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 الشخص الطبٌعً

التً ٌتحدد بممتضاها مركز الشخص فً  الحالة السٌاسٌةهنان نوعان من الحاالت، 

والتً ٌمصد بها  الحالة المدنٌة. أما الجنسٌة أو الموطنالدولة، كارتباطه بموجب 

من  أساسجملة من الصفات التً تحدد مركز الشخص من أسرته، وهً تموم على 

ولد حدد المانون  الوالع كالسن والذكورة واألنوثة والصحة والحجر والزواج وؼٌرها.

، لواعد إسناد خاصة حدد بممتضاها لانون الجنسٌة مع 1951لسنة  44المدنً رلم 

 ضبط الولت الذي ٌتحدد فٌه المانون الواجب التطبٌك.

 

 األهلٌة . المحور األول:

موق وعلٌه واجبات، وصالحٌته الستعمال هذه هً صالحٌة الشخص ألن تكون له ح

واألهلٌة سواء تعلمت بالروابط العائلٌة أو الروابط الحموق وأداء هذه الواجبات. 

ذلن ألن المواعد المدنٌة والتجارٌة، ٌلزم أعطاء االختصاص فٌها لمانون الجنسٌة، 

إال بإخضاع المنظمة لها ما وضعت إال لضمان حماٌة الفرد وال تتحمك هذه الحماٌة 

لذا تذهب ؼالبٌة الموانٌن إلى األهلٌة لمانونه الشخصً المستمد من حاجاته وظروفه. 



إخضاعها لمانون الجنسٌة مثل مصر وسورٌا ولٌبٌا والكوٌت ولبنان وسوٌسرا وفرنسا 

 واٌطالٌا وألمانٌا والبرازٌل.

( مدنً، 18ادة )كما أخضع المشرع العرالً األهلٌة لمانون الجنسٌة فً الم          

الملؽً. ومن 1974لسنة  149( من لانون التجارة رلم 424و  15كذلن المادة )

الطبٌعً ٌحدد هذا المانون ولت وجوب الحك أو ولت إجراء التصرؾ المانونً . هذا 

إذا كان اختصاص لانون الجنسٌة ٌعتبر شامال ألهلٌة الوجوب وأهلٌة األداء. ؼٌر أن 

هو أهلٌة ( مدنً، 18لفة الذكر واألهلٌة المذكورة فً المادة )ما ٌمصد باألهلٌة السا

ولد أي صالحٌة الشخص ألجراء التصرفات المانونٌة،  األداء والتً محورها التمٌٌز.

أما أهلٌة الوجوب فأن االختصاص فٌها ال  أعطى االختصاص لمانون الجنسٌة ،

ما إذا كان الشخص ٌخضع لمانون واحد، بل ٌختلؾ بحسب الحك الذي ٌراد معرفة 

فحك الورٌث بالتركة ال ٌخضع لمانونه بل لمانون المتوفى ولت  ٌتمتع أو ال ٌتمتع به.

الوفاة، وحمه فً تملن العمار ٌخضع لمانون البلد الذي ٌوجد فٌه العمار ال لمانونه 

 الشخصً.

أما إذا كانت أهلٌته ؼٌر مكتملة أي نالصة ؼٌر رشٌد، سواء بفعل صؽر السن أو 

( مدنً 24حٌث وضعت المادة )لوجود عاهة تذهب العمل بعد سن الثامنة عشر، 

الخاصة بالوالٌة والموامة والوصاٌة وؼٌرها من النظم المانونٌة الموضوعة لحماٌة 

 دولة التً ٌنتمون إلٌها بجنسٌتهم. المحجورٌن والؽائبٌن، ٌسري علٌها لانون ال

 

 -االستثناءات على األصل أو لانون الجنسٌة الواردة ضمن لتشرٌعات السابمة والنافذة:

لمد وردت نصوص خاصة أخضعت األهلٌة فٌها لمانون آخر ؼٌر لانون الجنسٌة مثالً 

: 

ملؽً، ال1963لسنة  43الفمرة الثالثة من المادة األولى من لانون الجنسٌة رلم  (1

والتً جعلت سن الرشد الوارد فً هذا المانون تحدد للعرالٌٌن واألجانب على حد 

 سواء.

الملؽً، التً اعتبرت االلتزام 1974لسنة  149من لانون التجارة رلم  424المادة  (2

بموجب السفتجة صحٌحاً، إذا وضع التولٌع من شخص نالص األهلٌة طبما لمانونه 

ره تشرٌعها كامل األهلٌة. وهذا ٌعنً أن إكمال األهلٌة الوطنً، فً إللٌم دولة ٌعتب

 حدد بممتضى لانون البلد الذي ولعت فٌه السفتجة، ال بممتضى لانون الجنسٌة.



