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 ةالقانوني ةتطبيق القاعد: المبحث الخامس                 
  )واألشخاصسريان القانون من حيث الزمان والمكان  (           

، بالخطوات والمراحل التي سبق بيانها المختصة السلطةعندما يصدر القانون من      
نفاذه، التصرفات والوقائع، التي تحدث في ظله بعد  ةيصبح نافذ المفعول ويسري على كاف

جلها في تنظيم أع من التي شر الغايةجل تحقيق أمن  ةويستمر تطبيقه بهذه الصور
ال يسري على التصرفات والوقائع التي حدثت قبل  أنيلغى، ولكن يجب  أن إلىالعالقات 

عدم رجعيه القوانين، الذي سيتم شرحه في هذا المبحث، تحت  بمبدأنفاذه، وهذا ما يسمى 
  ."سريان القانون من حيث الزمان"عنوان 

 ةواختصاصات تكاد تكون مطلق إقليمهاسيادة تامة على  ةمستقل ةولما كان لكل دول
جزاء أيسري على جميع  ةن القانون الذي تصدره الدولإ، فةالسيادممارسه هذه  ةفي كيفي

، وهذا ما اإلقليمشخاص الموجودين في كافه التصرفات والوقائع وجميع األى قليمها وعلإ
  .سريان القانون من حيث المكان، سيتم شرحه تحت عنوان القانون إقليميه بمبدأيسمى 

وعلى كل  إقليمهاالوقائع والحوادث التي تقع في  ةيسري على كاف الدولةكان قانون  وإذا  
 إلىن سلطانها يقف عند حدودها وال يتجاوزها إف ،ةدون تفرق أشخاصمن يوجد فيه من 
قد يسري  الدولةقانون  أن إال. أخرىدوله  إقليمفي  أشخاصعلى  أو ،ما يقع من حوادث

شخصية  ( بمبدأ، وهذا ما يسمى إقليمهافي بعض الحاالت على رعاياها في خارج 
  .األشخاصالقانون من حيث  سريانوسيتم شرحه تحت عنوان  ،)القانون

  :ةتيالمطالب اآل القانونية القاعدةتطبيق  دراسةنعرض في  أنولذلك يلزم علينا 
  .مدى سريان القانون زمانيا لمعرفه الوقت الذي يسري فيه حكمه :األولالمطلب 

  سريان القانون مكانيا لمعرفه نطاق تطبيقه مدى :المطلب الثاني
 ةسريان قانون الدول مدىلمعرفه  األشخاصسريان القانون على  مدى :المطلب الثالث

  .على رعاياها في الخارج
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تقع في الخارج من  التي وقائعال علىمدى امتداد سريان قانون الدوله : المطلب الرابع
  .عاياهارغير 

  
 )عدم رجعيه القوانين مبدأ( سريان القانون من حيث الزمان  األولالمطلب     
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بتحديد وقت بدء العمل به وحتى وقت  يبدأ     

 ةمحلها قاعد توحل ةقانوني قاعدة ألغيت فإذا، وإلغائهبين نفاذه  ةبالفتر أيانتهاء العمل به، 
 ةعدلتسري مكانها القا إلغائهايقف سريانها من يوم  ةالملغا ةن القاعدإخرى، فأ ةقانوني
ثر أفيه وال تت أاع للقانون الذي تنشحل النز ةيوم نفاذها، وتبقى مسالبتداء من ا ةالجديد

  .بالقانون الجديد
أ التي تنش المستمرةو المراكز أللوقائع  ةفي هذا النطاق تتمثل بالنسب ةما الصعوبأ

 التنازع ةمما يثير مشكل ،ثم تكتمل عناصرها في ظل قانون جديد ،في ظل قانون معين
 ،الزوج المنفرده ةرادإشخص في ظل القانون يبيح الطالق بن يتزوج أك ،لقوانينلالزماني 

خضاعه لرقابه إينظم الطالق ويقيده ب ةزالت قائمما ةالزوجي ةخر والعالقآثم يصدر قانون 
م أي القانونين ينفذ الجديد أطلب الزوج الطالق  ةمشكله في حالالقاضي، مما يحدث 

  القديم؟
  القانون إلغاء :األولالفرع                 

  تعريف :األولالبند     
سريانها سواء كان  بإنهاء ،الملزمةنسخها هو رفع قوتها  أو القانونية القاعدة إلغاء

