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After studying the attribution controls related to the marriage
contract in all its stages and its effects, it is clear that there are
recent trends in comparative legislation that are produced by
political, social, economic, variables, which necessitated legislative
intervention that modifies what is already pre-existing and
regulates new issues, which leads to the need to adopt optional
attribution controls as well as Resorting to the will officer as one
of the forms of attribution controls that aim to respond to recent
developments within the framework of the general theory of
private international law as one of the means that seeks to
achieve a specific and specific interest for one or both of the
parties to the relationship. 
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الفلسفة التشريعية يف اختيار ضوابط اإلنساا يف مسائل األوحوا الشخصية
– عقد الزواج امنوذجا ( -رانسة حتليلية مقارنة)
ران صا ق شهاب الدليمي
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امللخص:

بعد دراسة ضوابط اإلسادد اخلدصة بعقد الزواج يف مجيع مراحله وآاثره ،يتبني وجود توجهدت حديثة
للتشريعدت املقدرنة أفرزهتد املتغريات السيدسية واالجتمدعية واالقتصددية ،والذي استلزم تدخالً تشريعيدً
يعدل مد هو قدئم سلفدً وياظم اجلديد من املسدئل ممد يدفع ابلاتيجة إىل ضرورة تبين ضوابط اإلسادد
التخيريية وكذلك اللجوء إىل ضدبط االرادة ابعتربهد إحدى صور ضوابط اإلسادد اليت هتدف إىل
االستجدبة للتطورات احلديثة يف إطدر الاظرية العدمة للقدنون الدويل اخلدص بوصفهد إحدى الوسدئل اليت
تسعى إىل حتقيق مصلحة معياة وحمددة ألحد أطراف العالقة أو كليهمد.
الكلمات املفتاوحية :عقد الزواج ،اجلاسية ،املوطن ،الفلسفة التشريعية ،املالئمة ،ضدبط اإلسادد البسيط،
ضدبط اإلسادد التخيريي.
املقدمة:

ُّ
يعد عقد الزواج احد املسدئل املتعلقة ابألخشخدص " األحوال الشخصية " واليت حيكمهد القدنون الشخصي ،ويعترب الزواج
ذو العاصر األجاي من أهم مسدئل األحوال الشخصية وافسحهد جمدال لتادزع القوانني نظرا الختالف نظرة اجملتمعدت إليه ،سواء
من حيث اركدنه أو خشروطه أو خشكليدته ،كمد ختتلف أيضدً يف حتديد آاثره ،ويعود ذلك لالعتبدرات الدياية واالجتمدعية اليت يقوم
عليهد الزواج كاظدم قدنوين ،كمد قد يظهر االختالف بني التشريعدت يف اختيدر ضوابط اإلسادد بسبب األصول الثقدفية اليت ترجع
هلد هذه التشريعدت فدملالحظ ان التشريعدت اليت تستاد على العلمدنية أسدسدً يف استخدام القدنون الشخصي كظدبط إسادد،
ختتلف عن التشريعدت اليت تكون ذات أصول فقهية إسالمية ،ويظهر تادزع القوانني يف مسدئل الزواج يف مادسبدت عديدة حسب
كل نزاع ،فقد يظهر عاد انعقدده واثبدته أو يف آاثره وانقضدئه وعليه فدن التادزع بني القوانني يف الزواج املختلط ال يظهر فقط إذا
كدنت هذه العالقة موضوع دعوى أمدم احملدكم للفصل فيهد ،بل انه قدئم ماذ اللحظة اليت تاشأ فيهد العالقة القدنونية ،ألن نشوء
هذه العالقة يف أصلهد يتطلب حتديد القدنون الذي حيكم وضعهد خشكال وموضوعدً ،وال ختتلف قدعدة اإلسادد يف أوصدفهد يف عقد
الزواج ذو العاصر األجاي عن أية قدعدة أخرى مستخدمة يف نطدق القدنون ،فهي قدعدة ملزمة هلد صفة العمومية والتجريد
ومبقتضدهد خيتدر من بني القوانني املتزامحة أكثرهد مالئمة حلكم العالقة اخلدصة الدولية يف مسدئل الزواج ذو العاصر األجاي ،إال ان
التشريعدت قد اختلفت يف اختيدر القدنون املالئم بني االجتده التقليدي القدئم على الضوابط البسيطة وبني االجتده احلديث القدئم
على الضوابط املوضوعية ،وال خشك ان مجيع هذه الضوابط اليت يعتمدهد املشرع توحي أبن القصد من وضع تلك الضوابط إمند هو
حتقيق أهداف موضوعية أو مددية حمددة يبتغيهد واضع القدعدة ويروم الوصول إليهد من خالل اختيدره لضدبط معني من ضوابط
اإلسادد وإعراضه عن الضوابط األخرى.
 3د ، .اجلدمعة العراقية،
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ماهجية البحث :لغرض توضيح االعتبدرات اليت تتبادهد الفلسفة التشريعية يستوجب علياد االستعدنة بعدة مادهج بداية إبتبدع

املاهج التحليلي من خالل حتليل جممل الاصوص القدنونية واألراء الفقهية واألحكدم القضدئية يف غيدب الاصوص القدنونية أو
قصورهد ،وكذا االستعدنة ابملاهج املقدرن ملقدرنة بعض القواعد اليت وضعهد املشرع ابلقواعد املقدبلة يف تشريعدت بعض الدول العربية
كمصر وتونس ودول أخرى ،كمد مت الوقوف على موقف بعض التشريعدت الغربية عاد حمدولة حتليل قدعدة اإلسادد اخلدصة آباثر
عقد الزواج وال يوجد هلد تاظيم يف التشريع العراقي كدالنفصدل اجلسمدين والتبين والاظدم املديل للزوجني يف التشريعدت الغربية.
هيكلية البحث :خطتاد لدراسة هذا البحث ستكون من خالل تقسيمه إىل ركيزتني أسدسيتني األوىل خنصصهد لبيدن التكريس
التشريعي العراقي لضوابط اإلسادد على عقد الزواج خالل مرحلة إنعقدده و مرحلة إحنالله مث تقييم فلسفة املشرع العراقي على ضوء
القدنون املقدرن وذلك من خالل مبحثني على التوايل.
 املبحث األو  :البحث عن ضوابط إنساا عقد الزواج يف قواعد اإلنساا العراقية. -املبحث الثاين :تقييم فلسفة املشرع العراقي على ضوء القانون املقارن.
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موحد أو قواعد موضوعية حتكم العالقدت اخلدصة الدولية فضال عن عدم ميل الدول وال سيمد العربية إىل التقييد أبتفدقيدت الدولية
تقدم ذلك التاظيم واستئثدر هذه الدول بوضع القواعد اليت تعتقد اهند حتقق مصدحلهد املختلفة ،هذا الوضع يستتبع تبدين قواعد
التادزع واختالفهد من دولة إىل أخرى وهذا مد يؤدي بدوره إىل اختالف ضوابط اإلسادد اليت تقوم عليهد تلك القواعد ،فتمدرس
هذه الطبيعة الوضعية الداخلية أثراًكبرياً على احلل الاهدئي للازاع حسب قواعد التادزع يف قدنون احملكمة اليت سرتفع أمدمهد الدعوى،
هذا من جدنب ،ومن جدنب أخر ،من الصعوبة على القدضي إجيدد احللول املادسبة للمشدكل اليت يثريهد تادزع القوانني يف مسدئل
األحوال الشخصية السيمد من حيث االختيدر بني التشريعدت والقوانني اليت حتدول حكم العالقة ذات الطدبع الشخصي ،من
حيث تعدد التكييفدت وتادزع القوانني حلكم مسألة واحدة الختالف األنظمة القدنونية بني األفراد وتبدعدهد كلمد تعلق األمر
مبسدئل األحوال الشخصية واآلاثر املرتتبة عاهد لتداخل املفدهيم حوهلد واختالفهد من تشريع ألخر ،وللتخفيف من حدة التصددم
الذي يقع بني القوانني املتبدياة يف مفدهيمهد ،تدخلت التشريعدت لتماح االختصدص لقدنون حمديد ،يتحدد مبقتضى قدعدة إسادد يف
مسدئل األحوال الشخصية ،يكون إمد القدنون األجاي أو القدنون الوطين ،وال يقف احلد عاد حتديد القدنون الذي حيكم العالقة أو
الازاع يف مسدئل األحوال الشخصية ،لكن كثرياً مد جيد القدضي نفسه أمدم صعوابت ال ميكن حصرهد ،كمد ان لالختالف الفقهي
حول حتديد القدنون الشخصي على مسدئل األحوال الشخصية بصورة عدمة القى بظالله على عقد الزواج ذو العاصر األجاي ممد
أدى بدوره إىل اختالف املواقف التشريعية من حتديد هذه الضوابط ،ومن هذا املاطلق ،يكتسي البحث يف موضوع الفلسفة
التشريعية يف اختيدر ضوابط اإلسادد اخلدصة بعقد الزواج أمهية ابلغة حتتدج للدراسة والتحليل ملد تثريه من مشدكل ملموسة تاعكس
على األسرة ككل ،سواء يف نطدق القدنون العراقي أو يف القوانني املقدرنة.

Issue: 3

أمهية البحث :تظهر أمهية البحث من عدة جوانب ،اوهلد ،نظراً النعدام السلطة العدملية اليت ميكن ان تاهض مبهمة وضع تاظيم

Rana Sadiq Shehab AL DULAIMI

املبحث األو  :البحث عن ضوابط إنساا عقد الزواج يف قواعد اإلنساا العراقية
يف نطدق حبثاد عن ضوابط إسادد عقد الزواج يف القدنون العراقي ،يقتضي باد البحث يف مرحلتني ،اذ ان الزواج يتطلب
خشروط عديدة النعقدده سواء كدنت موضوعية أو خشكلية ،وهذه الشروط حتمد ستختلف من دولة ألخرى حبكم اختالف األنظمة
القدنونية والعقدئد الدياية وغدلبد مد يثدر خالف بني أطرافه حول هذه الشروط وكأي رابطة قدنونية فأن عقد الزواج ميكن حله ،لذا
كدن من الضروري بيدن ضوابط اإلسادد اليت حتدد القدنون الواجب التطبيق على خشروط انعقدد الزواج وطرق احنالله واآلاثر املرتتبة
على ذلك يف ظل التادزع الذي ميكن أن يثدر حول هذه املسدئل ،وعليه ساقسم هذا املبحث إىل ثالث مطدلب وذلك على الاحو
االيت:
 -املطلب األو  :حتديد ضابط اإلنساا يف مروحلة اإلنشاء.

 -املطلب الثاين :حتديد ضابط اإلنساا يف مروحلة االنقضاء.