الملؽً، التً 1974لسنة  149من لانون التجارة رلم  14الفمرة األولى من المادة  (3

لو كان لانون نصت على أنه)من بلػ الثامنة عشرة سنة أهالً لمزاولة التجارة و

الدولة التً ٌنتمً إلٌها بجنسٌته ٌعتبر نالص األهلٌة (، وٌعد هذا خروجا على 

 الماعدة العامة فً إخضاع األهلٌة لمانون الجنسٌة.

تخرج األهلٌة من اختصاص لانون الجنسٌة كلما تعلك األمر بمانع من موانع  (4

لحماٌة الوطنً فمط  تطبٌك المانون، مثل المصلحة الوطنٌة، وهذه الحماٌة ممررة

،واألثر المترتب على ذلن هو رفض دفع األجنبً بنمص األهلٌة وٌلزم بما ٌرتبه 

العمد من آثار والتزامات وكأنه كامل األهلٌة. ولد أخذ المشرع بهذا االتجاه فً 

مدنً فً حالة نمص األهلٌة  18الفمرة الثانٌة من المادة  )أ(:  حاالت  عدة منها

الطرؾ اآلخر، ولضت بأنه فً التصرفات التً تعمد بالعراق لسبب خفً ٌجهله 

وتترتب آثارها فٌه، إذا كان احد الطرفٌن أجنبٌا نالص األهلٌة، وكان نمص أهلٌته 

 ٌرجع إلى سبب فٌه خفاء ال ٌسهل لآلخر تبٌنه، فان هذا السبب ال ٌؤثر فً أهلٌته.

من  14رة األولى من المادة والفم  424فٌما ٌتعلك بالفمرة الثالثة من المادة  )ب(

 )أ(أما شروط التمسن بالمصلحة الوطنٌة هً :  لانون التجارة المشار إلٌه أعاله.

أن ٌكون أحد  )ب(أن ٌكون التصرؾ موضوع النزاع تصرفا تجارٌا أو مالٌا. 

أن ٌرجع نمص  )ج( أطراؾ العاللة أجنبٌا ونالص األهلٌة وفما لمانون جنسٌته.

 ٌه خفاء ال ٌسهل على الطرؾ اآلخر تبٌنه ومعرفته. األهلٌة إلى سبب ف

 

 Le Marriage لزواج المحور الثانً : ا

الزواج هو رابطة بٌن رجل وامرأة تفٌد العشرة بٌنهما، وٌمصد منها دوام الرابطة 

لذلن عكفت تشرٌعات جمٌع الدول على وتترتب علٌه أثار مهمة والتزامات متمابلة، 

فحددت الشروط الشكلٌة والموضوعٌة النعماده، كما نظمت آثاره تنظٌمه بشكل دلٌك، 

وكٌفٌة نشأته وانتهائه.... الخ. وأحكام لوانٌن الدول تختلؾ عن بعضها فً موضوع 

الزواج، وٌعود ذلن إلى اختالؾ الفكرة االجتماعٌة أو الفلسفة التً ٌعتمدها المشرع 

ما ٌموم على تحرٌم التعدد والزواج فً كل بلد. فمن الزواج ما ٌموم على التعدد ومنه 

بواحدة، ومنه ما ٌنحل بإرادة أحد الزوجٌن أو بحكم الماضً ، ومنه ما ٌكون زواجا 

لذلن ٌضع المشرع  مؤبداً. وهذا االختالؾ ٌثٌر التنازع بٌن الموانٌن المختلفة للدول.

وموضوعا  فً هذه الدول لواعد إسناد ٌحدد بموجبها المانون الذي ٌحكم الزواج شكال

وآثارا. وكذلن مسألة اختٌار المانون الواجب التطبٌك لٌس باألمر الهٌن والٌسٌر ، ألنه 



الماضً سٌواجه صعوبة فً التكٌٌؾ. وعلٌه أن ال ٌتمٌد بالمعنى الوارد فً المانون 

ً واسع بحٌث ٌتسع لنظم الزواج  بشكل كلً ، بل علٌه أن ٌفهمه وٌضع له معنا

لتفرلة بٌن المانون الذي ٌحكم الشروط الشكلٌة، وتلن التً تحكم األجنبٌة. كما علٌه ا

الشروط الموضوعٌة. وفً آثاره هنان آثار شخصٌة وأخرى مالٌة، وفً انتهائه هنان 

 وفاة وطالق وتفرٌك. لذلن ٌتطلب األمر شًء من التفصٌل.

 

 -أوالً/ الخطبة :

ومما . إبرام عمد الزواجهً اتفاق رجل وامرأة على استعدادهما بصورة أولٌة على 

لذا ٌحك للخاطب أن  الشن فٌه أن الخطبة ما هً إال وعد بالزواج وهً ؼٌر ملزمة،

وهذا الحك ممٌد بعدم إساءة ٌعدل عن الزواج وال ٌجوز إكراهه على إبرام الزواج. 

استعماله، وإال تترتب علٌه المسؤولٌة التمصٌرٌة فً حالة حدوث ضرر للخطٌبة. 