 القانونية القاعدةفيزول عنها وصف  ،ستغناء عنهاباال أو،  أخرى قاعدةبذلك االستبدال 
  .اإللغاءمن وقت هذا 
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التي  ةوتختلف السلط ،كان مصدرها أيا القانونيةعلى جميع القواعد  اإللغاءويرد 
 ة،نه ال يتم بطريقه واحدأكما  ،القانونية القاعدةعنه  نشأتتملكه باختالف المصدر الذي 

  .اإللغاء أنواعثم في  اإللغاءالتي تملك  السلطةلذلك سوف نتكلم عن 
       

  القانون إلغاءالتي تملك  السلطة : أوال        
 أو اإلنشاء أو اإلصدارالتي تملك  السلطةهي  اإللغاءالتي تملك  السلطة أن األصل

 إال ةقانوني قاعدة إلغاءومن ذلك ال يتم  ،األقليملك  األكثرمن يملك  إذ ،منها أعلىسلطه 
عن مصدر  أو ،الملغاة القانونية للقاعدةنفس المصدر الرسمي   عن ةقانونيه صادر بقاعدة

  .منه أعلىرسمي 
ن أل تشريعية، قاعدةتلغيها  أوعرفية مثلها  قاعدةمثال تلغيها  العرفية فالقاعدةلذلك 

  .مرتبه من العرف أعلىالتشريع 
 ثالثة إلىالتشريع ينقسم  أنوالمالحظ  ة،تشريعي بقاعدة إالتلغى  التشريعية والقاعدة

كل  إلغاءهذا التدرج بصدد  مراعاةولذلك يجب  ،األسفل إلى األعلىمن  متدرجة أنواع
والتشريع العادي  ،أساسييلغى بتشريع  األساسي التشريعف، من درجات التشريع ةدرج

 أوعادي  أووالتشريع الفرعي يلغى بتشريع فرعي  ،أساسي أويلغى بتشريع عادي 
  .أساسي

ينص عليها الدستور  خاصة بإجراءاتو تعديله أالغالب يتم الغاؤه في الدستور و
  .نفسه

  القانونية القاعدة إلغاء أنواع: ثانيا                  
  الصريح اإللغاء -أ          

  الصريح يتم غالبا اإللغاء
  .سابق تشريع بإلغاءبصدور تشريع جديد يتضمن نصا خاصا يقضي  -1
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فينتهي العمل  ،زمن معين من وقت صدورهتوقيت التشريع ببالصريح  اإللغاءور دص -2
الطوارئ والحاالت  رةفت  أثناءبه بمجرد انقضاء الزمن المعين فيه، كالقوانين التي تصدر 

  .يعمل بها مده قيام حاله الطوارئ أنوينص فيها  ،االستثنائية
             

  
  الضمني اإللغاء -ب             
ال الذي ال يخاطب به المشرع القارئ بشكل مباشر، وصريح بحيث  اإللغاءهو 

 أحكاممن خالل استخالص تعارض وتضارب  إالالقانون  أوالنص  إلغاءيلتمس القارئ 
من خالل تنظيم المشرع في التشريع الجديد  آو ،القانون القديم أحكامالقانون الجديد مع 

 إلغاءينص التشريع الجديد على  أنن نضمها تشريع سابق ودونما أسبق و ةلحاله معين
  .التشريع السابق

  الضمني اإللغاءالحاالت التي يتحقق بها               
  له حالتان : الضمني اإللغاء: أوال           

صدور تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض مع نص  األولى الحالة -1
  :قديم

 فإذا ،يتضمن نصا يتعارض مع نص في تشريع سابق قديمقد يصدر تشريع جديد 
النصين معا   وتطبيق -ن المفهوم ضمناإالتوفيق بين النصين ف اإلمكانلم يكن في 

  .األقدمالنص  وألغىمنهما قد نسخ  األحدثالنص  أن -مستحيل
  :والتعارض نوعان

أي كان التعارض كليا بين قاعدتين قانونيتين ال تثور  إذا :التعارض الكلي :األولالنوع    
  .القديمةتلغي  الجديدة فالقاعدة ،الجديدة القانونية القاعدةتطبق  ثحي ة،صعوب

  .... مثال   
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التشريع الجديد بين الجزئي  يقصد بالتعارض :التعارض الجزئي :النوع الثاني    
 القاعدةيتعارض مع شق في  القديمة القانونية القاعدةوجود شق من  :القديم والتشريع

الشق محل التعارض  إالال يمس  اإللغاءيتفق الكتاب على كون  اإلطاروفي هذا  ،الجديدة
يكون  أنبمعنى  ،تكون القاعدتين من نفس النوع أن اإللغاء لصحةويشترط  ،وفي حدوده