 املطلب الثالث :حتديد ضابط اإلنساا يف مروحلة ترتيب اآلاثر.املطلب األو  :حتديد ضابط اإلنساا يف مروحلة اإلنشاء
قبل اخلوض يف بيدن ضوابط اإلسادد اخلدصة ابلشروط املوضوعية لعقد الزواج ذو العاصر األجاي البد من حبث عدة
مسدئل تسبق الشروط املوضوعية ،وهذه املسدئل تتمثل ابالهلية واخلطبة واليت يفرض حبثهد عدة امور ،تتمثل أبن االهلية تعترب من
الشروط املوضوعية املطلوبة لصحة مجيع التصرفدت اإلرادية حبيث تتوقف مسألة وجود العادصر األخرى اليت تدخل ضمن عقد
الزواج أو عدم وجودهد على مدى توفر أو عدم توفر األهلية وهذا جيعلهد من أهم العادصر الداخلة ضمن املسدئل املتعلقة
ابألخشخدص أمد فيمد خيص اخلطبة ،فهي ايضد يقتضي حبثهد مسبقدً ابخلطبة أبعتبدرهد هي عملية سدبقة لكل زواج وعليه يتوجب
علياد تقسيم هذا املطلب إىل الفروع التدلية:
الفرع األو  :يف مسائل االهلية
فيمد خيص االهلية ،ترددت التشريعدت القدنونية يف موضوع االهلية بني ضدبطي اجلاسية واملوطن من حيث التطبيق،
فبعضهد ذهبت إىل اعتمدد ضدبط اجلاسية واالخرى ذهبت إىل اعتمدد قدنون املوطن ،فيمد خيص القدنون الفرنسي فقد كدن السبدق

يف األخذ بقدنون اجلاسية كقدنون مطبق على مسدئل االهلية ،حيث نصت الفقرة الثدلثة من املددة الثدلثة ماه على أنه " :القوانني

املتعلقة حبدلة األخشخدص وأهليتهم حتكم الفرنسيني حىت ولو كدنوا مقيمني يف بالد أجابية " ،وهذا يعين ان نص املددة يقضي
ابنطبدق القدنون الفرنسي على مسدئل احلدلة واالهلية على الفرنسيني فقط ،امد اذا تعلق االمر أبهلية خشخص أجاي فلم يتعرض
له ،إال ان القضدء الفرنسي قدم بتعميم قدنون اجلاسية ابعتبدره القدنون الشخصي ابلاسبة جلميع األخشخدص سواء كدنوا وطايني أم

اجدنب( ،)3ولكن هذا املوقف يعترب أحد املواقف للتقاني املدين الفرنسي حيث يوجد لديه موقف أخر من خالل تبايه املعيدر
املختلط حيث جيمع بني معيدر اجلاسية ومعيدر املوطن ويتجسد هذا املوقف بتوقيع فرنسد على االتفدقية اخلدصة حبدلة األخشخدص
واألسرة والتعدون القضدئي بني اململكة املغربية واجلمهورية الفرنسية املوقعة يف  /10اب  ،1981 /حيث نصت االتفدقية يف

()3

حكم حمكمة ابريس بتدريخ  13يونيه 1814يف قضية " ," Busquetaيراجع تفدصيل هذا احلكم -V.BERTAND ANCEL et

YVES LEQUETTE: " Grands arrêts de la jurisprudene française de droit international privé ", 2 édition,
;1992 p.1.eويف حكم اخر طبقت حمكمة الاقض الفرنسية قدنون اجلاسية حىت على االجدنب ياظر Cass. 1re Ch. Civ., 6 janv. 2010, :
Rev. crit. DIP, avr.-juin 2010, p. 357.
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األجاي الذي يؤدي إىل أرابك القضدء والبطء يف حسم مادزعدت املسدئل املتعلقة ابألخشخدص (عبدهلل ،1987 ،صفحة ،)12

وقد أتثرت العديد من القوانني االوربية( )5و العربية( )6مبوقف القدنون الفرنسي ،فأسادت مسدئل االهلية لضدبظ اجلاسية ،ولعل
السبب يف تكريس هذه القوانني لضدبط اجلاسية على مسدئل االهلية هو أن الفرد غري قدبل للتعدد واالنقسدم لذلك وجب ان
يكون الاظدم الذي حيكم أهليته واحداً بصورة مستمرة بدون جتزئة (اهلداوي ،2001 ،صفحة  )85ابإلضدفة إىل ذلك فأن
املشرع الوطين أدرى من أي مشرع أخر أبهلية مواطايه ،وذلك ألنه حيامد قصد املشرع إخضدع اهلية االداء إىل القدنون
الشخصي ،فقد ضمن امتداد سلطدن القدنون واحلكم الواحد املطلوب على أهلية األخشخدص ،خصوصد وانه يسعى حلمدية
األحكدم اخلدصة ابألهلية ملواطايه (عبدهلل ،1987 ،صفحة  )29امد فيمد خيص املشرع العراقي فقد نصت الفقرة األوىل من املددة
( )18من القدنون املدين العراقي رقم  40لساة  1951على أنه " :األهلية يسري عليهد قدنون الدولة اليت ياتمي إليهد الشخص
جباسيته ،"....ويف حمدولة لفهم فلسفة املشرع العراقي يف تبين هذا الضدبط ،ميكن القول أن موقف املشرع العراقي مرده اعتبدرات
دياية واجتمدعية واليت تكون يف غدية األمهية يف الدول العربية واإلسالمية ،وهي اليت حتتم األخذ بقدنون اجلاسية ،الن املسدئل
املتعلقة ابألخشخدص يف هذه الدول مستمدة من أحكدم الشريعة اإلسالمية ،ابعتبدرهد داينة الدولة الرمسية يف العراق والدول العربية
ومن القواعد اليت تقوم عليهد هذه العقيدة عدم جواز خضوع املسلم لغري أحكدم الشريعة اإلسالمية ،وال ميكن توفري االحرتام الالزم
هلذه القدعدة إال اذا مت األخذ بقدعدة اجلاسية يف حكم احلدلة الشخصية واالهلية ،فذلك يضمن عمليدً أو على االقل تطبيق
القدنون الشخصي (اجلاسية) املستمد من الشريعة اإلسالمية ،امد لو أخذ بقدنون املوطن فأن ذلك قد يؤدي إىل خضوع مسدئل
األحوال الشخصية ومن ضماهد االهلية للعراقيني والعرب املتوطاني يف اخلدرج إىل قوانني أجابية قد ختدلف أحكدم قوانني هذه
الدول ان مل تكن معدرضة هلد (ديب ،1998 ،صفحة  ،)187يف حني ان هادك تشريعدت دول أخرى مثل بريطدنيد وامريكد وكادا
و القدنون االسرتايل والسويسري والبريوئي رفضت االعتداد بضدبط اجلاسية واصرت على االستمرار يف عقد االختصدص يف املسدئل
املتعلقة ابالهلية لقدنون املوطن ملد تراه من أمهية حملل إقدمة الشخص أو موطاه ابإلضدفة إىل أتثرهم ابحلجج اليت سدقهد الفقه يف
االحنيدز هلذا الضدبط " املوطن" واليت تتمثل مبد أييت:
 .1إن حمل اإلقدمة يعترب املكدن الذي تتكون فيه روابط الفرد األسرية واالجتمدعية ،وفيه أيضد يبدخشر نشدطه املعتدد وميدرس خمتلف
حقوقه (ديب ،1998 ،صفحة .)174
 .2ان يف تطبيق قدنون املوطن مصلحة حمققة للفرد والغري وللدولة ،من انحية الفرد سيعلم مسبقدً ان الذي حيكمه هو قدنون املكدن
الذي يقيم فيه أو ميدرس أعمدله اضدفة إىل سهولة العلم به من انحية الغري ذلك الن املوطن قدئم على واقعة مددية يسهل التعرف
عليهد ،كمد ان اعتمدد قدنون املوطن فيه وحدة القدنون الواجب التطبيق على مسدئل األحوال الشخصية اليت أطرافهد وطايني أم
()4

االتفدقية

متدحة

على

األنرتنيت

من

خالل

"

الرابط

http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Bilaterales/France/CJ_etat_personne&famille_FR
.".htm
( )4نذكر من هذه القوانني احلديثة اليت اعتمدت ضدبط اجلاسية يف مسدئل االهلية  :املددة ( )9من القدنون الدويل اخلدص االسبدين لعدم  ,1974واملددة ( )9من
القدنون الدويل اخلدص الامسدوي لعدم  ,1979واملددة ( )8من القدنون الدويل اخلدص اجملري لعدم .1979
()5من تلك التشريعدت املددة ( )11من القدنون املدين املصري واملددة ( )33من القدنون الكوييت اخلدص بتاظيم العالقدت ذات العاصر االجاي والفقرة االوىل من املددة
( )10من القدنون املدين اجلزائري  ,واملددة ( )11من قدنون املعدمالت املدنية لدولة االمدرات العربية املتحدة رقم  5لساة  ,1985واملددة ( )11من القدنون املدين
الليي لساة  ,1953واملددة ( )25من القدنون املدين اليمين رقم 19لساة  ,1992والفصل ( )40من جملة القدنون الدويل اخلدص التونسي رقم  97لساة .1998
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وهذا معاده أن فرنسد أتخذ بقدنون اجلاسية ابلاسبة للفرنسني أين مد كدن مقدمهم كمد أتخذ بقدنون املوطن ابلاسبة لألجدنب
املقيمني يف فرنسد ،ولعل السبب يف هذا األمر هو رغبة املشرع يف فرنسد يف التوسع بتطبيق القدنون الفرنسي وتقليل تطبيق القدنون

Issue: 3

الفصل األول ماهد على " تطبق على حدلة األخشخدص الذاتيني وأهليتهم مقتضيدت قدنون إحدى الدولتني اليت ياتمون إليهد"(.)4

Rana Sadiq Shehab AL DULAIMI

اجدنب أم عالقدت خمتلطة من وطايني أو اجدنب ،وهذا مد يوفر على القدضي الوقت واجلهد يف البحث عن قدنون أخر مثل قدنون
اجلاسية جتابدً الختالف القدنون الواجب التطبيق على العالقة ابختالف جاسية األطراف ،اذ سيطبق قدنون املوطن سواء احتدت أم
اختلفت جاسية األطراف (االسدي ،2010 ،صفحة .)24
 .3اعتمدد قدنون اجلاسية يف البلد اليت يكثر فيهد األجدنب ،يؤدي لتكوين جدليدت أجابية تضر بسيددة الدولة وتقلل من جمدل
تطبيق قوانياهد على إقليمهد ،يف حني أن قدنون املوطن حيدفظ على املصدحل العليد مثال يف دولة يكثر فيهد لدول اهلجرة كفرنسد،
حيث تتجه سيدستهد إلدمدج املهدجرين لو ،طُبق مثالً يف دولة يكثر فيهد األجدنب كدلوالايت املتحدة األمريكية ،قدنون جاسيتهم
لضدق جمدل تطبيق القدنون الوطين إىل حد كبري ،ويف ذلك إهدار لسيددة الدولة وسيددة قدنوهند.
 .4من جهة أخرى ،ليس صحيحد أن تغيري الشخص ملوطاه هو أمر يسري يف مجيع األحوال كمد ظن أنصدر ضدبط اجلاسية ،إذ
أن املوطن ال خيضع يف تغيريه لسلطدن اإلرادة وحدهد ،كمد وأن حتديد هذا املوطن يف مجيع األحوال ليس أمرا عسريا ؛ بل على
العكس فإنه من اليسري التعرف على املوطن وحتديده.
 .5كمد يربر انصدر املوطن ذلك لرعدية مصلحة املهدجرين الذين يادجمون يف اجملتمع الذين يعيشون فيه فيكون من مصلحتهم أن
يطبق عليهم قدنون البلد الذي يوجد فيه حمل أقدمتهم ،وكذلك من مصلحة األغيدر الذين يتعدملون معهم ان يتعدملوا على أسدس
قواعد هذا القدنون الذي يسهل عليهم التعرف عليه وذلك الرتبدطه بواقعة مددية واضحة للعيدن ،وهي حمل اإلقدمة( اهلداوي ،..
 ،1967صفحة .)84
وعلى الرغم من ان اجلدل الزال مستمراً بني الفقه حول املفدضلة بني هذين الضدبطني اجلاسية من جهة واملوطن من جهة
أخرى ،ومهمد كدن امر اخلالف السدبق فدألمر الذي ال خشك فيه ان اختيدر اي من الضدبطني هو امر تقدره كل دولة وفقدً
لسيدستهد التشريعية وتبعدً ملد تريد ان حتققه من اهداف كضبط العمليدت االقتصددية واألسرية اليت جتري على اقليمهد (سالمة،)1996 ،
فدلدول املصدرة للسكدن تتبىن ضدبط " اجلاسية " كدلقدنون العراقي مبد انه يتفق مع سيدستهد يف تتبع مواطايهد أيامد ذهبوا ،بعكس
احلدل ابلاسبة للدول املستوردة للسكدن الستيعدب االجدنب وادمدجهم يف جمتمع الدولة.
الفرع الثاين :يف اخلطبة
عرفت اخلطبة اترخييدً يف العهود القدمية (( )األخشقر ،بدون ساة  ،الصفحدت  ،)51-50إال انه رغم قدمهد ،فلم حتض
مبفهوم قدنوين بل تعد جمرد حددث متعلق ابحليدة اخلدصة ،و لذلك اعتربهتد الشريعة اإلسالمية من مقدمدت الزواج و اعتربهد الفقه
متهيدا أو من مقدمدت الزواج وذلك قصد الكشف عن رغبة املتعدقدين يف ابرام العقد فوجدت نتيجة خلطورة عقد الزواج ،وقد
خلت الكثري من التشريعدت من حتديد ضدبظ إسادد خدص مبسدئل اخلطبة ،كمد هو احلدل يف القدنون املدين العراقي وجملة القدنون
الدويل اخلدص التونسي والقدنون املدين املصري والقدنون املدين الفرنسي إال انه مع ذلك قدست هذه التشريعدت اخلطبة على
مسدئل الزواج سواء من حيث الشروط املوضوعية أو الشكلية للخطبة أو آاثرهد أو العدول عاهد والاتدئج املرتتبة على هذا العدول
 جتسد هذا التربير على ارض الواقع بتوقيع الكثري من الدول وماهد سويسرا على اتفدقية جايف اخلدصة بوضع الالجئني لساة  1951اليت قررت إخضدع أهلية
الالجئ اىل قدنون املوطن ويف حدلة عدم وجوده تطبق قدنون حمل االقدمة  ,حيث تاص املددة  12من االتفدقية على انه " :ختضع أحوال الالجئ الشخصية لقدنون
بلد موطاه ،أو لقدنون بلد إقدمته إذا مل يكن له موطن ،".ياظر املوقع اإللكرتوين
(https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
 عرفت اخلطبة يف عهد القدنون الرومدين القدمی ،و كدنت ختضع لشروط موضوعية و خشكلية معياة متاح لكل من اخلدطبني احلق يف املطدلبة بتافيذ الزواج ،مث عدل عن
هذا األثر ،أمد ابلاسبة للقدنون الكاسي اختلف موقفه ابختالف طبيعة الزواج و مدى ارتبدطه القدنونية ،و حىت القدنون الفرنسي فبعدمد كدن يعتربهد عقدا ابطال
ملخدلفة الاظدم العدم فقد ابتعد القضدء ابلكايسة ،فعادمد كدن ديايد كدن للخطة آاثر عقدية و ال ميكن إلغدؤهد إال ابتفدقهمد معد ،إىل أن أصبحت جمرد وعد فقدت
تلك اآلاثر .
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فأنه يتعني التفرقة بني مراحل الزواج من خالل خشروطه املوضوعية وخشروطه الشكلية الالزمة ألبرام الزواج وحتديد القدنون
الواجب التطبيق على كل نوع من هذين الاوعني.
فبالاسبة للشروط املوضوعية(( )7السعدي ،1994 ،الصفحدت  :)48-34فأهند ختضع لقدنون جاسية الزوجني ،وهذا
مد نصت عليه املددة ( )19من القدنون املدين العراقي يف الفقرة (اوالً) ماهد واليت تاص على انه "يرجع يف الشروط املوضوعية
لصحة الزواج إىل قدنون كل من الزوجني" ،ويعد هذا الاص بتطبيقه للشروط املوضوعية لكال الزوجني تطبيقأ موزعدً وهذا مد

