ٔمام  كون  هنا 
ىل  ریة، فالقايض یطبق قانونه الوطين  سیة اجلزا عددة مهنا اجل سیات م د طريف الزناع حيمل  ٔ

 ٔ لـامدة مسائل ا تتحقـق احلـا . 1مـن القـانون املـدين 22/2حوال الشخصیة مبا فهيا احلضـانة، طبقـا 

عـوى يف  د طـريف ا ٔ سبة  ل سیات املتعددة  سیة قايض الزناع من بني اجل كن  الثانیة ٕاذا مل 
ه، س ح  رج اكفؤ السیادات، فٕان القايض ال مي حق   ٔ وال  مسائل احلضانة، فهنا وتطبیقا ملبد

یة . جمال لتطبیق قانونه الوطين سـ ٔخـرى، ٕاال ٕاذا اكنـت تـ اجل ـىل ا ـداها  ح ٕا رج كام ال مي 
ـه يف دوهتـا  رتبـاط، كزوا ريها، وشري الوقائع والظروف ٕاىل هذا  كرث من  ٔ رتبط هبا الشخص 

ٔداء ٔو الوظائف و ارة  ٔعامل الت امه ببعض  ٔو ق ت فهيا  ا نت ويه مـا ...الرضـائب ٔو اشرتاكه يف 
ٔو الواقعیة سیة الفعلیة  جل   .تعرف 

د   سیة الفعلیة"یدعو بعض الفقهاء ٕاىل اع ٔوىل، نظرا ملـا " قانون اجل حىت يف ظل احلا ا

لعالقة واملالمئ لها، كـام  كرث ص  ٔ ق العدا والكشف عن القانون ا ٔمهها حتق حيققه من فوائد معلیة 
املي، وهو ا ل  ري مبوجب املادة حيقق  رشیع اجلزا رشیعات العربیة مهنا ال ه معظم ال ي تب حلل ا

  . 2من القانون العرايق 33/1من القانون املدين، وكذا املادة  22/1
یة الفعلیــة(نفـس املبــدٔ    سـ ٔ متلیـه املبــادئ العامــة يف ) اجل ــد عتبـاره م ول  لــب ا ٔ ـه  تب

ًا،  یو كرث شـ ٔ ويل اخلاص ا ـىل احملمكـة ٕاعـامل القانون ا توجب  سـ یة، ممـا  سـ ـا انعـدام اجل يف 
یة  سـ ٔن لك خشص سواء يف ظل تعـدد اجل سلطهتا يف تعیني القانون الواجب التطبیق، وهذا یعين 
یة  سـ ٔو اجل سیة الفعلیة،  ٔو اجل سیة قايض الزناع،  دة يه ٕاما  سیة وا ا تفرتض   ٔو انعدا

ره ا سبق ذ   .  3ااملفرتضة حسب لك 
سیة الشخص -لثا ا تغیري     :يف 

اء الوارد يف املادة    ست ري  ِين املرشع اجلزا شوبه ثغرة قانونیة  13ت   من القانون املدين 

                                                             
نه 22/2تنص املادة 1 ٔ ىل  ري  ة:"من القانون املدين اجلزا ق سیة احلق سیات، یطبق القايض اجل ا تعدد اجل   ."يف 
نه 33/1تنص املادة  2 ٔ ىل  ن ال تعرف تعني احملمكة القانون ا:"من القانون املدين العرايق  اص ا ٔش ا ا ي جيب تطبیقه يف 

د عددة يف وقت وا سیات م ت هلم  ٔو تث سیة  نه" هلم  ٔ ٔضافت الفقرة الثانیة من نفس املادة  ن :"و  اص ا ٔش ا ا يف 

ول فاحملمكة تطبق القان سیة ت ا بیة  ٔج ول  سبة  ل ة و سیة العراق لعراق اجل سبة  ل ت هلم  دهتث   ."ون العرايق و
  .45حسني نوارة، املرجع السابق، ص  3
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رام عقد الزواج ووقت رفـع  ه بني وقت ٕا س ٔن الزوج قد یغري  ري جمدیة  لول  وقد یؤدي ٕاىل 