بين حكم خاص جديد وحكم  أو ،التعارض الجزئي قائما بين حكم عام جديد وحكم عام قديم
  .خاص قديم

فيما  إالالقانون القديم ساريا  فقد يكون القانون القديم عاما والجديد خاصا، فهنا يظّل - 
ن الخاص يقيد أالتي جاء بتخصيصها القانون الجديد، لذلك يقول الفقهاء ب بالجزئيةيتعلق 

  .هالعام وال يناقض
  ...مثال      

في هذه  ة،عام الجديدة القانونية والقاعدة خاصة القديمة القانونية القاعدةكانت  إذا أما - 
ن الحكم الخاص ال يلغى ضمنيا ، ألخاصةقانونيه  بقاعدة إال القديمة القاعدة ىال تلغ الحالة

  .الخاص يقيد العام أن القاعدة إذبحكم خاص مثله،  إال
  ....مثال     

  تنظيم الموضوع تنظيم جديد الثانية الحالة -2
الضمني  اإللغاءصدور قانون جديد ينظم ذات الموضوع من جديد، يعني وجود  إن

 القاعدة ألغت وأنسخت  الجديدة القانونية القاعدة أن أيضا، ويفيد القديمة القانونية للقاعدة
القانون  أنمع القانون الجديد، رغم  أحكامهان كانت ال تتعارض إحتى و القديمة القانونية

ن القانون القديم يعد إعلى ذلك فن لم ينص إالقانون القديم، ف إلغاءينص على  ةالجديد عاد
  .ملغيا

 إليهاالمشار  الثانية الفقرةمن القانون المدني في  الثانية المادةوهذا طبقا لنص 
  .سابقا
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  لحل مشكله التنازع النظريةالحلول  :الفرع الثاني            
  )الفوري للقانون األثر مبدأعدم رجعیھ القوانین،  مبدأ( 

 نمبدأيعلى  األصليقوم تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بحسب 
وهذا ما يعبر عنه  ،القانون ال يسري على الوقائع التي تحدث قبل نفاذه أن األول: ينأساسي

القانون يسري  أن والثاني ، بعدم سريان القوانين على الماضي أو بعدم رجعيه القوانين
المباشر  باألثر، وهذا ما يعبر عنه إلغائهيوم  إلى نفاذهعلى الوقائع التي تحدث من يوم 

  .للقانون
بعد شهر من اليوم  يبدأنطاق سريان القانون من حيث الزمان  أنوقد ذكرنا سابقا 

 بإلغائهلسريانه، وينتهي  آخرنص القانون على ميعاد  إذا إال، الرسمية الجريدةفي الثاني 
في  ثارهاآللعالقات التي تنشئ وتنتج  بالنسبة صعوبةور ثوال ت آخر،قانون باستبداله  أو

في  أللعالقات التي تنش بالنسبة تثور ةولكن المشكل ،ظل حياه القانون فهي تخضع لحكمه
يتنازع القانونان في فهنا  ،في ظل القانون الالحق آثارهامعين وتمتد لتنتج  قانونظل 

  :سابقا المذكوران المبدءانالتنازع هذه يحكمها  ةمشكل ،الزمان
  عدم رجعيه القوانين مبدأ - 
  الفوري للقانون أوالمباشر  األثر مبدأ - 

  عدم رجعيه القوانين مبدأ :األولالبند                   
  المبدأتعريف  :األولى الفقرة           

على الماضي  أحكامهعدم سريان  أي ،رجعي بأثرالقوانين ال تسري  أن   المبدأ
 ،التي تكونت في ظل القانون السابق القانونيةمراكز ال أوللوقائع التي حدثت  بالنسبةسواء 

  .التي تترتب عنها في ظل القانون القديم اآلثار أو
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برم بعض أسنه ثم  18بلغ شخص سن الرشد في ظل القانون يجعل هذا السن  فإذا
رغم صدور قانون يرفع سن الرشد  صحيحة  لتصرفات تبقىن اإف ،القانونيةالتصرفات 

  ،من تاريخ نفاذ القانون الجديد ابتداءالشخص قاصرا مره ثانيه ولكن  أن أي ة،سن 21 إلى
ما صدر بعد ذلك  إذايظل صحيحا  الرسميةبرم في ظل قانون ال يشترط أالعقد الذي ف