( التً نصت على أنه ) تعتبر الخطبة من 35رع الكوٌتً بالمادة )ونجد أن المش

مسائل األحوال الشخصٌة وٌسري على شروط صحتها لانون الجنسٌة بالنسبة لكل 

خاطب، ومن حٌث آثارها لانون جنسٌة الخاطب ولت الخطبة، ومن حٌث فسخها 

لصمت فً هذا أما المانون العرالً فمد التزم الانون جنسٌة الخاطب ولت الفسخ(. 

الشأن، ولهذا ٌمكن إعمال الماعدة الخاصة بالزواج من حٌث األهلٌة والرضا وموانع 

 الزواج ومن حٌث اآلثار والفسخ ... الخ.

 

 -ثانٌاً/ انعماد الزواج :

ٌنبؽً النعماد الزواج توفر شروط شكلٌة وأخرى موضوعٌة، وٌرجع تصنٌؾ هذه 

ألن مسألة التصنٌؾ تعتبر من مسائل  الشروط إلى المانون الوطنً )العرالً(،

 التكٌٌؾ وتدخل ضمن اختصاص لانون الماضً.

وهو ما ٌتولؾ وجود الشًء على تحممه،وتعتبر من  الشروط الموضوعٌة / ( أ

الشروط الموضوعٌة ) وجود اإلرادة وما ٌتعلك بها كتوفر األهلٌة والرضا، ولد 

تطابك وكذلن  مانونً(،ال لدون السنبالنسبة  أحدهماأو  رضا الوالدٌنٌكون 

 واتحاد مجلس العمد وعدم الرجوع عن اإلٌجاب لبل المبول، اإلٌجاب والمبول

ؼٌر ألن تكون زوجة أي  صالحٌة المرأةوهو  بمحل العمدوأٌضا ما ٌتعلك 

وجود المهر وتوافر الكفاءة الالزمة على من ٌرٌد الزواج منها، كذلن  محرمة

 للزواج.



 الموانٌن الشروط الموضوعٌة إلى لانون الجنسٌة للزوجٌن،وتخضع أكثر         

مثل المانون السوٌسري واأللمانً والفرنسً والٌابانً والبولونً، ومن الدول 

ٌأخذ المشرع العرالً وبنفس االتجاه  العربٌة مثل سورٌا ومصر ولٌبٌا والكوٌت.

الموضوعٌة  ( مدنً على أنه ) ٌرجع فً الشروط19بالفمرة األولى من المادة )

أما الولت الذي ٌحكم فٌه لانون لصحة الزواج إلى لانون كل من الزوجٌن...(. 

الزوجٌن، فهو ولت انعماد الزواج ال ولت النزاع باعتباره الولت الذي ٌنبؽً فٌه 

 اكتمال الشروط.

ومسألة التنازع تظهر هنا فً بٌان كٌفٌة إعمال التطبٌك الجامع للشروط            

...؟ تسري لاعدة إخضاع الشروط الموضوعٌة ٌة أم التطبٌك الموزعالموضوع

فً حالة ما إذا كان كال الزوجٌن من لصحة الزواج إلى لانون كل من الزوجٌن ، 

أما إذا كان أحدهم عرالٌا ولت انعماد الزواج، فٌجب العمل بإحكام ؼٌر العرالٌٌن. 

التً تمضً بأنه  ( مدنً،19دة )المانون العرالً وحده وفما للفمرة الخامسة من الما

) فً األحوال المنصوص علٌها فً هذه المادة إذا كان احد الزوجٌن عرالٌا ولت 

انعماد الزواج ، ٌسري المانون العرالً وحده(. وبهذا ٌكون المانون العرالً رفض 

 مزاحمة المانون األجنبً.

مسلمة أجنبٌة وإعمال هذا النص ٌفرض علٌنا المول أن زواج عرالً كتابً من 

ٌعتبر باطال حتى لو ؼٌر الزوج بعد الزواج جنسٌته  بجنسٌة دولة أخرى ٌسمح 

فٌها زواج المسلمة من ؼٌر المسلم لمخالفة ذلن ألحكام المانون المختص وهو هنا 

 المانون العرالً.

أما إذا كان الزواج لد تم بٌن أجنبٌٌن ٌجٌز لانونهما زواج المسلمة من ؼٌر المسلم 

ننا نصل إلى ذات النتٌجة وهً البطالن، ال على أساس مخالفته ألحكام المانون ، فأ

 المختص بل على أساس مخالفة المانون المختص لفكرة النظام العام .