ٔمام القضاء، مفثال لو افرتضنا  عوى  ٔجنبت طفال مث ا ر، و جلزا زوجت مبغريب وتوطنا  ٔن توسیة 
ٔن  ري،  زاع حول احلضانة بعد الطالق، فال نطبق القانون اجلزا ر  ریة، و سیة اجلزا جل ست  جت

ستطیع تطبیق ال املادة  عـوى، وال  12/2القايض ال  اليت تدعوه لتطبیق قانون الزوج وقت رفـع ا

ریة وقت انعقاد الزواجاليت تدعوه ل  13املادة  كن جزا ة مل  ٔن الزو اء  ست   . تطبیق 
ـا تغیـري ضـابط  ٔخـرى يف  دة تطبیق قانون الزوج ٕاشـاكلیات  ٔخرى، تثري قا ة  من 

ـن  ٔ عوى وصدور احلمك،  لتنازع املتحرك يف الفرتة بني ٕایداع عریضة ا لیه  ي یصطلح  إالسناد ا
ديت إ  نيجيد القايض نفسه بني قا ٔ . سناد خمتلف ، فانـه قـد ولو معلنـا بقـانون ا الد الـو ب وقـت مـ

ٔ إ یـؤدي  ــة التطبیــق لتعــدد ا ــن قــد ىل تعــدد القــوانني الواج یاهت تتغــريبنــاء ا ٔ یــغ بت  مســ ب ري ا
هجل  ٔ ٔ ىل إ  ةضافإ  .س ٔي القانونني ن ا ، ف ل والدة الو ٔ ٔ ب قد یتوىف ق و ٔ ب صـلح، قـانون وفـاة ا

ه قانون  ٔ إ و  ،وقت الزواجس سیة ا عـوى، فذا فضلنا قانون  نـه قـد حيصـل إ ب وقـت رفـع ا

ىل القانون ٔ  ،حتایل  القـة  وذ بتغیـري ا ه هبـدف إالفـادة مـن قـانون دو معینـه ال  سـ ب 
سب    . 1ل

ري مهنا: الفرع الثاين ت العملیة وموقف القايض اجلزا اوز الصعو   احللول البدی لت
ول ٕاىل تنظـمي معاهـدات دولیـة،  ب املشالك اليت تثريها احلضانة، فقد معدت ا ـل س م

ة الهاي  كتور 24املوقعة يف اتفاق لـزتام  1956 ٔ ـىل  دید القـانون الواجـب التطبیـق  اخلاصة بت
ـرتاف  1958ٔفریــل  15ومعاهــدة الهـاي املوقعـة يف . لنفقـة جتـاه الطفـل ال ــذ     اخلاصـة  و تنف

ٔحاكم املتعلقة لنفقة جتاه الطفل ا ني. اللزتام  ٔم ٔوالد وهام املعاهدتني التو معاهدة و . اخلاصة بنفقة ا

كتور  15الهاي املنعقدة بتارخي  ـذ ابتـداء مـن  1961ٔ ـزي التنف لت  املتعلقة حبامیة القرص، اليت د
فري  04رخي  ويل اخلاص امل  .1969ف لقانون ا ة الهاي  لخطـف و اتفاق جلوانـب املدنیـة  تعلقـة 

لهيا يف  طفال املوقع  ٔ ويل ل كتور  25ا ول 1980ٔ ـدد ا ـث بلـغ  بـريا، ح ـا  ، اليت عرفـت جنا
لهيا سنة  ة الهاي لعـام و . 2دو 49حوايل  1980اليت صادقت  صـاص  1996اتفاق الخ املتعلقـة 

ـذ والتعـاون يف ـرتاف والتنف بویـة مـادة املسـؤولیة والقانون الواجـب التطبیـق و ٔ  وإالجـراءات ا
طفالامحلائیة  ٔ ىل ٕاخضاع احلضانة  ل ٔمجعت لكها  لطفلواليت    ضابط  لقانون موطن إالقامة املعتاد 
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ه بغريه الق اة  الطفل و ه ح ي ترتكز ف   . لٕالسناد العتباره املاكن ا