يتمدخشى مع القواعد العدمة السدئدة يف القدنون املقدرن( )8وذلك أتسيسدً على ان هذه الشروط يقصد هبد محدية الرابطة الزوجية
(والقدنون )2013 ،ويقصد ابلتطبيق املوزع ابنه التطبيق الذي يتحقق عادمد تتضمن قدعدة التادزع على ضدبط إسادد واحد يشري
(امحد عبد الكرمی
أبختصدص أكثر من قدنون حبيث يطبق على كل مسألة أو يطبق على كل طرف من أطراف العالقة قدنوانً على حدة
سالمة اجمللد  ،1995 ،51صفحة  ،)137وبتسقيط هذا االسلوب على الشروط املوضوعية يكفي النعقدد الزواج لكي يكون صحيحدً ان
يتوافر يف كل من الزوجني الشروط اليت يتطلبهد قدنونه فقط دون األخذ باظر االعتبدر مد يقرره قدنون الزوج االخر.
أما عن الشروط الشكلية يف هذا العقد :ويقصد هبد كل مد يتطلبه القدنون من اجراءات للتعبري عن االرادة من عالنية
وتسجيل الزواج واملراسيم الدياية واخشهدره واثبدت الزواج (اهلداوي  ،1967 ،..صفحة  )158واخضعت الفقرة األوىل من املددة
 وملد كدن الزواج من التصرفدت االرادية فأنه لكي يكون صحيحدً جيب ان تتوافر فيه الشروط املوضوعية لصحة انعقدده ،والشروط املوضوعية :هي كل مد يتوقف
وجود الشيء على حتقيقهد النعقدد الزواج ،كدلشروط اخلدصة ابألهلية والرضد وصالحية املرأة للعقد أبن تكون غري حمرمة على من يريد الزواج ماهد وغريهد من الشروط
 ,ياظر يف الشروط املوضوعية يف عقد الزواج .
 املددة ( )36من القدنون الكوييت واملددة ( )12من القدنون املدين املصري واملددة( )11من القدنون املدين اجلزائري  ,واملددة ( )12من القدنون املدين االمدرايت  ,واملددة
( )12من القدنون املدين الليي  ,والفصل ( )54من جملة القدنون التونسي واملددة ( ) 44من القدنون الدويل اخلدص السويسري  ,وهذا مد قضت به ايضد حمكمة
الاقض الفرنسية يف احدى احكدمهد الصددر يف  18مدرس  2020والذي جدء فيه  " :حسب املددة  3من االتفدقية الفرانكو-مغربية ،يف  10أغسطس 1981
املتعلقة ابلاظد م األسدسي لألخشخدص واألسرة ،والتعدون القضدئي ،إن الشروط املوضوعية للزواج ،واليت تتمثل يف سن الزوجة ،والرضدء ،وموانع الزواج ،خدصة الادجتة
عن وجود روابط قريب أو نسب ،ختضع لقدنون كل واحد من كال الزوجني "......ياظر احلكم Civ. 1re,18 mars 2020, n°19-11.573, Rev. :
crit. DIP, oct.-déc., 2020, p. 821
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وميكن القول ان التشريعدت العربية ومن ضماهد القدنون العراقي قد استاد يف هذا القيدس إىل مد قرره الفقه اإلسالمي يف انه ال
يصح خطبة إال من ميكن الزواج هبد يف احلدل ،الن اخلطبة مد هي إال وسيلة يف الشرع كدنت لغدية هي الزواج فإذا كدنت الغدية
(زهرة ،دون اتريخ نشر ،
خشي يف الشرع كدنت مقدمته حمرمة كمد ان مقدمة االمر الواجب واجبة
مماوعة فدلوسيلة غري جدئزة ،فأذا حرم ْ
الصفحدت  ،)28-22لذلك فال بد من إخضدع اخلطبة لافس قواعد إسادد الزواج فيمد يتعلق بشروطه املوضوعية ،إال انه يف مقدبل هذا
االجتده التشريعي ،فقد اجتهت بعض التشريعدت اجتدهدً أكثر دقة عاد تاظيمهد للخطبة من حيث خشروطهد أو آاثرهد وهذا مد
نالحظه يف املددة ( )35من القدنون اخلدص بتاظيم العالقدت القدنونية ذات العاصر األجاي رقم ( )5لساة  1961واليت تاص
على انه ":تعترب اخلطبة من مسدئل األحوال الشخصية ويسري عليهد من حيث خشروط صحتهد قدنون اجلاسية ابلاسبة إىل كل
خدطب ،ومن حيث آاثرهد إىل قدنون جاسية اخلدطب وقت اخلطبة ،ومن حيث فسخهد إىل قدنون جاسية اخلدطب وقت الفسخ"،
وكذلك املددة ( )18من القدنون املدين القطري رقم  22لساة  2004واليت نصت على انه " :تسري على اخلطبة األحكدم املبياة
يف املواد السد بقة بشأن الزواج خشروط الصحة و الشروط املوضوعية ختضع لقدنون جاسية الزوجني وقت االنعقدد أو القدنون القطري
إذا كدن أحدمهد قطراي ،أمد األوضدع الشكلية من توثيق و مراسيم دياية إىل قدنون بلد الزواج ،أو قدنون جاسيتهمد أو املوطن
املشرتك .أمد ابلاسبة لآلاثر فتخضع جلاسية الزوج وقت االنعقدد أو القدنون القطري عاد احتدد اجلاسية".
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( )19من القدنون املدين العراقي الشروط الشكلية للزواج إىل الشكل املقرر يف قدنون البلد الذي مت فيه عقد الزواج أو االخشكدل
اليت يقررهد قدنون كل من الزوجني اذ نصت على انه ":امد من حيث الشكل فيعترب صحيحدً الزواج مد بني أجابيني أو مد بني

أجاي وعراقي اذا عقد وفقدً للشكل املقرر يف قدنون البلد الذي مت فيه ،أو اذا روعيت فيه االخشكدل اليت قررهد قدنون كل من
الزوجني" ،وبذلك فأن املشرع العراقي حدد االختصدص يف هذه الشروط ألحد القدنونني ومهد قدنون حمل األبرام أو قدنون جاسية
كل من الزوجني .وقد نصت غدلبية التشريعدت على وضع قدعدة اختيدرية مؤداهد ابرام عقد الزواج وفق الشكل الذي حيدده

القدنون الشخصي للزوجني أو وفق الشكل احمللي لبلد األبرام( ،)9يف حني اجتهت بعض التشريعدت إىل تطبيق هذه القدعدة تطبيق
الزامي مبعىن حددت قدنون حمل األب رام بصورة الزامية كمد هو احلدل ابلاسبة للقدنون الفرنسي اذ نصت املددة ( )47من التقاني
املدين الفرنسي املعدل بقدنون رقم ( )1376-06لساة 2006على انه " :ان كل تصرف خدص ابحلدلة الفرنسية للمدنيني
واالجدنب مت يف اخلدرج يكون صحيحدً مىت مد كدن قد حرر حسب االخشكدل املاصوص عليهد طبقد لقدنون مكدن األبرام "(.)