أما إذا كان الموضوع ٌتعلك باألهلٌة ألحد الزوجٌن وكان أحدهم عرالً واآلخر 

( 19ة الخامسة من المادة )هل أهلٌة هذا الطرؾ األجنبً ٌحكم بالفمرأجنبٌاً...؟ 

مدنً، التً أعطت االختصاص إلى المانون العرالً فً الشروط الموضوعٌة 

( مدنً ال تشمل األهلٌة 19نرى أن هذه الفمرة من المادة )واألهلٌة جزءاً منها...؟ 

الالزمة للزواج فً حالة ما إذا كان أحد الزوجٌن عرالٌا ولت انعماد الزواج ، بل 

محكوما فً أهلٌته بمانون جنسٌته، ذلن ألن الفمرة األولى من المادة  ٌبمى األجنبً

 ( المنظمة لشروط الزواج. 19( مدنً تعتبر نصا خاصاً بالنسبة للمادة )18)



الشرط الشكلً هو ما ٌتطلبه المانون من أوضاع إلظهار الشروط الشكلٌة /  ( ب

اإلرادة ، كمراسٌم االحتفال وتسجٌل الزواج بالنسبة لموانٌن بعض الدول. كذلن 

وكماعدة أساسٌة تحكم المراسٌم الدٌنٌة ومظاهر عالنٌته والشهادة وؼٌر ذلن. 

ومن ٌن. الشروط الشكلٌة بمانون الجنسٌة وٌجب تحمك ما ٌشترطه لانونا الزوج

ناحٌة أخرى ٌمكن األخذ بماعدة أن شكل العمد خاضع لمانون بلد إبرامه العتبار 

لذلن لضت  العمد مستوفٌاً شروطه الشكلٌة إذا تم وفماً لمانون البلد الذي حصل فٌه.

( مدنً بأنه ) ... أما من حٌث الشكل فٌعتبر صحٌحاً 19الفمرة األولى من المادة )

ً للشكل الممرر فً أو ما بٌن أجنبً وعرالً إذا  الزواج ما بٌن أجنبٌٌن عمد وفما

لانون البلد الذي تم فٌه أو إذا روعٌت فٌه األشكال التً لررها لانون كل من 

 الزوجٌن(.

 

ٌمكن أثبات الزواج حسب المواعد العامة بوسائل اإلثبات  إثبات الزواج /  (ت

اء على الصلة التامة بٌن وذلن بنالممررة فً المانون الذي ٌحكم شكل التصرؾ، 

إنشاء العمد وكٌفٌة إثباته، وهذا ٌفرض إعمال لانون انعماد العمد إذا اتبعت فٌه 

إذا عمد الشكلٌة الممرر ة فً لانون المحل أو إعمال لانون كل من الزوجٌن، 

الزواج وفما للشكل الممرر فً لانونٌهما، سواء بطرٌك تمدٌم الدلٌل الكتابً أو 

 بٌنة الشخصٌة. االكتفاء بال

ولم ٌرد فً لواعد اإلسناد العرالٌة نص ٌحدد االختصاص فً هذا الشأن، لذا         

ٌمكن تطبٌك ما شاع وانتشر دولٌاً، كذلن من خالل الرجوع إلى لانون اإلثبات 

( على أنه ) 13جاءت الفمرة األولى من المادة )، 1979لسنة  147العرالً رلم 

ات لانون الدولة التً تم فٌها التصرؾ المانونً، ومع ذلن ٌسري فً شأن أدلة اإلثب

ٌجوز للمحكمة أن تطبك المانون العرالً إذا كان دلٌل اإلثبات فٌه أٌسر من الدلٌل 

 الذي ٌشترطه المانون األجنبً(.

 

ٌرتب عمد الزواج آثار تتمثل بالتزامات وواجبات على عاتك كل  آثار الزواج / ( ت

مثل اإلخالص والمطاوعة والنفمة،  ذات طابع شخصًمنهما، فمنها ما ٌكون 

والتً تتمثل بالنظام المالً للزوجٌن الممرر فً بعض الشرائع  وأخرى مالٌة

لما أوردته الشرٌعة اإلسالمٌة التً خالفا  تعطً للزوج حك إدارة أموال الزوجة ،

لانون  وبالتأكٌد هذه االلتزامات البد منتمر مبدأ االستمالل المالً للزوجٌن. 



ٌحكمها خاصة مع وجود عنصر أجنبً فً العاللة الزوجٌة، أذن ما هو المانون 

 الواجب التطبٌك فً هذا المجال...؟

ه ) ٌسري لانون الدولة التً ـــ( مدنً على أن19أجابت الفمرة الثانٌة من المادة )

بما فً  ٌنتمً إلٌها الزوج ولت انعماد الزواج على اآلثار التً ٌرتبها عمد الزواج،

ذلن من أثر بالنسبة للمال(. سواء أتحدت جنسٌة الزوجٌن أو اختلفت، فان العبرة 

والذي ٌكون مختصا فً جمٌع األحوال بمانون جنسٌة الزوج ولت انعماد العمد، 

لحكم اآلثار  الشخصٌة والمالٌة الناتجة عن الزواج. هذا ما ٌتعلك بنزاع بٌن 

 أجنبٌٌن أمام الماضً العرالً.