  .قانون جديد يشترط الشكل الرسمي النعقاده
 إلى الفائدةثم صدر قانون يخفض سعر %  8  بفائدة آخرقرض شخص أ وإذا
 السابقة المدةعلى  المستحقةال يمس الفوائد  ةبالمئن القانون الجديد سبعه إف ةسبعه بالمئ
  .على نفاذه

خف في ظل القانون قديم ثم أم كانت عقوبته يعاقب القانون على فعل مجر أنال يمكن و
التي كان ينص عليها النص  بالعقوبةيعاقب  الحالةالجاني في هذه ف ،شدأعقوبته  أصبحت

  .السابق القديم وليس الجديد
  عدم رجعيه القوانين مبدأ أساس :ةالفقره الثاني         

 لمبدأ ة،والزم ةمكمل قاعدة الرجعيةعدم  مبدأنص الدستور الجزائري على 
مقتضى قانون صادر ب إال إدانةمن الدستور التي نصت ال  58 المادةوذلك في  الشرعية

  .قبل ارتكاب الفعل المجرم
يسري قانون العقوبات على (من قانون العقوبات الجزائري  الثانية المادةكما نصت 

  .)ةقل شدأما كان منه  إالالماضي 
  عدم رجعيه القوانين مبدأاالستثناءات التي ترد على  :الثالثة الفقرة           

  ص الصريحالنّ :األولاالستثناء  :أوال         
 للمصلحة ارجعي كلما في ذلك تحقيق بأثرالقانون  إعماليجوز للمشرع النص على 

قانون د القاضي وليس المشرع الذي يرى سريان النقي الرجعيةعدم  مبدأ أنذلك  ،العامة
  .لصالح العاملالجديد على الماضي تحقيقا 
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  :شروط ةالبد من توافر عد -االستثناء –سريان التشريع على الماضي  وإلقرار 
بمقتضى قانون صادر عن  إالرجعي  بأثرالقانون  إعمالال يمكن  :األولالشرط  - 1 

  .رجعي بأثر الالئحة إعمالال تملك ف التنفيذية السلطة ، أماالتشريعية السلطة
بمقتضى نص تشريعي صريح يجوز  إالالرجعي  األثرال يتقرر  :الشرط الثاني -2

  .للمشرع الضمنية ةراداإل إلىاالستناد 
من ف ،يقرر سريان التشريع الجزائي على الماضي أنليس للمشرع  :ط الثالثرالش -3

وليس  الجريمةالقانون الواجب التطبيق هو ذلك المعمول به وقت ارتكاب  أنالمقرر 
نتيجة منطقيه  الجنائيةالنصوص  ةفيعد عدم رجعي ،المتهمالقانون الساري وقت محاكمة 

  ).بنص إال عقوبةوال  جريمةال ( الجرائم والعقوبات  ةشرعي لمبدأ
  ةالقوانين التفسيري :االستثناء الثاني :ثانيا           

 أورفع الغموض واللبس  إلزالة شريعيتفسير التالقد يصدر المشرع تفسير هو 
على الوقائع التي   هذا التفسير يسري أن، فهل واضحةعن نصوص قانونيه غير  بهاماإل

يسري على وقائع  أنثر مباشر فوري وال يمكن أللتفسير  أن أمحصلت في الماضي؟ 
  صدر حكمه؟أفصل فيها القاضي و

لكن صعب  ،ر قانون سبق صدورهفس وإنمابجديد  يأتهذا القانون التفسيري لم 
هي فالقانون التفسيري  طبيعةقنا في دقّ إذاولذلك  ،تطبيقه بسبب الغموض الذي اكتنفه

 حقيقةن القانون المفسر يكشف عن إووفق هذا المفهوم ف ،منشئةوليست  ةكاشف طبيعة
 أي ،رجعي على الوقائع التي تخضع للقانون الغامض بأثرلهذا يسري  ،القانون السابق

رجعي بأثرق منذ صدور القانون السابق يطب.  
على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره والتي ال زالت  القانون المفسر يسري كذلك

 األمر حقيقةوفي  ،حكم نهائي بشأنهاالقضايا التي صدر  باستثناءالمحاكم  أمام مطروحة
 ،والغامضة المفسرةبهذا المعنى ال تطرح مشكل تنازع القوانين بين  التفسيريةالقوانين  إن
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ولهذا يعتبر الكثير من  ،ال تتضمن حكما جديدا يتعارض مع الحكم السابق أنهاطالما 
قانون كاشف وليس  ألنه ،الرجعيةعدم  مبدأتفسيري ليس استثناء على الالقانون  أنالفقهاء 