وكذلك احلدل ابلاسبة للقدنون السويسري فقد اخضع الشروط الشكلية للزواج للقدنون السويسري وذلك يف الفقرة ( )3من
املددة ( )44من القدنون الدويل اخلدص السويسري واليت نصت على انه .3 ":خيضع خشكل االحتفدل ابلزواج يف سويسرا للقدنون
السويسري" ،ولعل السبب يف ذلك هو أتثر هذه التشريعدت ابملدرسة االيطدلية القدمية واملدرسة اهلولادية اليت بررت خضوع
موضوع العقد لقدنون بلد األبرام على أسدس ان ارادة األطراف قد اجتهت ضمادً إىل اختيدر هذا القدنون واليت طبقتهد يف جمدل عقد
الزواج (حداد ،2007 ،صفحة  ،)333والواقع ان هذا االمر جدير ابلتأييد يف التشريع العراقي ألنه مل جيعل قدعدة حمل األبرام
الزامية بل جعلهد اختيدرية وبذلك يكون قد اعطى جمدل اوسع للحلول القدنونية املتعلقة ابلقدنون الواجب التطبيق على الشروط
الشكلية فيكفي ان يتبع الشكل املقرر يف احد القوانني املذكورة حىت يعترب الزواج صحيحدً دون ان تراعي الشكليدت يف اي قدنون
أخر.
املطلب الثاين حتديد ضابط اإلنساا يف مروحلة االنقضاء
إن الرابطة الزوجية ليست رابطة أبدية أو أزلية ،إمند قد ختضع لظروف ووقدئع تؤدي إىل إحنالهلد ،وختتلف وسيلة انقضدء
الرابطة الزوجية من دولة إىل أخرى حبسب الاظدم القدنوين واالجتمدعي للدولة اليت ياتمي إليهد الزوجني ،وتاقضي العالقة الزوجية يف
القدنون العراقي أمد ابلوفدة أو ابلطالق الذي يقع ابإلرادة املافردة للزوج ،كمد ياقضي ابلتفريق عن طريق صدور حكم من القضدء
أبهندء رابطة الزواج ،وقد ياقضي الزواج أيضدً ابالنفصدل اجلسملين والذي يقصد به مبدعدة مددية بني أطراف العالقة الزوجية،
تاقطع بسببه املعيشة املشرتكة بياهمد ألسبدب معياة قد تكون جلية وقد يرتك تقديرهد إىل القدضي الذي يعرض عليه الازاع ،ومد
مييز االنفصدل اجلسمدين عن الطالق أو التطليق هو انه ال يؤدي دائمد إىل حل الرابطة الزوجية ،إذ قد يعود الزوجدن إىل مد كدن
عليه من قبل بعد إنتهدء فرتة التفريق اجلسمدين وقد ال يعودان إىل ذلك عادمد يتحول التفريق اجلسمدين إىل إحنالل الزواج بصفة
هندئية عن طريق القضدء (توايت-24-23 ،فرباير  ،,2014 ,صفحة  ،)161وقد اخضعت بعض القوانني العربية هذه االنواع إىل قدعدة إسادد
واحدة وابلتديل ختضع إىل ضدبط واحد إال وهو قدنون جاسية الزوج ،كمد هو احلدل القدنون العراقي والقدنون الكوييت والقدنون
 املددة ( )37من قدنون تاظيم العالقدت ذات العاصر االجاي الكوييت والفصل ( )46من اجمللة التونسية للقدنون الدويل اخلدص والفقرة الثدنية من املددة ( )12من
قدنون تاظيم املعدمالت املدنية االمدرايت والفقرة الثدنية من املددة ( )13من القدنون املدين االردين واملددة ( )20من القدنون املدين املصري.
 وهذا مد قضت به حمكمة الاقض الفرنسية يف  15فرباير 1982والذي ايدت به حكم حمكمة استئادف أكس -إن -بروفدنس بتطبيق القدنون اإليطديل املعني من
خالل قدعدة تادزع القوانني الفرنسية فيمد خيص الشروط الشكلية للزواج ،وذلك بشأن زواج اثاني من الرعداي السوريني ،حيث مت إخشهدر الزواج يف إيطدليد وف ُقد للشعدئر
اإلسرائيلية املسلم هبد يف قدنونيهمد الوطين ,.ياظر cette Revue, 1983.300, note J.-M :
. Bischoff, JDI, 1983.595, note R. Lehmann, D. 1983,431, note E. Agostini et IR 151, obs. B. Audit.
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والقدنون املدين اجلزائري( ،)يف حني اعتمدت بعض التشريعدت إىل استخدام الضوابط املتعددة واليت تكون على سبيل االحتيدط
وهو مد نص عليه القدنون الكوييت يف املددة ( )40من القدنون اخلدص ابلعالقدت القدنونية ذات العاصر األجاي على انه " :يسري

على الطالق والتطليق واالنفصدل قدنون أخر جاسية مشرتكة كسبهد الزوجدن أثادء الزواج وقبل الطالق أو قبل رفع الدعوى
ابلتطليق أو االنفصدل ،فأن مل توجد هذه اجلاسية املشرتكة ،يسري قدنون جاسية الزوج وقت انعقدد الزواج" ،اذ خيضع احنالل الزواج
لقدنون أخر جاسية مشرتكة للزوجني كسبدهد أثادء الزواج وقبل التطليق أو قبل رفع دعوى ابلتطليق أو ابالنفصدل ،فأن مل توجد
هذه اجلاسية املشرتكة يسري قدنون جاسية الزوج وقت انعقدد الزواج،ويعترب هذا احلكم االخري ضدبط إسادد احتيدطي يف حدلة
ختلف اجلاسية املشرتكة للزوجني ،ومل يفرق القدنون الكوييت بني مسألة الطالق الصددر ابإلرادة املافردة للزوج مع احلدالت االخرى
وابلتديل مل يفرده بقدعدة إسادد حتكمه بل اساد فكرة احنالل الزواج(الطالق ،التطليق ،االنفصدل اجلسمدين) لقدنون واحد وكذلك
احلدل ابلاسبة جمللة القدنون الدويل اخلدص التونسي حيث نصت على نفس التوجه يف الفصل ( )49ماهد على انه " :الطالق
والتفريق اجلسدي ياظّمهمد القدنون الشخصي املشرتك عاد إقدمة الدعوى ،وعاد اختالف اجلاسية يكون القدنون املاطبق هو قدنون
أخر مقر مشرتك للزوجني إن وجد وإالّ تطبّق احملكمة قدنوهند .وياظّم القدنون التونسي الوسدئل الوقتية أثادء سري الدعوى" وكذلك
القدنون الدويل اخلدص السويسري فقد نص يف املددة ( )61على انه .1 " :خيضع الطالق واالنفصدل للقدنون السويسري .2.ومع
ذلك ،إذا كدن كال الزوجني حيمالن نفس اجلاسية األجابية وكدن مقر أقدمتهمد يف سويسرا ،فإن قدنون دولة اجلاسية املشرتكة يكون
سدري املفعول .3.إذا كدن قدنون دولة اجلاسية املشرتكة ال يسمح بفسخ الزواج أو يفرض خشروطًد قدسية غري عددية ،فإن القدنون
أيضد مواطاًد سويسرًاي أو أقدم أحد الزوجني يف سويسرا لالثاني الساوات السدبقة
السويسري يكون سدرًاي إذا كدن أحد الزوجني ً
مبدخشرة" ،يف حني اجته القدنون املدين الفرنسي إىل جعل حدلة االنفصدل من احلدالت اليت توجب التطبيق احلصري للقدنون الفرنسي
وذلك يف املددة ( )309واليت نصت على انه " :تاص على انه ":يطبق القدنون الفرنسي فيمد يتعلق ابلطالق والتطليق واالنفصدل

اجلسمدين يف احلدالت التدلية - :إذا كدن كل من أحد الزوجني يتمتعدن ابجلاسية الفرنسية-.إذا كدن موطن كل من الزوجني
بفرنسد -.حني ال يعرتف اي قدنون أجاي ابختصدصه وتكون احملدكم الفرنسية خمتصة ،ففي هذه احلدلة يعود االختصدص للقدنون
الفرنسي للاظر يف الطالق والتفريق اجلسمدين" ،وطبقدً لذلك جند ان املددة ماحت للقدنون الفرنسي اختصدصدً اصليدً يف حدلتني:
إذا كدن الزوجني من جاسية فرنسية ،أو كدن الزوجني مقيمني يف فرنسد مث اعرتفت ابختصدص حمدود للقدنون األجاي وهو الذي
حيكم طالق الزوجني املقيمني خدرج اقليم فرنسد ،واعطت اخريا اختصدص للقدنون الفرنسي ويظهر هذا االختصدص إذا كدنت
التشريعدت املعاية جتهل مؤسسة الطالق (كمدل ،2014 ،صفحة  ،)11والبد يف هذا املقدم ان نذكر التوجه االوريب احلديث
الذي متثل بصدور الئحة رومد  3اخلدصة بتوحيد القواعد املتعلقة مبسدئل الطالق واالنفصدل القدنوين رقم  1259/2010واليت
اعتمدت على ضدبط االرادة يف حتديد القدنون الواجب التطبيق على هذه املسدئل والذي ميثل انقالابً على الضوابط التقليدية اليت
تؤدي من وجهة نظر هذه الالئحة إىل اهدار املسدواة يف التعدمل بني أطراف العالقة القدنونية ،فتبين ضدبط االرادة ميكن من خالله
(االمني،
التغلب على هذه الصعوابت عن طريق السمدح بتكييف القدنون الواجب التطبيق حبسب طبيعة العالقة القدنونية وظروفهد
 ،)2019كذلك ماح الطرفني مبرونة أكرب من خالل السمدح هلم ابختيدر القدنون الواجب التطبيق على الطالق واالنفصدل
 اضدف املشرع اجلزائري االنفصدل اجلسمدين اىل قدعدة االسادد اخلدصة أبحنالل الزواج الواردة يف الفقرة الثدنية من املددة ( )12من القدنون املدين مبوجب التعديل رقم
05-10الصددر يف  20جوان .2005
 نصت الفقرة الثدنية من املددة ( )12املعدلة على انه " " :يسري على إحنالل الزواج واإلنفصدل اجلسمدين القدنون الوطين الذي ياتمي إليه الزوج" .
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انه ":ويسري يف الطالق والتفريق واالنفصدل قدنون الزوج وقت الطالق أو وقت رفع الدعوى" ،وكذلك القدنون املدين املصري

Issue: 3

املصري والقدنون اجلزائري( ،)وقد ترددت هذه القوانني يف اختيدر ضدبط اإلسادد بني اسلوبني األول يساد االختصدص لقدنون
الزوج وحده وهذا مد سدر عليه القدنون املدين العراقي يف الفقرة الثدلثة من املددة ( )19من القدنون املدين العراقي واليت نصت على

Rana Sadiq Shehab AL DULAIMI

القدنوين،والقوانني اليت ميكن اختيدرهد هي فقط تلك اليت تربط األزواج هبد عالقدت وثيقة بسبب أقدمتهم املعتددة أو أخر إقدمة
مشرتكة معتددة إذا كدن أحدهم ال يزال يقيم هادك وجاسية أحد الزوجني األزواج ،وقدنون الدولة اليت توجد فيهد احملكمة اليت اقيمت
أمدمهد الدعوى(.)

املطلب الثالث :حتديد ضابط اإلنساا يف مروحلة ترتيب اآلاثر
مبجرد أن يستويف عقد الزواج الشروط الشكلية واملوضوعية ومجيع األركدن الالزمة يرتب عدة نتدئج قدنونية واخالقية ودياية،
وألن العالقة الزوجية قد تتعقد وتستحيل استمراريتهد ،ممد يستدعي احنالهلد واهندئهد األمر الذي يرتب هو اآلخر آاثر ذات أمهية
متعلقة ابحلدلة الشخصية للزوجني وباتدج العالقة الزوجيةاليت كدنت قدئمة إال وهم األوالد فدختالف قوانني الدول وأنظمتهد بلغ هذه
اآلاثر كذلك ،فبدلاسبة آلاثر عقد الزواج ،هي احلقوق والواجبدت املتبددلة بني الزوجني ،وهي امد ان تكون خشخصية تقع على
عدتق الزوجني ومن قبيل ذلك املعيشة املشرتكة بني الزوجني على حنو يتصف ابملودة وحسن العشرة وطدعة الزوجة لزوجهد وحق
الزوجة يف املهر والافقة وكذلك من املسدئل اليت تادرج يف مضموف اآلاثر الشخصية لعقد الزواج مسألة ثبوت الاسب الشرعي
لألوالد ،أو ان تكون آاثر مدلية تتعلق ابلاظدم املديل للزوجني والذي يعطي يف بعض القوانني للزوج حق ادارة اموال الزوجني خالفدً
ملبدأ االستقالل املديل للزوجني الذي أقرته الشريعة اإلسالمية ،فبدلاسبة لآلاثر الشخصية اختلفت التشريعدت فيمد بياهد يف حتديد
ضدبط اإلسادد فيمد يتعلق حبقوق وواجبدت الزوجني ،فبعض التشريعدت ذهبت إىل إسادد االختصدص لقدنون جاسية الزوج وحده،
فقد اخضعت الفقرة الثدنية من املددة ( )19من القدنون املدين العراقي آاثر الزواج إىل قدنون جاسية الزوج وقت الزواج بقوهلد:

"ويسري قدنون الدولة اليت ياتمي إليهد الزوج وقت انعقدد الزواج على اآلاثر اليت يرتبهد عقد الزواج مبد يف ذلك من إثر ابلاسبة
للمدل" ،وهذا مد سدرت عليه اغلبية التشريعدت العربية( ،)يف حني اجتهت تشريعدت أخرى إىل اخضدع آاثر الزواج سواء كدنت
خشخصية أم مدلية لقدنون اجلاسية املشرتكة للزوجني ،ويف حدلة اختالفهمد يف اجلاسية يطبق قدنون املوطن املشرتك أو قدنون
القدضي ،ومن ذلك القدنون املدين الفرنسي فدلقدنون الفرنسي يف السدبق كدن خيضع آاثر الزواج إىل قدنوف جاسية الزوج ابعتبدره
رب األسرة وهذا يف نص املددة ( )213من القدنون املدين ،وبعد تعديله يف ساة  1970أخذ مببدأ مسدواة الزوجني يف إدارة و
تسيري خشؤوف األسرة فأذا كدن الزوجني من نفس اجلاسية فال مشكلة ويف حدلة اختالفهمد يف اجلاسية يطبق قدنون املوطن املشرتك
أو قدنون القدضي (الطيب ،2004 ،صفحة  ،)150وقد أتثر القدنون التونسي والقدنون السويسري مبوقف القدنون الفرنسي
وحدوال األخذ بضوابط حتقق أكرب قدر من املسدواة والعدالة من خالل االعتمدد على الضوابط التخريية اليت هتدف إىل تطبيق
القدنون األكثر صلة ابلازاع ،اذ نص الفصل ( )47من جملة القدنون الدويل اخلدص التونسي على انه ":ختضع واجبدت الزوجني
للقدنون الشخصي املشرتك ،وإذا مل يكن الزوجدن من جاسية واحدة يكون القدنون املطبق هم قدنون أخر مقر مشرتك هلمد واال
فقدنون احملكمة " ،وبافس االجتده نصت املددة ( )48من القدنون الدويل اخلدص السويسري على انه .1 " :ختضع آاثر الزواج
لقدنون الدولة اليت يقيم فيهد الزوجدن .2 ،إذا مل يكن الزوجدن موجودين يف نفس الدولة ،فإن آاثر الزواج حيكمهد قدنون دولة
املوطن الذي ترتبط به حقدئق القضية بشكل أوثق" ،ومد مت تقريره يف املواد السدبقة من حتديد ضوابط اإلسادد اخلدصة آباثر الزواج
الشخصية فأهند ال تسري خبصوص الاسب وان كدن من ضمن اآلاثر الشخصية لعقد الزواج إال ان التشريعدت قد خصته بقدعدة
 نصت املددة اخلدمسة من الالئحة على انه  " :جيوزللزوجني االتفدق على حتديد القدنون الواجب التطبيق على الطالق واالنفصدل القدنوين ،بشرط أن يكون أحد
القوانني التدلية:أ -قدنون دولةاإلقدمة املعتددة للزوجني وقت إبرام االتفدق؛ أو ب -قدنون دولةآخر إقدمةاعتيددية للزوجني،خشريطةأن يكون أحدمهداليزال يقيم هاد كوقت
إبرام االتفدق؛أوج)-قدنون دولةجاسية أحدالزوجني وقت إبرام االتفدق؛أود-قدنون احملكمة الذي تقدم فيهدالدعوى" ,ياظر نص املددة على املوقع التديل :
/http://publications.europa.eu
 كمدهو احلدل يف الفقرة االوىل من املددة ( ) 13من القدنون املدين املصري والفقرة االوىل من املددة ( )14من القدنون املدين السوري واملددة ( )39من القدنون
الكوييت والفقرة االوىل من املددة ( ) 13من قدنون املعدمالت االمدرايت والفقرة االوىل من املددة ( )12من القدنون املدين اجلزائري.
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وهذا مد نص عليه املشرع الفرنسي يف الفقرة ( )14من املددة ( )311واليت نصت على أنه " :أن الباوة مرعية ابلقدنون الشخصي
لألم يوم والدة الولد ،و إذا مل تكن األم معروفة ،فبدلقدنون الشخصي للولد "(.)

إىل جدنب اآلاثر الشخصية هادك آاثر تعرب عاهد بعض التشريعدت ابلاظم املدلية للزوجني واليت تبني حقوق والتزامدت كل
()
ماهمد من حيث ملكية اموهلمد وايراداهتد وكيفية ادارهتد واالنتفدع هبد وارتبط هذا االمر ابلدول الغربية أكثر ماه يف الدول العربية
(سليمدن ،2006 ،صفحة ( )75دربة أمني اجلزائر ،2011 ،صفحة  )27حيث اخضع القدنون الفرنسي تلك االنظمة إىل
قدنون االرادة يف حدل وجود عقد ياظم تلك املسدئل ويف حدل عدم وجود العقد خيضع لقدنون املوطن املشرتك لكال الزوجني
(ماصور ،1995 ،صفحة  ،)399يف حني ذهبت تشريعدت أخرى إىل اختيدر ضوابط إسادد خمتلفة ،كتطبيق قدنون جاسية الزوج
وقت الزواج كمد هو احلدل يف القدنون االملدين ،أو قدنون موطن الزوجية ابلاسبة للماقوالت وقدنون موقع العقدر اذا كدنت االموال
 وبافس االجتده اخذ القدنون الكوييت يف املددة ( )41والقدنون الرتكي يف املددة ( )15والقدنون االسبدين يف املددة (.)19
 اسدس هذه الاظرية هو تطويع مبددئ حل تادزع القوانني من حيث الزمدن يف نطدق التادزع املتحرك وهو مد يسمح به الطبيعة املختلفة لكال الاوعني من التادزع ,
وهذا يتحقق من خالل عدم االلتزام مببدأ عدم يفض مبوجبه التادزع املتحرك وامند جيب مراعدة القدنون االصلح للطرف املقدبل يف احلق او املركز القدنوين لكل حدلة على
حدة سواء كدن القدنون االصلح هو القدنون اجلديد ام القدنون السدبق على تغيري ضدبط االسادد وسواء كدن قدنون القدضي ام القدنون االجاي.
 ويتفق مع هذا االجتده القدنون الدويل اخلدص اجملري املددة ( )42و القدنون الدويل اخلدص البولادي املددة (.)19
 وهذا مد قضت به حمكمة الاقض الفرنسية يف احد احكدمهد واليت قضت به تطبيق القدنون الروسي على الطفل ابعتبدره قدنون االم الشخصي ياظر
Cass. 1re Ch. Civ., 4 mai 2011, Rev. crit. DIP, oct.-déc. 2011, p. 857. :
 توجد يف التشريعدت الغربية العديد من صور الاظم املدلية  ,فيوجد نظدم االخشرتاك املديل والذي يكون مقتضده مشدركة الزوجني يف االموال على ان يدير الزوج هذه
االموال وعا د انتهدء الزوجية بياهم تقسم االموال املشرتكة بني الزوجني وقد تتم املشدركة يف كل اموال الزوجني  ,وقد تقتصر املشدركة يف املاقوالت دون العقدرات  ,وقد
تكون املشدركة فقط ابالموال الادجتة عن املكدسب او االدخدرات دون املاقوالت او العقدرات ,ابالضدفة اىل ذلك يوجد نظدم االنفصدل املديل والذي مبوجبه يستقل كل
من الزوجني حبرية التصرف واالدارة واالستغالل ألمواله اخلدصة خشرط مسدمهة كل ماهمد يف مصدريف االسرة  ,ابالضدفة اىل ذلك هادك نظدم الدوطة او " البدئاة"
والذي يتمثل بتقدمی الزوجة جزء من امواهلد على خشكل مهر لزوجهد ليتوىل ادارته واالنتفدع من ارابحه يف نفقدت االسرة.
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أو االعتمدد على القدنون الذي يعلمه صدحب العالقة ويتوقع تطبيقه ،وبتسقيط ماهج التطبيق هذا ،يكون االختيدر
للقدنون الشخصي للولد والذي يتحدد بقدنون حمل أقدمته املعتددة ابلاسبة للدول اليت أتخذ بقدنون حمل االقدمة ،وهذا مد أيخذ به
القدنون الدويل اخلدص السويسري حيث نص يف املددة ( )68على أنه " :خيضع إنشدء العالقة بني الوالدين والطفل وإنشدئهد
والتادفس عليهد لقدنون الدولة اليت يقيم فيهد الطفل بصفة اعتيددية .غري أنه إذا مل يكن األب أو األم مقيمني يف دولة اإلقدمة
االعتيددية وإذا كدن الطفل والوالدين من مواطين الدولة نفسهد ،فأن قدنون تلك الدولة ياطبق  ،)11("000أو لقدنون جاسية الولد
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إسادد مافردة ،إال انه مع ذلك اختلفت فيمد بياهد يف اختيدر هذا الضدبط ،فماهد من اساد االختصدص إىل قدنون جاسية األب،
وهذا مد اخذ به القدنون املدين العراقي يف الفقرة (رابعدً) من املددة ( )19واليت تاص على أنه" :املسدئل اخلدصة ابلباوة الشرعية
والوالية وسدئر الواجبدت مد بني األابء واألوالد يسري عليهد قدنون األب "( )ومن قراءة الاص ميكن استبيدن فلسفة املشرع العراقي
يف هذا االختيدر هو أن األب هو الذي أوجد األبن وابلتديل يكون إثبدت الباوة أكثر أمهية لألب من األبن ،فضالً عن ذلك أن
الباوة تعد من قبيل آاثر الزواج اليت ختضع لافس القدنون الذي حيكم هذه اآلاثر وهو قدنون جاسية (الزوج) ،كمد أنه يضمن وحدة
القدنون الواجب التطبيق إذا تعدد األوالد (الكرمی ،2017 ،صفحة  ،)35يف حني ان بعض التشريعدت اعتمدت إىل ضدبط
إسادد يتجه دائمدً لتحقيق مصلحة الطفل ،وهذا مد فيه أعمدالً لاظرية القدنون االصلح( ،)10ويتم ذلك من خالل امد ابالعتمدد
على الضوابط املتعددة التخيريية واليت ترتدد بني قدنون اجلاسية وقدنون املوطن أو قدنون الطفل نفسه حسبمد تتحقق مصلحة
الطفل من ذلك الفصل ( )52من اجمللة التونسية للقدنون الدويل اخلدص على أنه " :يطبق القدضي القدنون األفضل إلثبدت باوة
الطفل من بني-1:القدنون الشخصي للمطلوب أو قدنون مقره أو القدنون الشخصي للطفل أو قدنون مقره وختضع املادزعة يف الباوة
للقدنون الذي نشأت مبقتضده ".

Rana Sadiq Shehab AL DULAIMI

من العقدرات كمد هو احلدل يف القدنون االمريكي والقدنون االجنليزي (الطيب ،2004 ،صفحة  ،)176امد ابلاسبة للقوانني
العربية فأن غدلبية هذه القوانني ومن ضماهد القدنون العراقي جتهل هذه االنظمة ممد دفعهد إىل احلدق اآلاثر املدلية للزواج ذو العاصر
األجاي إىل قدنون جاسية الزوج ،ولعل السبب يف انتهدج التشريعدت العربية هلذا االجتده ،هو ان هذه التشريعدت تستاد على مبدأ
ِ ِ ِ
يب ِممَّد ا ْكتَ َسبُوا
االستقاللية يف الذمة املدلية لكال الزوجني واعتربت ذلك قدعدة اصلية اثبتة ،أعمدالً لقوله تعدىل﴿ :للِّر َجدل نَص ٌ
ص ِ
ِِ ِ ِ
ْب﴾ ، أبستثادء القدنون الدويل اخلدص التونسي والذي أتثر ابلقدنون الفرنسي والقوانني الغربية حيث
يب ممَّد ا ْكتَ َس ْ َ
َوللاّ َسدء نَ ٌ
اعرتف هبذه االنظمة واساد االختصدص فيهد إىل قدنون اول موطن مشرتك بني الزوجني وان مل يوجد فقدنون مكدن ابرام عقد
الزواج.