أما إذا كان أحدهم عرالٌا سواء كان الزوج أو الزوجة، فهنا ٌخضع النزاع          

 ( مدنً، والتً تخضع آثار الزواج للمانون19إلى الفمرة الخامسة من المادة )

العرالً فً جمٌع األحوال التً ٌكون فٌها أحد الزوجٌن عرالٌا ولت انعماد 

 الزواج.

إذا كان موضوع النزاع ٌنصب على مال،  ولكن ٌستثنى من هذه الماعدة        

( بالفمرة الثانٌة، أما إذا 25فإذا كان عمار ٌخضع لمانون محل العمار حسب المادة )

كان منمول فٌخضع لمانون محل وجود المال ولت ولوع التصرؾ أو األمر، 

 .( مدن24ًحسب المادة )

 

تنتهً العاللة الزوجٌة بٌن الرجل والمرأة ، أما بالوفاة أو /  انتهاء الزواج ( ث

الطالق أو التفرٌك أو البطالن.أما االنفصال الجسمانً الذي نظمته بعض األنظمة 

الذي ٌمضً بانمطاع المعٌشة، فال تنتهً الرابطة الزوجٌة فً الحال، وإنما ٌنهٌه 

لكن للمواضٌع  ثٌر مشاكلفمسألة الوفاة ال تالطالق فٌما بعد مضً فترة محددة. 

األخرى ٌمكن أن ٌكون تنازع بٌن لانون كل من الزوجٌن فً حكم هذه المسائل. 

فمثال ٌأذن لانون أحد الزوجٌن بإٌماع الطالق، فً الولت الذي ال ٌجٌز ذلن 

وهنان لضٌة فٌراري الشهٌرة ، وممتضاها أن بنت فرنسٌة  المانون اآلخر.

راري، ولم ٌكن النجاح حلٌؾ هذا الزواج الذي تزوجت من شاب اٌطالً ٌدعى فٌ

انتهى بالفرلة ، والتجأت الزوجة إلى المضاء الفرنسً طالبة الحكم لها بالطالق. 

وبناء على توفر شروط الطالق الواردة فً المانون الفرنسً، فمد لبت المحكمة 

ع إٌماع زوج ) االٌطالً ( ٌمنــطلبها وحكمت لها بالطالق، على الرؼم أن لانون ال

الطالق، ولد أدى األخذ بمانون الجنسٌة كل زوج إلى هذه النتٌجة الؽرٌبة. حٌث  



طلمت السٌدة الفرنسٌة بممتضى لانون جنسٌتها واستردت حرٌتها فً الزواج من 

آخر، بٌنما بمى السٌد فٌراري ممٌداً بهذا الزواج، الن لانون جنسٌته االٌطالً كان 

 م الزواج من أخرى. ٌمنع الطالق ، وبالتالً ٌحر

ولتالفً مثل هذه النتائج ٌمترح البعض إخضاع العاللة الزوجٌة إلى لانون واحد 

 إال وهو لانون الدولة التً ثبت على إللٌمها موطن الزوجٌة.

لانون أما المانون العرالً فأنه أخذ بحل آخر وأخضع انتهاء الزواج إلى           

حٌث جاء فً الفمرة الثالثة من المادة  الدعوى،ولت الطالق أو ولت رفع  الزوج

)ٌسري فً الطالق والتفرٌك واالنفصال لانون الزوج ولت ( مدنً على أنه 19)

وعلى هذا فأن لانون جنسٌة الزوج ولت الطالق  الطالق أو ولت رفع الدعوى(.

أو ولت رفع الدعوى ٌكون مختصا لحكم انتهاء الزواج، فٌما ٌتعلك بجواز أو عدم 

 واز الطالق وأسبابه والشروط الالزمة لصحة الطالق  واالنفصال والتفرٌك.   ج

 

 النسب أو الوالدة ونتائجهاالمحور الثالث : 

ٌترتب على الزواج عاللات لانونٌة تتولد  عن نشوء األوالد فً األسرة،           

كحك الحضانة والنفمة وحك تربٌة األوالد فٌتوجب معرفة نسبهم وما لهم من حموق ، 

وإدارة شؤونهم والى ؼٌر ذلن من األمور، التً تتطلب تحدٌد المانون الذي ٌحكم 

 النزاع الناشئ بسببها. 

           

ؼٌر شرعٌة، ومدى  أما المانون الذي ٌحكم النسب، أي هل البنوة شرعٌة أم           

بعض االختصاص إلى لانون جنسٌة األب ولت فأعطى ال، ثبوت النسب ووسائل ثبوته

والرأي الراجح فمها بٌنما أسنده آخرون إلى لانون جنسٌة االبن ولت النزاع،النزاع، 

وهذا ما أخذت به  وتشرٌعا، ٌخضع البنوة للمانون الشخصً لؤلب . اولضاء

مادة المانون العرالً، حٌث نصت علٌه الفمرة الرابعة من الالتشرٌعات العربٌة ومنها 

( مدنً بمولها ) المسائل الخاصة بالبنوة الشرعٌة والوالٌة وسائر الواجبات مابٌن 19)