ة الهاي لعام من ) 5(املادة اخلامسة نإ  ختاذ  1996اتفاق صاص  خ  إالجراءاتعقدت 
ة  ٔموا  ىل حامیةإ الرام و املتعاقـدة الـيت إ الطفل يف خشصه و ـ ٔو إالداریـة  ىل السلطات القضائیة 

د لطفل یو عتیادیة  مسحـت لهـذه  مهنـا 15مـن املـادة ) ٔ (حسب نـص الفقـرة و . هبا مقر إالقامة 

صـاص املكـون السلطات بتطبیق قانوهن ـىل . هيـاإ ا عند ممارسهتا لالخ ـة  وحرصـًا مـن هـذه االتفاق
لطفل، وسـعت مـن نطـاق القـانون الواجـب التطبیـق عنـدما نصـت يف  توفري اكرب قدر من امحلایة 

يض " :نٔ ىل  15من املادة ) ب(الفقرة  ٔمـرري انه عندما یق مـوا ٔ و ٔ  هحامیـة الطفـل يف خشصـ ا
اء لسلطا ٔخـرى الـيت جيوز است و ا عتبار قانون ا ذ بعني  ٔ ٔو ت ٔن تطبق  ول املتعاقدة  ت ا

لوضعیة ني  ث یالحظ من هذا النص  ،"لها اتصال م ل تـوفري ٔ ح ـة ويف سـ كـرب قـدر ٔ ن االتفاق
ٔن تطبیق قانون  اء  ست ل  ىل س یة الطفـل ٓ من امحلایة، جيوز لها و سـ كون قانون  خر  قد 

یة ذا اكن مقميإ  سـ ٔو  ه  یة وا سـ ٔو قـانون  ه،  سـ متتـع هبـا جب و اليت  ري ا ٔخرى   يف دو 

ته  هتامذا اكنإ وا س عتبار هـذه القـوانني عنـد  ،نيخمتلف  ت  ذ بعني  ٔ ٔن ت ة  كذ جيوز لالتفاق
  . وهو الطفل احملضون 1تهقامة الشخص املطلوب حامی إ تطبیقها قانون 

ٔن هذه  ة وهنا نالحظ  ي حيقـق املصـل ٔصـلح وا لقايض تطبیق القانون ا ٔعطت  املادة 
نة  ة حقوق الطفـل لسـ ه اتفاق ي تب جتاه ا لطفل، وهو  ، الـيت تضـمنت العدیـد 1989الفضىل 

ٔمهها املـواد  ـددت املـادة 12ٕاىل  9من املواد املتعلقة حبضانة الطفل، و ـث  النضـج العقـيل  12، ح
ان یؤهالن ـذ مـن ٕاجـراءات وسن الطفل ا ٔرائه اخلاصـة والتعبـري عهنـا يف لك مـا قـد یت ه لتكون 

ٔن املادة  ارشة، كام  ٔو ٕاداریة متسه م ختـاذ  11قضائیة  ٔطـراف  ول ا ـ رية، مسحـت  ٔ يف فقرهتا ا

ٔن املـادة التاسـعة ني  ة، يف  ري مرشو ٔطفال ٕاىل اخلارج وعودهتم بصورة  ) 9(تدابري ملاكحفة نقل ا
ضت مصلحته ذ قضت بعدم التصال هبام ٕاذ اق یه  لطفل املنفصل عن وا ص    .2الرتخ

ٔمـر  ناد وهـو  ضـابط لٕالسـ ملـوطن  ـذ  ٔ ـه حنـو ا ٔورو یت جتاه احلـدیث يف  ٔن  كام 
ر ٕاذ  ات الهاي السالفة ا سـوين بت يف اتفاق ٔجنلوسا لنظام ا ذ  ٔ ول اليت ت ٔقلیة من ا متثل ا

ریطانیـا  صـاص يف ومهنا  خ ـة، الـيت تقـرر  ٔمـراك الالتی منـرك وبعـض دول  رلنـدا وا ٔمـراك وا و
ٔحوال الشخصیة  ذها الشخص موطنا  وهو " لقانون املوطن"مسائل ا و اليت یت ٔي قانون ا
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سـان الصـ  ٔرض، واملـوطن جيعـل لٕال سـان  سـا لعالقـة إال ٔعامل ومقر إالقامة، وهذا تقد مقر ا