أمد فيمد يتعلق آباثر احنالل الزواج فهي كسدبقتهد ماهد مد تكون آاثر خشخصية وماهد مدتكون آاثر مدلية ،فمن اآلاثر
الشخصية اليت ترتتب على احنالل عقد الزواج العدة واليت جدءت التشريعدت العربية ومن ضماهد القدنون العراقي خدليد من االخشدرة
إىل حتديد ضدبط إسادد خدص ابملادزعدت اليت حتدث يف فرتة العدة ،كذلك ان االنظمة الغربية التعرف مفهوم العدة وامند تستاد
إىل وسدئل العلم واملعرفة اليت مبقتضدهد يتم التوصل إىل معرفة يقياية برباءة الرحم ماعد الختالط االنسدب ،كذلك يتم االعتمدد على
(الزهراء،
االنفصدل اجلسمدين الطويل االمد الذي حيدث بني الزوجني واليت ميكن اعتبدرهد نوع من انواع العدة يف ظل هذه االنظمة
 ،2011-2010صفحة  ،)30وطبقدً لذلك فأن املعمول به يف ظل هذه التشريعدت إىل اخضدع العدة إىل قدعدة اإلسادد اخلدصة ابحنالل
الزواج( ،)ومن قبيل اآلاثر الشخصية اليت ترتتب على احنالل الزواج ،هي احلضدنة ،وقد اختلف التوجه التشريعي يف حتديد ضدبط
اإلسادد فيهد بسبب االختالف يف الطبيعة القدنونية للحضدنة ،اذ يتوقف حتديد القدنون الواجب التطبيق على معرفة التكييف
القدنوين للحضدنة ،ومن ذلك هادك اجتده يذهب إىل اعتبدر احلضدنة أثراً من آاثر عقد الزواج ،ومن ذلك املددة ( )43من القدنون
الكوييت واليت جدء فيهد " :يسري قدنون جاسية األب يف الوالية على الافس ويف احلضدنة" ولقد بيات املذكرة اإليضدحية للمددة
( )43من القدنون الكوييت األسبدب اليت دعت إىل األخذ بقدعدة اإلسادد اليت تضماتهد ،فاصت على أنه  ":وملد كدنت الوالية
على الافس فرعد من الباوة فإن القدنون الذي يسري يف خشأهند هو قدنون جاسية األب ،فيحدد هذا القدنون والية األب على اباه
الصغري ،ومد ميلك عليه من حق التأديب ،ومد يقع على عدتقه من واجب الرتبية ،وغري ذلك ممد يتعلق ابلوالية على الافس .وملد
كدنت احلضدنة هي املرحلة األوىل من مراحل الوالية على الافس لذلك وجب أن ختضع للقدنون الذي ختضع له الوالية وهو قدنون
جاسية األب .فيتوحد بذلك القدنون الذي يسري على الباوة الشرعية والوالية على الافس واحلضدنة ،وهي مسدئل ثالث يتصل
بعضهد ببعض اتصدال وثيقد (املال ،1994 ،الصفحدت ص ").680-679وكدن هذا اجتده املشرع العراقي وان كدن مل ياص
بصراحة على ضدبط إسادد اخلدص مبسدئل احلضدنة إال انه ميكن أعمدل نص الفقرة الرابعة من املددة ( )19من القدنون القدنون
املدين العراقي واليت نصت على انه " :املسدئل اخلدصة ابلباوه الشرعية والوالية وسدئر الواجبدت مدبني األابء واألوالد يسري عليهد
قدنون األب" ،والسبب يف هذا التوجه يبدو من ان املشرع العراقي عد احلضدنة من آاثر الاسب وأخضدعهد إىل قدنون جاسية األب
الهند متثل املرحلة األوىل من مراحل الوالية على الافس ،يف حني ان هادك اجتده أخر يعد احلضدنة أثراً من آاثر احنالل عقد الزواج
وهذا مد سدر عليه القضدء الفرنسي يف بعض أحكدمه والذي طبق قدنون جاسية الزوج وقت رفع الدعوى ولعل السبب يف هذا
التوجه ان الداينة املسيحية قد ربطت احلضدنة ابلطالق ،وان االم احق حبضدنة طفلهد ،اذا مل تكن سببدً يف الطالق ابعتبدرهد
الطرف االخشفق على اوالدهد ،لذا جند معظم القوانني االوربية ومن ضماهد القدنون الفرنسي اعتربت احلضدنة من آاثر الطالق ،إال
ان هادك توجه لبعض التشريعدت يهدف إىل عدم حتيد ضدبط إسادد للحضدنة حمدد وامند تكون مصلحة الطفل هي الفضلى
 االية رقم ( )32سورة الاسدء.
 سبق ووضحاد ضوابط االسادد املختدرة من قبل التشريعدت فيمد يتعلق أبحنالل الزواج  ,ياظر :ص 15-13من البحث.
 تقدبلهد نص املددة ( )20من القدنون املدين القطري.
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 وبافس االجتده اخذ القدنون الكوييت يف املددة ( )41والقدنون الرتكي يف املددة ( )15والقدنون االسبدين يف املددة (.)19
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امد اآلاثر املدلية الحنالل عقد الزواج فتتمثل ابلافقة واملراد ابلافقة هاد هي نفقة املطلقة ونفقة األوالد أبعتبدر هذه الافقدت
كأحد آاثر احنالل الزواج ،فبدلاسبة لافقة املطلقة فدهند ختضع لضوابط اإلسادد اخلدصة ابحنالل الزواج واليت سبق ومت توضيحهد،
امد ابلاسبة لافقة األوالد فقد كدنت ايضد حمل خالف ابلاسبة للتشريعدت بسبب االختالف يف نظرهتد إىل موضوع الافقة فمن
التشريعدت تذهب إىل أخضدع االلتزام ابلافقة لقدنون القدضي على اعتبدر انه من اإلجراءات اليت يفصل فيهد ابلتبعية لقضداي أصلية
ويسود هذا االجتده يف الدول االجنلوسكسونية كمد هو احلدل يف اجنلرتا والوالايت املتحدة االمريكية واسرتاليد ،فدلثدبت يف هذه
الدول أن يف كل مرة خيتص القضدء الوطين مبادزعة معياة يطدلب فيهد بافقة يطبق القدنون الوطين غري أنه غدلبدً مد يكون أحد طريف
مسألة الافقة متوطادً أو مقيمدً أو حىت متواجداً على اإلقليم الوطين ويف بعض الاظم جيري تطبيق قدنون القدضي على اسس أخرى
ماهد أصلح واملفيد لطدلب الافقة أو على أسدس أهند من األمن الوطين (حممد ،2009 ،صفحة  95ومد بعدهد ) ،إىل جدنب
ذلك هادك تشريعدت اسادت الافقة إىل قدنون جاسية املدين هبد وهذا مد سدر عليه القدنون املدين العراقي يف الفقرة الرابعة من املددة
( )19من القدنون املدين السدلفة الذكر واليت من خالهلد يتم حتديد مد اذا كدن الشخص املطدلب هبد مديادً هبد أم ال ،وهذا مد
سدرت عليه اغلبية التشريعدت العربية ،يف حني ذهبت تشريعدت أخرى إىل إسادد االختصدص إىل قدنون دولة حمل اإلقدمة
االعتيددية للدائن ابلافقة اي قدنون املطدلب هبد ،ومن ذلك جملة القدنون الدويل اخلدص التونسية يف الفصل ( )51نص على أنه" :
ختضع الافقة للقدنون الشخصي للدائن أو قدنون مقره أو القدنون الشخصي للمدين أو قدنون مقره " ،وكذلك احلدل ابلاسبة التقاني
املدين الفرنسي فقد نص يف الفقرة ( )18من املددة ( )311ماه على أنه " :إن الدعوى الرامية إىل املعونة املدلية يرعدهد وفقدً
الختيدر الولد إمد قدنون حمل سكاه املعتدد وإمد حمل السكن املعتدد للمدين ".امد القدنون الدويل اخلدص السويسري فقد نص يف
املددة ( )79على أنه " :احملدكم السويسرية يف مكدن اإلقدمة االعتيددية أو حمل إقدمة الطفل ،أو يف حدلة غيدبه ومن بني أمدكن
اإلقدمة املعتددة لألبوين املدعى عليه الوالية القضدئية على اإلجراءات املتعلقة ابلعالقدت بني الوالدين والطفل ،والسيمد نفقة الطفل
" .وقد سدرت بعض االتفدقيدت الدولية على هذا االجتده ،كدت ـ ـ ــفدقية الهـ ـ ـ ــدي املربمة يف  2أكتوبر لساة  1973اخل ــدصة ابلقدنون
ال ـ ـ ـواجب التطبيق على الافقة ،حيث نصت الفقرة األوىل من املددة ( الرابعة ) من االتفدقية على انه " :ختضع الافقة بني االقدرب
لقدنون دولة حمل اإلقدمة العددية للدائن ابلافقة ،أو قدنون اجلاسية املشرتكة للدائن واملدين ابلافقة عاد استحدلة احلصول على الافقة
وفقدً لقدنون حمل إقدمة الدائن ".
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وابلتديل تطبيق القدنون االفضل له ومن ذلك توجه القضدء االنكليزي الذي خيضع احلضدنة للسلطة التقديرية للمحكمة املختصة يف
تقرير القدنون الذي يكون اقدر على رعدية الصغري ،وكذلك كدن ذلك توجه القدنون التونسي حيامد نص يف الفصل ( )50من جملة
القدنون الدويل على انه " :ختضع احلضدنة للقدنون الذي وقع مبقتضده حل الرابطة الزوجية أو القدنون الشخصي للطفل أو قدنون
مقره ،ويطبق القدضي القدنون األفضل للطفل ،".وهذا مد سدرت عليه اتفدقية الهدي لعدم  ١٩٩٦املتعلقة ابالختصدص والقدنون
الواجب التطبيق واالعرتاف والتافيذ والتعدون يف مددة املسؤولية األبوية واالجراءات احلمدئية لألطفدل يف الفقرة (ب) من املددة
( ) 15ماهد واليت جدءت على سبيل االستثادء بعد مد قررت املددة يف فقرهتد (أ) على ضدبط إسادد اصلي حيكم مسدئل احلضدنه
واليت حددته بقدنون الدولة املتعدقدة واليت يوجد فيهد مقر اإلقدمة االعتيددية الطفل ،جدءت الفقرة ب بتوفري أكرب قدر من احلمدية
للطفل ،حيث نصت على انه " :غري انه عادمد يقتضي االمر محدية الطفل يف خشخصه أو امواله جيوز استثادء لسلطدت الدول
املتعدقدة أن تطبق أو أتخذ بعني االعتبدر قدنون الدولة األخرى اليت هلد اتصدل متني ابلوضعية"
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املبحث الثاين :تقييم فلسفة املشرع العراقي على ضوء القانون املقارن
حندول يف هذا املبحث اجراء مقدرنة لقواعد التادزع العراقية اخلدصة بعقد الزواج على ضوء التوجهدت التشريعية للقوانني
املقدرنة ،فهل كدنت هذه القواعد مواكبة لالجتهدت احلديثة للتشريعدت املقدرنة اي اهند تتسم ابملالئمة ألطراف العالقة القدنونية،
وعليه لضرورة اجراء مثل هكذا مقدرنة لغرض تقييم فلسفة املشرع العراقي يتطلب االمر إىل تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني وذلك
على الاحو االيت:
 املطلب األو  :مدى املالئمة يف مروحلة اإلنشاء وآاثرها. املطلب الثاين :مدى املالئمة يف مروحلة االنقضاء وآاثرها.املطلب األو  :مدى مالئمة ضوابط مروحلة اإلنشاء وآاثرها
الحظاد يف املبحث األول ان املشرع العراقي بصورة عدمة استاد يف حتديد ضوابط إسادد عقد الزواج إىل ضدبظ
اجلاسية ،ان هذا االختيدر يف الواقع كدن يتوافق مع السيدسة التشريعية اليت تعترب مالءمة يف الفرتة اليت وضعت فيهد قواعد
االختصدص التشريعي يف القدنون املدين العراقي يف عدم  ،1951إال ان ذلك مل يعد مالئمد يف الوقت احلدضر نظرا للمعطيدت
والتغريات اليت طرأت أو تطرأ على السدحة القدنونية العراقية ،ومن أمههد التغري الذي حصل يف خشكل الدولة العراقية من دولة مركزية
إىل دولة احتددية فدلعراق حتول إىل نظدم فدرايل واالدارة الالمركزية واصبح من الدول املتعددة الشرائع إقليميد ،مبعىن ان ختتص كل
خشريعة باطدق إقليمي معني وملد كدن ضدبط اجلاسية كقدنون مطبق يف حدلة تادزع القوانني يكدد جيمع عليه الفقه على عدم كفدية
هذا الضدبط يف حتديد القواعد املوضوعية يف الشريعة الداخلية الواجبة التطبيق ،واليت تاتمي إىل قدنون دولة تتعدد فيهد الشرائع
الداخلية  ،12كذلك تزايد وتطور العالقدت االقتصددية مع الدول املختلفة بسبب االنفتدح االقتصددي يف السوق العراقية
ابإلضدفة إىل االستخدام الواسع لألنرتنيت وظهور مظدهر العوملة ودخول العراق ميدان التعدمل اإللكرتوين ،والزايدة املتواصلة لعدد
املهدجرين بسبب األحداث السيدسية اليت خشهدهد العراق واليت جنم عاهد نزوح اعداد هدئلة من املواطاني العراقيني إىل اخلدرج ،كدنت
هذه االسبدب برمتهد مدعدة لزايدة العالقدت القدنونية املختلطة واملشوبة بعاصر أجبين ،وعلى هذا األسدس كدن البد من اللجوء إىل
معيدر أكثر تطوراً وتقبالً هلذه املعطيدت إال وهو ( قدنون املوطن) لذلك كدن من األفضل ان يراعي املشرع العراقي هذه االسبدب،
وذلك بتبين أكثر من ضدبط إسادد يكون املوطن إحدى هذه الضوابط ،اي ان يكون املوطن ضدبط احتيدطي إىل جدنب ضدبط
اجلاسية ،إال ان املوطن الذي نقرتحه كضدبط إسادد هو (املوطن احلكمي) الذي يقوم على عاصر الاية وتغليبهد على عاصر
اإلقدمة ،وذلك ألن يف هذه احلدلة نستطيع التخلص من مشكلة تعدد املوطن أو انعدام املوطن وال خشك ان اختيدر هذه الضوابط
يعترب وسيلة من وسدئل تطور قواعد التادزع العراقية ،ومد دفعاد هلذا القول ابإلضدفة إىل هذه مد سبق من االسبدب هو أتييدان للحل
الذي اقرتحه جدنب من الفقه الفرنسي والذي حيدول مبوجبه اجلمع بني الضدبطني اذ يشري هذا االجتده إىل انه جيب ان تفرق دولة
مثل فرنسد بني رعدايهد واالجدنب املوجودين فيهد ابستمرار واالجدنب املوجودين فيهد بصفة مؤقتة ،ويرى ان تساد مسدئل األحوال
الشخصية لرعدايهد إىل قدنون اجلاسية وان تساد األحوال الشخصية لألجدنب املقيمني فيهد بصفة دائمة لقدنون املوطن ،وان تساد
األحوال الشخصية لألجدنب املوجودين فيهد بصفة مؤقتة كدلطلبة والسدئحني ورجدل األعمدل إىل قدنون جاسيتهم (امحد حممد
اهلواري ،2008 ،صفحة  ،)401فبدلاسبة لالهلية على ضوء املعطيدت السدبقة نقرتح تعديل الفقرة األوىل من املددة ( )18من
 عكدخشة حممد عبد العدل  ,تادزع القوانني ,دراسة مقدرنة  ,ماشورات احللي احلقوقية  ,بريوت  ,2001 ,ص126؛ مجدل حممود الكردي  ,تادزع القوانني  ,ماشأة
املعدرف  ,اإلسكادرية  ,دون ساة الاشر  ,ص106؛ حسن اهلداوي ود .غدلب علي الداوودي  ,القدنون الدويل اخلدص  ,تادزع القوانني وتادزع االختصدص القضدئي
الدويل وتافيذ األحكدم األجابية  ,لقسم الثدين الطبعة األوىل  ,مطدبع مديرية دار الكتب للاشر والتوزيع ,ملوصل  , 1988ص.87
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القدنون املدين العراقي واالعتمدد على الضوابط التخيريية بدال من ضدبط اإلسادد البسيط لتصبح كاليت " :األهلية يسري عليهد
قدنون الدولة اليت ياتمي إليهد الشخص جباسيته أو قدنون موطاه"