اآلباء واألوالد ٌسري علٌها لانون األب (، وهذا ٌعنً أن المانون العرالً أعطى 

إال أنه لم ٌحدد الولت الذي ٌعمل به  االختصاص فً هذه المسائل إلى لانون األب،

لتحدٌد لانون جنسٌة األب، فهل أراد المشرع بذلن لانون جنسٌة األب ولت الوالدة أم 

 لانون جنسٌته ولت رفع الدعوى...؟

 



ٌدعو شراح المانون إلى األخذ بمانون جنسٌة األب ولت والدة الولٌد المراد         

وتبمى هذه تحمك فٌها وجود الولد المراد إثبات نسبه. إثبات نسبه، ألنها اللحظة التً ٌ

( مدنً ، حٌث أعطى االختصاص 19الماعدة ممٌدة بحكم الفمرة الخامسة من المادة )

بممتضاها للمانون العرالً أبا أم أماً. وتؽٌٌر الزوج العرالً لجنسٌته بعد الزواج، ال 

 ٌؤثر على هذا االختصاص. 

وآثار أخرى عامة تتصل  وموانع الزواج التوارثثل أما آثار النسب م          

بالنسبة ، مما ٌستلزم معرفة المانون الذي ٌحكم هذه اآلثار.بالوالٌة على النفس والمال

وأما موانع الزواج تحكمها المانون الذي ٌنظم ، للمٌراث سنعمل على تفصٌله فٌما بعد

. أما اآلثار العامة بحثهاالزواج من حٌث شروطه الشكلٌة والموضوعٌة ولد سبك 

التً تتعلك مباشرة كالوالٌة والحضانة وسائر الواجبات ما بٌن األوالد واآلباء، فمد 

( مدنً وذلن تحدد 19أخضعها إلى لانون جنسٌة األب فً الفمرة الرابعة من المادة )

 هذه الجنسٌة ولت الزواج.

 

  

 النفمـــــة:  الرابعحور الم

وهً تجب والنسب وتعتبر من األحوال الشخصٌة أٌضاً.  النفمة من آثار الزواج

ولد تجب لذوي األرحام أو ألحد  لؤلوالد على األصول أو لؤلصول على األوالد.

الزوجٌن على اآلخر ، ألن المرابة تعتبر سبباً لوجوب نفمة المرٌب المعسر على لرٌبه 

لوانٌن الدول وٌلزم ولكن المرابة الموجبة لؤلنفاق مختلؾ فٌها باختالؾ الموسر. 

 تحدٌد المانون الذي ٌحكم النزاع.

ولد أعطى المانون العرالً االختصاص إلى لانون جنسٌة الشخص المدٌن بها، حٌث 

ولكن ( مدنً بأنه ) االلتزام بالنفمة ٌسري علٌه لانون المدٌن بها (. 21نصت المادة )

أولٌة لتحدٌد المانون نحن بحاجة إلى تحدٌد من هو الذي ٌكون مدٌن بها كمسألة 

لذا لد تترتب النفمة عن النسب أو عن  الواجب التطبٌك على حسم موضوع النفمة.....

وبالتالً  فأن كانت النفمة ألحد الزوجٌن  فهً أثر من آثار الزواج،الزواج، وعلٌه 

فان لانون جنسٌة الزوج ولت انعماد الزواج، أو المانون العرالً إذا كان أحد 

الٌاً ولت العمد، ٌكون مختصاً لمعرفة ما إذا كان المطالب بالنفمة ملزماً الزوجٌن عر

 بها وفماً للمانون المشار إلٌه أم ال .  

        



أما إذا كانت النفمة المطالب بها هً نفمة األصول على الفروع أو العكس،          

طً االختصاص ( مدنً، والتً تع19فٌعمل بما ورد فً الفمرة الرابعة من المادة )

لمانون جنسٌة األب وٌرجع إلى لانون جنسٌة األب لمعرفة ما إذا كان المطالب بها 

 ٌعتبر مدٌناً بها أم ال.

  

 

 المــوارٌـــــــــثحور الخامس :الم

 

وٌظهر التزاحم بٌن لانون ، لد تتنازع لوانٌن عدٌدة فً حكم تركة المتوفى          

ولد ٌدعً االختصاص لانون المحل جنسٌة المتوفى ولانون جنسٌة كل من الورثة. 

وهكذا ٌظهر لنا أن . الذي توجد فٌه أموال التركة، والتً لد تنتشر فً دول عدٌدة

الموانٌن المتزاحمة بشأن المٌراث وإعطاء االختصاص إلى لانون واحد ال إلى عدة 

أكانت األموال المكونة للتركة منمولة أو ؼٌر منمولة. ألن التركة تكون  سواء لوانٌن،

مجموعة واحدة ولها وحدة لانونٌة، وبالتالً ٌلزم حكمها بمانون واحد لتجنب 

 الصعوبات التً لد تنشأ من إخضاع التركة لموانٌن متعددة. 