ٔقوى  لفـرد والغـري ا ة  ـه مصـل ٔن تطبیـق قـانون املـوطن ف ٔخرى، ٕاضافة ٕاىل  ٔي ص  و من 
و    . 1وا

ر مل تنضم ٕاىل ه ٔن اجلزا ام، و هنا جيب  اتاملعاهد ذهٕاال  ٔحاك ا بتطبیق  مما ال یلز

ٔینا سابقا ري، كام ر ويل اخلاص اجلزا د القانون ا نضمت ٕاىل ا لكهنا .الرجوع دامئا ٕاىل تطبیق قوا
لهيا يف  بیة واملوقع  ٔج الغ النفقة يف البالد ا ة املتعلقة بتحصیل م  1956جوان  20االتفاق

ٔمر رمق  ویورك، مبوجب ا ي ینجر . 292 -69ب طفال ا ٔ ويل ل طاف ا خ  ٔ ٔما خبصوص مس
رة، فقد صدرت معاهدة الهاي  بیة وممارسة حق الز ٔج ٔحاكم ا ذ ا  25املوقعة يف البا عن تنف

كتور  ىل هذه  1980ٔ ر مل تصادق  ٔن اجلزا طفال، ٕاال  ٔ ويل ل طاف ا ر املدنیة لالخ ٓ اخلاصة 
ٔیضا ة  ة الفضىل االتفاق ق املصل ة حقوق الطفل اليت تنادي بتحق ىل اتفاق ٔهنا صادقت  ، ٕاال 

  .لطفل

لطفل،  ة الفضىل  لمصل قا  ٔم متنح ام ٔصل احلضانة اكنت فٕاذاوحتق  نص حسب ل
ٔم ٔن ٕاال ٔ،.ق 64 املادة بیة ا ٔج ها، العودة ٕاىل سعى ما البا ا شئو  لب شئة الطفل ت  ري ت

ة، كد ٕاذا الس عهنا احلضانة ٕاسقاط ستوجب ما وهذا دی ٔ  الرشعیة الرشوط ىل توفرها دم ت
 كام مسمل، الطفل ٔن املسیحیة اجلدة حضانة هارفض قضت احملمكة العلیا  ذ ويف، احلضانة ملامرسة

ة طلب القضاء رفض هيودیة الزو هنا مض ا هيا ا ٔلف ٔن خمافة ٕا ن ري ی ٔن إالسالم د  یتغذى و
هيود، ادات ىل ویدرج حملرم ٓة الطفل ٔن هذا ا سة مر لیه ملا یتطبع به، ا  سا قىض و
ىل ٔ ه، املطعون القرار بنقض ا ي ف ح ا ٔم م ٔوالد، حضانة املسیحیة ل ت بعدما ا  من  ث

عوى ملف سة جسل حسب ا ٔم ٔن متسیحا  وشهادات الك  متسیح ٕاىل معدت املسیحیة ا
ٔوالد   .3ا

ىل سلا نٔ  كام  ٔ سمرب  25يف الصادر قراره يف ا ٔ يف احلضانة19894د د ذ م ٔ  ،  
                                                             

   .40، 39حسني نوارة، املرجع السابق، ص ص  1
ٔمر  2 ة يف  53، ج ر العدد 1969ماي  22املؤرخ يف  29-69ا   .1969جوان  17املؤر
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108 ،110 .  
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61 ،64 .  
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ً "مفاده  ٔ ٔو  ٔمًا  ر سواء اكن  جلزا سكن  ي  بون ا ٔ د ا ٔ سند  ن "ٔن  بوان مق ٔ ٔما ٕاذا اك ا  ،

ن  ىل د ٔوالد  ربیة ا رة و لرقابة وحق الز سبة  ل بیة معا، فذ ال یطرح ٕاشاكل  ٔج يف بالد 
هيم ٔ.  