Issue: 3

امد فيمد يتعلق ابخلطبة ،فقد الحظاد غيدب الاص التشريعي يف القدنون العراقي خبصوص اخلطبة ،وبرأياد املتواضع كدن
االجدر ابملش رع العراقي ان يسد الاقص احلدصل ابلتشريع ،وان ايراد مثل هذا الاص أمر جدير ابلتأييد يف التشريع العراقي ،و وضع
قواعد إسادد خدصة هبذا املوضوع أسوة ابلكثري من القوانني وماهد القدنون الكوييت ،حيث ان هذه املرحلة اليت قد تاتهي إىل ابرام
عقد الزواج أو عدم ابرامه ،ال ختلو من الكثري من املشدكل املددية واملعاوية اليت حتتدج إىل حلول قدنونية ،وهبذا الصدد نقرتح على
املشرع العراقي تاظيم نص قدنوين خدص ياظم أحكدم اخلطبة ويكون كداليت":يسري على اخلطبة من حيث خشروط صحتهد قدنون
اجلاسية ابلاسبة إىل كل خدطب ،ومن حيث آاثرهد إىل قدنون جاسية اخلدطب وقت اخلطبة ،ومن حيث فسخهد إىل قدنون جاسية
اخلدطب وقت اخلطبة".

Volume: 4

وابلاسبة للشروط املوضوعية فيبدو ان املشرع العراقي عاد صيدغة نص الفقرة األوىل من املددة ( )19من القدنون املدين كدن
موفقدً فقد راعى جوانب املالءمة من خالل التطبيق للقدنون الشخصي لكال الزوجني الن الزواج خيلق نظدمدً قدنونيدً بني خشخصني
غدلبدً ياتميدن إىل جمتمع سيدسي خمتلف وال يتصور ان ياشأ ذلك الاظدم صحيحدً طبقدً لقدنون احد الطرفني مع أمهدل الطرف
االخر كمد ان قدنون كل دولة قد وضع حلمدية العدئلة اليت تقوم عليهد تلك الدولة وال يصح تطبيق قدنون دون أخر ،وال خشك ان
يف هذا التطبيق مد يتوافق مع مبدأ املسدواة بني الرجل واملرأة ،إىل جدنب التقليل إىل اقصى درجة من فرص بطالن الزواج ذو
العاصر األجاي تشجيعدً لامو العالقدت األسرية عرب احلدود.
امد الشروط الشكلية ،فدن مسلك املشرع العراقي كدن جدير ابلتأييد ألنه مل جيعل قدعدة حمل األبرام الزامية بل جعلهد
اختيدرية وبذلك يكون قد اعطى جمدل اوسع للحلول القدنونية املتعلقة ابلقدنون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية فيكفي ان
يتبع الشكل املقرر يف احد القوانني املذكورة حىت يعترب الزواج صحيحدً دون ان تراعي الشكليدت يف اي قدنون أخر.
امد فيمد خيص آاثر الزواج بصورة عدمة واليت اخضعهد املشرع العراقي ألحكدم الفقرة الثدنية من املددة ( )19من القدنون
املدين فيمكن استقراء فلسفة املشرع يف تكريس قدنون جاسية الزوج هو من اجل ضمدن وحدة الاظدم القدنوين الذي حيكم آاثر
الزواج وذلك الن اآلاثر تقتضي الوحدة يف الاظدم القدنوين الذي حيكمهد وتافر ابلضرورة من التعدد واذا كدن من املتعني االختيدر
فيتم اختيدر قدنون الزوج بوصفه املسؤول عن االسرة (صددق ،1993 ،صفحة  )507وهذا راجع إىل أتثر السيدسة التشريعية
بفكرة القوامة أو رغبة للحفدظ على احلقوق املكتسبة للزوجني ،بيامد جند العكس من ذلك يف الدول املادصرة لفكرة املسدواة بني
الرجل واملرأة ،فاجد ان ضدبط االختيدر هو اجلاسية املشرتكة للزوجني وحمل أقدمتهمد العددية أو موطاهمد ،كمد يف القدنون
السويسري والقدنون التونسي والسبب يف ذلك هو متسك املشرع العراقي بفكرة القوامة أو رغبته يف احلفدظ على احلقوق املكتسبة
للزوجني ،وهذا االسلوب على اطالقه غري ماطقي وال عملي وال ماصف لعدم وجود حقوق مكتسبة حلمديتهد اصال (عرموش،
 ،1973صفحة  ،)96بيامد اخضع املشرعدن التونسي والسويسري اآلاثر الشخصية للزواج لقدنون اجلاسية املشرتكة للزوجني ويف
حدلة اختالفهمد يطبق قدنون املوطن املشرتك أو قدنون القدضي وبذلك فقد جعل كل ماهم قدعدة اختيدرية.
وبرأياد املتواضع نقرتح على املشرع العراقي تعديل الفقرة الثدنية من املددة ( )19من القدنون املدين أبن جيعل القدعدة
اختيدرية يف اخضدع آاثر الزواج لقدنون اجلاسية املشرتكة للزوجني ويف حدلة اختالفهمد يف اجلاسية يطبق قدنون املوطن املشرتك أو
قدنون القدضي ويكون الاص كداليت " :ويسري قدنون الدولة اليت ياتمي إليهد الزوجدن وقت انعقدد الزواج على اآلاثر اليت يرتبهد
عقد الزواج ،وإذا مل يكن الزوجدن من جاسية واحدة يطبق قدنون أخر موطن مشرتك هلمد واال فقدنون احملكمة " ،امد بصورة خدصة