ن المنظمة للتركة، وبما أنه تفضٌل أحد الموانٌن ٌستند إلى الهدؾ من الموانٌ         

لكونها تتصل بوالعة حٌاة ووفاة الشخص، وروابطه العائلٌة واعتبارات حفظ المال 

فً األسرة. لذلن ٌعتبر المٌراث من موضوعات األحوال الشخصٌة وتخضع إلى 

، وٌجب أن تحكم بالمانون المعدل 1959لسنة  188لانون األحوال الشخصٌة ر لم 

لموطن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ودول أمرٌكا الشخصً للمتوفى وهو لانون ا

 الجنوبٌة عدا البرازٌل وكذلن سوٌسرا والدنمارن والنروٌج. 

أما الدول التً تخضع المٌراث لمانون الجنسٌة هً مصر وسورٌا ولٌبٌا             

 ولبنان والكوٌت وألمانٌا والٌونان. 

فٌها لمانون جنسٌة المتوفى ولت الوفاة أما العراق فمد أخضع االختصاص             

ه ) لضاٌا المٌراث ٌسري علٌها لانون المورث ــــــــــى أنــ( مدنً عل22فً المادة )

ولت موته....(. فالماعدة العامة خضوع التركة لمانون جنسٌة المتوفى ولت الوفاة. 

 ولكن ما هو مدى اختصاص هذا المانون...؟

بٌان شروط استحماق المٌراث ما تعلك منها بالوارث وما أذن لانون الجنسٌة  ٌختص ب

ً حمٌمة أو حكماً،، تعلك بالمورث وٌشترط فً  إذ ٌشترط فً المورث أن ٌكون مٌتا



وعلى هذا األساس ٌتم تعٌٌن الورثة وتحدٌد نصٌب كل  الورٌث حٌاً حمٌمةً أو حكماً.

تل أو الختالؾ فً منهم ومعرفة أهلٌة الوارث وبٌان المحجوب والمحروم منهم لم

 الدٌن.

أما تحدٌد رابطة المرابة أو النسب التً هً سبب التوارث والبت فٌما إذا كان الولد 

فاالختصاص فٌه ال ٌكون لمانون المٌراث بل شرعٌاً أم ال والحكم فً صحة الزوجٌة، 

 للمانون الذي تشٌر إلٌه لاعدة اإلسناد فً كل حالة من هذه الحاالت المذكورة.

من الماعدة المذكورة، فٌما ٌتعلك بانتمال ملكٌة أموال التركة ؼٌر  هنان استثناءكذلن 

فال ٌسري علٌها لانون المنمولة وحٌازتها والحموق العٌنٌة األخرى المتعلمة بها، 

وانتمال ملكٌة أموال  جنسٌة المتوفى بل تخضع لمانون مولع المال ؼٌر المنمول،

ن الدولة التً ٌوجد فٌها المنمول ولت الوفاة. كذلن التركة المنمولة ٌسري علٌها لانو

إال إذا كان لانون لٌد مسألة توارث األجنبً من العرالً بمبدأ الممابلة فً المثل. 

وهنان دولته ٌورث العرالً، وهذا المٌد متعلك بحالة توارث األجنبً للعرالً فمط. 

دولة المتوفى الذي  إلىعراق ٌتعلك بعدم انتمال تركة األجنبً الموجودة فً ال لٌد آخر

 ال وارث له. 

ً للشرٌعة اإلسالمٌة باعتبارها مصدر من مصادر  بموانع اإلرثأما فٌما ٌتعلك  وفما

المتل واختالؾ التشرٌع وٌستند لانون األحوال الشخصٌة لمضامٌن هذه الشرٌعة، هً 

مٌن ) البلد فً الدٌن واختالؾ الدارٌن، الذي ٌعتبر مانعاً من التوارث بٌن ؼٌر المسل

 حالة حرب مع الدولة األخرى(. 

 

 الوصٌة وما فً حكمها: السادسحور الم

. ومع أن الصفة المالٌة تطؽً إال الوصٌة تصرؾ فً التركة مضاؾ ما بعد الموت

جنسٌة الموصً ولت أنها تعتبر من األحوال الشخصٌة وأخضعتها التشرٌعات لمانون 

من المادة  األولىومن هذه التشرٌعات المانون العرالً، حٌث جاءت الفمرة  .الوفاة

 ( مدنً على أنه ) لضاٌا الوصاٌا ٌسري علٌها لانون الموصً ولت موته(.23)

وبما أن الوصٌة عمل إرادي ممتضاه التملٌن بال عوض مضاؾ إلى ما بعد الموت، 

فالشروط  رى شكلٌة.لذلن ٌستلزم لصحتها استكمال شروطها الموضوعٌة وأخ

ٌسري علٌها لانون من رضا وصحة اإلرادة، وهذه  التصرؾ اإلراديالالزمة لتكوٌن 

 جنسٌة الموصً ولت إجراء الوصٌة.