ٔوالد ة احملضون، ميكن ٕاسناد حضانة ا اة ملصل اء ومرا ارج  لكن است م املقمية  ٔ ل

دى قراراهتا ري، وهذا ما قررته احملمكة العلیا يف ٕا ه 1إالقلمي اجلزا اء ف ي  ٔنه :"...ا ث  لكن ح
ٔوىل حبضانة  ٔم  ٔن ا ىل  ٔسسوا قرارمه  لس  ٔن قضاة ا ه  لرجوع ٕاىل القرار املطعون ف ني  یت

ٔهنم ید يض بقاهئم عندها بفرسا  ٔن مصلحهتم تق بت من الشهادات ٔبناهئا و رسون هناك كام هو 
ٔنف فٕان . املدرسیة اصة احلمك املست ٔوراق امللف و لرجوع ٕاىل  ٔن فضال عن ذ و ث  وح

ئقه  سویة و ٔن یلتحق هبم بعد  ٔمل  ىل  م ٕاىل فرسا  ٔ ٔبناء انتقلوا مع  ٔن ا الطاعن نفسه مل ینكر 
ا ذ طلب من املطعو ٔنه عند است ٔهنا رفضت إالداریة، ٕاال  ة، ٕاال  ن ضدها الرجوع حملل الزوج

لس ملا راعوا  لتايل فٕان قضاة ا ٔبناء بفرسا اكن مبوافقة الطاعن نفسه، و ٔن وجود ا ىل  مما یدل 

ة احملضونني مل خيطئوا يف تطبیق القانون   ".مصل
دة نإ  ار قا د اكن لكام العالقة حبمك القايض قانون است  يف مقررة فهيا طرفا مواطنیه ٔ

رشیعات، ل لیه ال ي القانون لتطبیق الوظیفي احلل فكرة بتكرس یطالب دیث اجتاه رز و  ا
ة حيقق ن ،احملضون مصل ٓخر ومن زمان  هذا اكن وإ ، خيتلف من ماكن  املصطلح واسعا ومر

ة احمل ري حيقق مصل ضون، ٓخر، كام خيتلف حسب وضعیة احملضون، مفا قد یعتربه القايض اجلزا
ٔما  ة املادیة،  ملصل ال یعتد  يب ال یصب يف مصلحته، فالقايض الفريس م ٔج راه القايض ا قد 

ة ة الروح ملصل البا  ري یعتد  ري يف املادة . 2القايض اجلزا ح املرشع اجلزا من قانون  425 م

ٔنه ىل  س قسم شؤون :" إالجراءات املدنیة وإالداریة، اليت نصت  ٔرسةميارس رئ وجيوز  ...ا
عیة  دة اج ق بتعیني مسا ٔمر يف ٕاطار التحق ٔن ی و  يف هذا القانون،  ات ا لصالح ٕالضافة 

شارة س ة خمتصة يف املوضوع بغرض  ٔیة مصل لجوء ٕاىل  ٔو ا ري  ب خ ة ..." ٔو طب دید مصل لت
  . احملضون

ٔنه اكن  انب من الفقه،  ٔى  سیة الزوج، فقد ر ة لتطبیق ضابط    نظرا لالنتقادات املو
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لـامدة  ریـة طبقـا  یة اجلزا سـ سـب اجل ك نـه  ٔ لطفل  ٔفضل تطبیق القانون الشخيص  مـن  17من ا

سیة ـيب  1قانون اجل ٔج ل طالقها من زوج  ریة بعد الزواج وق سیة اجلزا ت اجل س ٔم اليت اك من ا
ریة ال سیة اجلزا ري. حيمل اجل ستفادة من القانون اجلزا ه  لتايل ميك   .2و

ٔحوال  ٔ احلضانة من مسائل ا ٔن مس ٔنه مادام  رى  ٓخر من الفقه،  ٔي  وهناك ر

دید  ٔطراف لت كرب ل ٔ رك جمال  رية ٕاىل  ٔ ٓونة ا ويل اخلاص ميیل يف ا الشخصیة، فٕان القانون ا
ٓداب العامةالقانون الواجب التطبیق لنظام العام وا تار من طرفهم خمالفا  كن القانون ا   . 3، ما مل 

  :امتــــــة
لرمغ ل ٔنه  ٔطفال الناجتني عن زواج خمتلط  ا ملوضوع حضانة ا لصنا من دراس قد است