فيمد يتعلق ابلاسب كأحد آاثر عقد الزواج فاالحظ ان املشرع العراقي وان كدن قد وافق جممل التشريعدت يف اختيدر ضدبط
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اإلسادد إال انه عجز عن حتديد القدنون الواجب التطبيق بعد حصول تادزع متحرك نتيجة قيدم األب بتغيري جاسيته ،يف حني
نالحظ ان اغلبية التشريعدت املقدرنة قد اعتمدت صيغة التثبيت الزمين فيخضعهد لقدنون األب امد وقت الزواج أو وقت الوالدة أو
وقت وفدته دون االعتداد يف ذلك ابلتغيري الذي يطرأ على جاسية األب فيمد مد بني هذه الفرتات ،وهذا مد فيه أعمدل لاظرية االثر
الفوري للقدنون اجلديد(( )13حدمد ،2019 ،صفحة  ،)308وال خشك ان يف هذا التوجه مد يسدهم يف حل مشكلة التادزع
املتحرك الن تدخل ارادة االفراد يف تغيري ضدبط اإلسادد جعل العالقة يف حدلة تغيري وحترك وان اهندء هذه احلدلة ال يكون إال
ابلتطبيق الفوري للقدنون اجلديد (سالمة ،1996 ،صفحة  )311هلذا نرى ان اعتمدد ماهجية التطبيق املستادة على صيغة التثبيت الزمين
لتاليف الاقص احلدصل يف الفقرة الرابعة من املددة ( )19جلعلهد أكثر مالئمة من خالل حتديد قدنون جاسية األب وقت الوالدة
ألنه الوقت الذي ترتب عليه احلقوق وااللتزامدت بني الوالد واألبن وحلل األخشكدل املتعلق ابلتادزع املتحرك ابإلضدفة إىل ذلك مد
حتققه هذه املاهجية يف حتقيق اليقني القدنوين لدى القدضي واملشرع ومحدية التوقعدت القدنونية املشروعة لألفراد ،وقد تبني لاد خلو
قواعد التادزع العراقية من تاظيم العقود املدلية بني الزوجني ،ممد يدعوان إىل لفت انتبده املشرع إىل تلك املسألة وحثه على وضع
تاظيم قدنوين خدص هبد.
املطلب الثاين :مدى املالئمة يف مروحلة االنقضاء وآاثرها
عاد استقراء نص الفقرة الثدلثة من املددة ( )19من القدنون املدين العراقي ،يالحظ ان املشرع العراقي كغريه من القوانني
العربية اعتمد على احد الضوابط التقليدية إال وهو قدنون جاسية الزوج إال انه من املالئم مواكبة التطورات التشريعية احلديثة يف
مسدئل األحوال الشخصية واعتمدد ضدبط االرادة كأحد الضوابط املعتمدة يف حتديد القدنون املختص ملسدئل الطالق ملد يتمتع به
هذا الضدبط من تعزيز اليقني القدنوين والقدرة على التابؤ يف هذه املسدئل كذلك من اجل زايدة املرونة عن طريق إدخدل بعض
االستقاللية لألطراف يف حتديد القدنون الواجب التطبيق وماع التسرع والتسدبق بني األطراف يف الذهدب إىل احملكمة االقرب أو
األنسب ألحد الزوجني على ان يكون هذا االختيدر مقيداً بعدم الغش حنو القدنون أو عدم خمدلفته للاظدم العدم ،امد يف حدلة عدم
وجود مثل هكذا اختيدر فيتم اللجوء إىل القدنون األكثر ارتبدطدً ابلازاع ،إال انه يالحظ ان املشرع العراقي مل يفرق بني مسألة
الطالق الصددر ابإلرادة املافردة للزوج مع احلدالت االخرى وابلتديل مل يفرده بقدعدة إسادد حتكمه بل اساد فكرة احنالل
الزواج(الطالق ،التطليق ،االنفصدل اجلسمدين) لقدنون واحد ،مبعىن انه اعتمد الصيدغة التخيريية واليت تعتمد على الرتدد بني أكثر
من قدنون وهذا مد يؤدي بطبيعة احلدل إىل ضهور التادزع املتحرك والذي يكون سببه تغيري ضدبط اإلسادد يف املدة بني اتريخ نشوء
العالقة أو املركز القدنوين واتريخ رفع الدعوى ،كمد لو غري الزوج جاسيته يف الفرتة بني الطالق وبني وقت رفع الدعوى فأن ذلك
يؤدي إىل انعدام اليقني القدنوين سواء للزوجة أو للقدضي ،اذ قد ال تعلم الزوجة متدمدً أحكدم قدنون اجلاسية اجلديد اذ قد يتضمن
قواعد غري متوقعة كإجدزة مد حيضره القدنون الذي مت مبوجبه عقد الزواج كمد هو احلدل (مسألة تعدد الزوجدت أو الطالق أو حضره
أو عدم اهلية الزوجة حلضدنة األطفدل) (حدمد ،2019 ،صفحة  ،)301كمد ان القدضي ال يعلم على وجه اليقني القدنون
املختص ابلتطبيق ،لذلك فدلواجب ان تكون الصيدغة خدلية من صيغة ختيري القدضي بني أكثر من قدنون واجب التطبيق وذلك
انسجدمدً مع الصيدغة اليت اعتمدهد املشرع املصري يف الفقرة الثدنية من املددة ( )13من القدنون املدين واليت نصت على مد أييت" :
امد الطالق فيسري عليه قدنون الدولة اليت ياتمي إليهد الزوج وقت الطالق ،ويسري على التطليق واالنفصدل قدنون الدولة اليت
ياتمي إليهد الزوج وقت الدعوى " والعلة اليت تدفع املشرع املصري ملثل هكذا تفرقة ،هو ان الطالق يقع أبراده الزوج فجعل
االعتداد بقدنون الزوج وقت الطالق ألنه الوقت الذي تتكون فيه عاصر احلدلة ،امد التطليق واالنفصدل فأهنمد ال يتحققدن إال حبكم
القضدء ،فجعل املشرع وقت رفع الدعوى هو الذي يتحدد ابلاظر إليه القدنون الذي حيكمهد (فهمي ،1978 ،صفحة .)433
 تقضي ه ذه الاظرية أبعمدل مبددئ حل تادزع القوانني من حيث الزمدن املعمول هبد يف نطدق القدنون الداخلي وتتلخص هذه املبددئ يف سراين القدنون اجلديد أبثر
فوري وعدم رجعيته على مد مت من عادصر التكوين واالنقضدء يف العالقة القدنونية مدمل يوجد نص خبالف ذلك .
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اخلدص ،مثل املددة ( )40من القدنون اخلدص ابلعالقدت القدنونية ذات العاصر األجاي الكوييت على انه " :يسري على الطالق
والتطليق واالنفصدل قدنون أخر جاسية مشرتكة كسبهد الزوجدن أثادء الزواج وقبل الطالق أو قبل رفع الدعوى ابلتطليق أو
االنفصدل ،فأن مل توجد هذه اجلاسية املشرتكة ،يسري قدنون جاسية الزوج وقت انعقدد الزواج"( ،)14وبادءا على ذلك نقرتح تعديل
نص الفقرة الثدلثة من املددة ( )19من القدنون املدين العراقي من خالل تبين ضدبط االرادة على ان ال يؤدي إىل املسدس ابلاظدم
العدم الوطين ،أو تبين هنج املشرع الكوييت يف حدل عدم االختيدر ،على ان يكون الاص املقرتح كداليت " :جيوز للزوجني االتفدق
على حتديد القدنون الواجب التطبيق على الطالق والتطليق واالنفصدل ،ويف حدل عدم االختيدر يسري قدنون أخر جاسية مشرتكة
كسبهد الزوجدن أثادء الزواج وقبل الطالق أو قبل رفع الدعوى ابلتطليق أو االنفصدل ،فأن مل توجد هذه اجلاسية املشرتكة ،يسري
قدنون جاسية الزوج وقت انعقدد الزواج".

امد فيمد يتعلق آباثر هذا االحنالل فبدلاسبة لآلاثر الشخصية واملتمثلة ابحلضدنة ،فاالحظ ان املشرع العراقي مل يعتربهد من
آاثر االحنالل بل ابلعكس اعتربهد من آاثر االنعقدد واخضعهد لقدنون األب ،إال اناد نرى انه من االفضل ان يواكب املشرع العراقي
االجتده احلديث الذي يعتمد على تطبيق احلل الوظيفي يف احلضدنة يف تطبيق القدنون االصلح للطفل كمد هو احلدل يف القدنون
التونسي والقدنون االنكليزي واتفدقية الهدي لعدم  ١٩٩٦املتعلقة ابالختصدص والقدنون الواجب التطبيق واالعرتاف والتافيذ
والتعدون يف مددة املسؤولية األبوية واالجراءات احلمدئية لألطفدل.
واخرياً وفيمد خيص اآلاثر املدلية ملرحلة االنقضدء واليت تتمثل ابلافقة واليت اسادهد املشرع العراقي لضدبظ اجلاسية والذي
يبدو لاد ضرورة انتهدج املشرع العراقي لافس ماهج التشريعدت املقدرنة كدلقدنون السوسريي والفرنسي والتونسي واتفدقية الهدي لساة
 1973واليت اعتمدت على ضدبط حمل اإلقدمة على اعتبدر ان الفلسفة اليت يستاد عليهد املشرع يف هذه الدول تتمثل يف اعتبدر
الدائن الطرف الضعيف الذي يستوجب محديته وتلك احلمدية قد ال يؤماهد قدنون الدولة اليت ياتمي إليهد جباسيته وامند قدنون حمل
أقدمته وذلك بسبب ان حمدكم هذه الدولة تكون هي املختصة يف دعدوى الافقة فهو األنسب للوقوف على حدلة عوز طدلب الافقة
واألقدر على تافيذ احلكم الصددر خبصوص الافقة خصوصدً وأن احملكوم ضده عددة مد يكون متواجداً على هذا اإلقليم ،هذا من
جدنب ،ومن جدنب أخر أن هذا القدنون يؤدي إىل توحيد القدنون الواجب التطبيق عاد جتزئة االلتزام ابلافقة بني أكثر من قدنون
 راجع بشأن تطبيق القدنون املشرتك للزوجني يف حدل الطالق او االنفصدل او التفريق كذلك نصوص املواد  :الفصل ( )49من جملة القدنون الدويل اخلدص التونسي
واملددة ( )61من القدنون الدويل اخلدص السويسري و املددة ( )14من القدنون االملدين والفقرة االوىل من املددة ( )18من القدنون الدويل اخلدص الامسدوي  ,مع
مالحظة ان الاظم القدنونية االجابية ال تعرف مفهوم الطالق وامند فقط التفريق واالنفصدل فيكون تطبيق القدنون الوطين املشرتك للزوجني موزعدً بني قدنون اجلاسية او
قدنون املوطن.
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هذا وان كاد قد ايدان صيغة عدم التخيري اليت اعتمدهد املشرع املصري ،إال انه مع ذلك ال نتفق معه بصيغة التثبيت الزمين
واليت تع ترب وسيلة يلجأ هلد املشرع ألجل فض التادزع املتحرك الذي يتعلق بعاصر الزمدن واليت تعتد يف هذه املددة بقدنون جاسية
الزوج وقت الطالق أو وقت رفع الدعوى على حسب طريقة اهندء الرابطة الزوجية الن يف ذلك اخالل بتوقعدت احد الزوجني أو
كليهمد عادمد يكتسب الزوج جاسية دولة جييز قدنوهند التفريق ألسبدب معياة يف حني كدن قدنون دولة جاسيته القدمية ال يعتد هبد
(سالمة ،1996 ،صفحة  )853وعليه نرى ضرورة اخضدع حدالت انتهدء الزواج ( الطالق ،االنفصدل ،التفريق) إىل قدنون جاسية الزوج
وقت الزواج فقط دون وقت رفع الدعوى اذا كدنت جاسية الزوجني خمتلفة  ،ملد يف ذلك محدية للتوقعدت املشروعة للزوجني كمد
تتوفر درجة اليقني القدنوين ألنه القدنون املعلوم لكل من الطرفني وقت الزواج ،كمد يؤدي ابلاتيجة إىل توحيد احللول على الاظدم
القدنوين للرابطة الزوجية.
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عادمد يتعدد املدياون هبد وكدنوا من جاسيدت خمتلفة ،وتطبيقدً ملد تقدم نقرتح على املشرع العراقي من افراد نص قدنوين فيمد يتعلق
ابلافقة بوصفهد أثراً مدليد من آاثر عقد الزواج واعتمدد حمل اإلقدمة املعتددة لطدلب الافقة ،والاص املقرتح يكون كاليت " :االلتزام
ابلافقة بني األصول والفروع يسري عليه قدنون حمل إقدمة طدلب الافقة ".
اخلامتة:
ممد سبق نقول أن املشرع العراقي عدجل مادزعدت عقد الزواج ذو العاصر األجاي من خالل تطبيق " قانون اجلاسية

كضابط إنساا "  ،وذلك من أجل حتقيق سيدسة تشريعية متيل إىل إبقدء العالقة بني العراقيني ودولتهم وقدنوهنم؛ وعلى أسدس أن
القدنون العراقي هو أفضل القوانني اليت حتقق طموح وأمدل العراقيني ،وفضل املشرع قدنون جاسية الزوج على قدنون جاسية الزوجة
ملد له من واجبدت والتزامدت يف احليدة األسرية ،نفس الشيء فيمد خيص املغرتبني الذين يتوطاون ويعيشون طوال حيدهتم خدرج
وجيرون تصرفدهتم على أسدس قدنون موطاهم ،وابلتديل قدنون اجلاسية يكون األفضل الستجدبته ملصدحلهم .فإذا مد.زال
العراق ُ
ضدبط اجلاسية و كيفية تطبيقه صدحلد إىل غدية اليوم ومن الادحية الاظرية فقط ،فدنه من الضروري البحث عن احللول املادسبة
واملوازنة بني خمتلف املصدحل عن طريق االستفددة من احللول الفقهية والقضدئية احلديثة يف تادزع القوانني كمد هو الوضع يف القوانني
املقدرنة.
التوصيات:
 .1ندعو املشرع العراقي لتبين ضدبط املوطن كحل احتيدطي يف خمتلف مواضيع األحوال الشخصية بصورة عدمة ويف عقد الزواج
بصورة خدصة من خالل االعتمدد على ضوابط اإلسادد التخيريية اليت تكون على سبيل االحتيدط للوصول إىل احلل األكثر مالئمة
ألطراف الازاع.
 .2ندعو املشرع العراقي إىل تبين ضدبط االرادة يف حتديد القدنون املختص على مسدئل الطالق ملد يتميز به من قدبلية التوقع
القدنوين وسرعة حسم الدعوى على ان يكون هذا االختيدر مقيداً بعدم املسدس ابلاظدم العدم الوطين أو الوصول إىل حدلة الغش
حنو القدنون.
 .3ندعو املشرع العراقي إىل معدجلة حدلة الاقص التشريعي يف قواعد التادزع املاصوص عليهد يف القدنون املدين وذلك بتضمياهد
القواعد اخلدصة مبسدئل اخلطبة والاظدم املديل للزوجني.
 .4دعوة املشرع العراقي إىل معدجلة حدلة التادزع املتحرك يف قواعد التادزع العراقية من خالل اعتمدد صيغة التثبيت الزمين.
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