أما أهلٌة الموصً ) أهلٌة األداء(، وما ٌتعلك ببلوغ السن المانونً وخلو اإلرادة من 

تخضعها لمانون جنسٌة  ( مدنً، والت18/1ًالعٌوب  المؤثرة، فهً محكومة بالمادة )

أما فٌما ٌتعلك بعدم األهلٌة الخاصة بالشخص المتصرؾ ولت عمل الوصٌة. 

ووصٌته للطبٌب المعالج الذي ٌعتبر مانع من موانع المصاب بمرض الموت، 

. ولهذا ٌسري علٌها المانون الذي ٌحكم التصرؾ وهو لانون الموصً ولت التصرؾ

 ( مدنً.23ا لررته الفمرة األولى من المادة )موته فً المانون العرالً وفماً لم

، فتحكمها الفمرة األولى بالمٌراثالمرتبطة  بالشروط الموضوعٌةمسألة أخرى تتعلك 

المدر سواء من حٌث  الوصٌةفً التصرؾ بطرٌك  كالحك، ( مدن23ًمن المادة )

ذلن ، فجمٌع ٌجوز االٌصاء لهم الذٌن  األشخاصأو من حٌث  الجائز االٌصاء به

. فلو جاوزت عند ولٌس ولت تنظٌم الوصٌةٌخضع لمانون الموصً ولت موته 

إبرامها النصاب  المسموح به لانوناً، ولكنها لم تخرج عند ولت وفاة الموصً لما 

 طرأ على ثروته من زٌادة بعد تنظٌم الوصٌة، فأنها تعتبر فً هذه الحالة صحٌحة. 

ال وأن  وارثاً بالنسبة لبعض الموانٌنأو  اتالً لأما ما ٌشترط بالموصى له كأن ال ٌكون 

 ً  .....الخجنسٌةً أو  ٌختلؾ دٌنا

ألنه هذا ولت فنرجع فً كل ذلن إلى لانون جنسٌة الموصً ولت موته،          

أهلٌة خالفة الموصى له للموصً فٌما أوصى به. ولٌس ولت إنشاء الوصٌة. أما 

 ولت صدور المبول منه. لانون جنسٌتهفٌحكمها  الموصى له

ً لد ٌختلؾ من لانون إلى آخر، فمن ٌعتبرها صحٌحة إذا جاءت  وشكل الوصٌة  شفاها

ً من عدمه، ولد أخضعت بعض لواعد اإلسناد فً لوانٌن موثمة أو  كتابةً  أو رسمٌا

بعض الدول بالنسبة للشروط الشكلٌة، للتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت إلى 

العراق خال المانون من نص ٌحدد المانون تمت فٌه الوصٌة، وفً  لانون البلد الذي

الذي ٌحكم شكل الوصٌة، لذلن نرجع للماعدة العامة الخاصة بالشكل والتً تعطً 

 االختصاص فٌه إلى لانون بلد تحرٌره.

نرٌد أن نعرؾ ما وبعد تعٌٌن المانون الذي ٌحكم الوصٌة شكالً وموضوعاً،          

المانون العرالً ٌجٌز الوصٌة من عرالً ألجنبً أم أن ذلن ممرون إذا كان 

 بشرط...؟

ٌتعلك باختالؾ الدٌن ، ففٌما وؼٌر المنمول المال المنمولٌجب التفرلة بٌن           

والدلٌل فً الوصٌة بالمال المنمول، ال ٌعتبر مانعاً من االستحماق بها وال فً صحتها. 

)ال ٌنهاكم هللا عن الذٌن لم ٌماتلوكم فً الدٌن ولم ٌخرجوكم  فً اآلٌة المرآنٌة المباركة



وبذلن تصح وصٌة  من دٌاركم أن تبروهم وتمسطوا إلٌهم إن هللا ٌحب الممسطٌن(.

ال تكون الجهة الموصى إلٌها جهة المسلم لؽٌر المسلم وكل ما ٌشترط فً ذلن أن 

ً حالة حرب مع دولة فأو بلده  لاتالً للموصً، وأن ال ٌكون الموصى له معصٌة

 .الموصً

( من لانون األحوال الشخصٌة، 71وما تمدم ال ٌتمٌد هذا بما تملٌه المادة )          

التً تمضً بأنه )تصح الوصٌة بالمنمول فمط مع اختالؾ الدٌن وتصح به مع 

ٌعنً إن الوصٌة فً ؼٌر المنمول تكون اختالؾ الجنسٌة بشرط الممابلة بالمثل(، مما 

كما ٌتمٌد أٌضا بما لررته الفمرة الثانٌة من المادة  فً اختالؾ الدٌن أو الجنسٌة، باطلة

الكائنة فً العراق والعائدة  ؼٌر المنمولة( مدنً، من أن صحة الوصٌة باألموال 23)

 . المانون العرالًٌطبك فً شانها وفً كٌفٌة انتمالها  متوفى أجنبًإلى 

 

 كون االسئلة صلى شكل احكامست