ن ات ثنائیة بني الب ر و فرسا( من وجود اتفاق ة و ٕان اكنت حسب )اجلزا ، فٕان هذه االتفاق
ٔهنا مل تعاجل لك املواضیع اليت تبقى ا ري من املسائل العالقة، ٕاال  لت الك يل مربوكني قد  كتور 

ة وموضوعیة ق لول حق ادة النظر والبحث عن  ة ٕاىل ٕا ر ويه حبا ل یذ   .دون 

دمه، تبقى  ة من  ا وجود اتفاق ٔنه سواء يف  ٔینا ب ٔخرى ر ة  التطبیق  ٕاشاكالتمن 
ٔ سیادیة متسك بتطبیق قانونه الوطين ویعتربها مس ٔن لك قايض  ري . قامئة  وهنا القايض اجلزا

ة احملضون  ٔ احلضانة حتت ستار مصل ري يف مس د القانون اجلزا حياول قدر إالماكن تطبیق قوا
ن من زواج خمتل ٔطفال املولود ري خبصوص حضانة ا   .طوتطبیق النظام العام اجلزا

ٔن لك قلميي  لرمغ من  ٔو الوطين وحىت إال ويل  ىل الصعید ا رشیعات احلدیثة سواء  ال
ایة  ریة محلایة الطفل احملضون ور حت القايض السلطة التقد سعى ٕاىل ضامن حقوق الطفل وم
ٔطراف،  عددة ا ٔو م ات دولیة ثنائیة  لرمغ من وجود اتفاق مصاحله الفضىل يف موضوع احلضانة، و

ٔبیه واعترب ذ من النظام  ن  ىل د ه  ة الطفل برتب ك وربط مصل فٕان القايض اجلزائـــــري متس
ه ىل خمالف ي ال جيوز االتفاق    . العام ا

                                                             
نه 17تنص املادة 1 ٔ ىل  ري  سیة اجلزا ریة مبوجب املادة :"من قانون اجل سیة اجلزا سب اجل ٔوالد القرص لشخص اك  9یصبح ا

مه ریني يف نفس الوقت مع وا   ."من هذا القانون، جزا
ان،  2 ة ح ة مسی ـاص، "خوادج ـدد  لبحث القانوين،  اكدميیة  ٔ ىل القارص، ا ا لكیـة ، 2015تنازع القوانني يف مسائل الوالیة 

ر،  امعة عبد الرمحن مرية، جبایة، اجلزا    .236ص احلقوق والعلوم السیاسیة، 
ين بالل، املرجع السابق، ص  3    .189ع



                                                              

 175 

عضها    ول، ف د بني ا الفات يف حتدید ضابط ٕاسناد وا دة اخ ٔن هناك  كام الحظنا 

سیة الطفل، ٔ  ٔو قانون  سیة الزوج،  ٔخر یطبق قانون  سیة املشرتكة، والبعض ا و قانون اجل
هيا القايض عند تعطل  ٔ ٕا یاطیة یل ٔخرى اح ٔصلیا و یطبق قانون املوطن، وهناك من وضع ضابطا 
ٔن هذا  رى  ٔو تغیريها، وحنن  ٔو تعددها  سیة  ا انعدام اجل اصة يف  ٔصيل،  ضابط إالسناد ا

لتايل ندع ني الصواب، و ري قد طبق  ٔ ٔي ا یاریة تطبق الر ري لوضع ضوابط اخ و املرشع اجلزا
سیة  ٔو قانون  عوى  سیة الزوج وقت رفع ا ٔو قانون  ني  تار من طرف الزو القانون ا

لطفل ة الفضىل  اة املصل ٔو قانون موطنه املعتاد مع مرا عوى،  كام فعل . الطفل وقت رفع ا
ويل 50املرشع التويس مبوجب املادة    . اخلاصمن قانونه ا

ري لتعدیل املادة    من القانون املدين، اليت یطبقها القايض  13كام ندعو املرشع اجلزا
ر دون حتدید فرتة انعقاد الزواج ٔطراف جزا د ا ٔ ٔمامه مىت اكن  عوى املعروضة  ري يف ا   .   اجلزا