 إلىمنشئ لحكم جديد، فالمشرع عند ما يرى اختالف في تطبيق قانون سبق صدوره يلجا 
 الملزمةلها نفس القوه  التفسيريةوهذه النصوص  ،تشريع تفسيري يزيل الغموض إصدار

  .األصليةالتي تتمتع بها النصوص 
  
  

    للمتهم األصلحالقانون الجنائي  :االستثناء الثالث :ثالثا          
 األفرادلحقوق  حمايةوذلك  ،العقابيةهو عدم رجعيه التشريعات  المبدأ أنصحيح 

 مباحةكانت  أفعالتشريع يقرر عقوبات على  أييصدر  أنحريتهم بحيث ال يجوز  ةكفال
على  الجزائيةتطبق التشريعات  المبدأنه استثناء عن هذا أغير  ،في تاريخ ارتكابها

تخفف  أو الجريمةتمحوا  أي ،الفعل إباحةكأن تنص على  ،للمتهم أصلحكانت  إذاالماضي 
  .للجريمةمقرره ال العقوبة

قانون جديد ليحل محل  بإصداررع شّوقام الم مجرمارتكاب فعل بفعند قيام الجاني 
وهذا ما  .للمتهم األصلحق القانون القاضي يطب نإف الواقعةالقانون القديم الذي يحكم هذه 

ال يسري قانون (  ةالثاني ةانون العقوبات الجزائري في الفقرمن قة الثانية مادالنصت عليه 
  ).ةقل شدأما كان منه  إالالعقوبات على الماضي 

قبل صدور الحكم المبرم  الجريمةفي  العقوبةصدر قانون جنائي جديد يشدد  وإذا
عدم رجعيه القوانين  قاعدةن الهدف من أل ،أفعالنه ال يسري على ما وقع قبله من فإفيها 

 حريةيمس  العقوبةتشديد  أناعتبار ب ،على الماضي هو التشديد عل المتهم الجنائية
    .الحالةنص قانون جديد على ذلك وال مصلحه للمتهم في هذه  إذاالشخص 

  الفوري للقانون أوالمباشر  األثر مبدأ :البند الثاني            
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  الفوري للقانون األثر مبدأمفهوم  :األولى الفقرة     
جديد يطبق فورا منذ تاريخ  كل تشريع أنالفوري للقانون  األثر بمبدأيقصد 

المخاطبين به  واألشخاصعلى كل الوقائع  ةمباشر أثارهوقت نفاذه، فيحدث  أي ه،سريان
  .ةعلى الحاالت التي وقعت عقب نفاذه بصفه فوريه مباشر

فالقانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر والمستقبل ال على الماضي، 
القانون القديم يحكم الحاالت التي تمت في ظله فال يطبق عليها  أنويستخلص من ذلك 

صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكن  اجديد اقانون أنفلو فرضنا  ،القانون الجديد
نه يسري ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل أفمن البديهي  ،ما من قبلمجر

  .من قاموا بهذا الفعل في الماضي ةن متابعوبالتالي ال يمك ،المجرم
  الفوري للقانون األثر مبدأ أساس :الثانية الفقرة            

الفوري للقانون  األثر مبدأمن القانون المدني الجزائري على  الثانية المادة تنص
  ).على ما يقع في المستقبل إالال يسري القانون ( حيث جاء فيها 

على ما يقع في  إاليترتب عدم سريان القانون  المادةانطالقا من منطوق نص هذه 
  .الفوري لتطبيق التشريع أوالمباشر  األثر لمبدأ اصريح إعماالالمستقبل 

على شراء  ةدا صدر ونفذ اليوم وهو يفرض ضريبلو فرضنا تشريعا جدي مثال
ابتداء من اليوم  السيارةيكون مشتري  سيارةدينار عن كل  10000السيارات قيمتها 

الذين اشتروا  األشخاصكل  الضريبةهذه  بأداءوال يلتزم  االستثنائية الضريبة بأداءملزما 
في الشهر الماضي وحتى ال يسري على من اشترى  أوسياراتهم في العام الماضي 

  .باألمسسيارته 
  المبدأبهذا  األخذ أهميه :الثالثة الفقرة          

 ،رجعي بأثرعدم سريان القانون  لمبدأمكمل  مبدأالمباشر للقانون هو  األثر مبدأ 
والوقائع  القانونيةللمراكز  بالنسبةعدم الرجعية يصلح لبيان القانون الواجب التطبيق  مبدأف
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 مبدأفيصلح لمواجهتها  المستقبلية القانونيةالوقائع والمراكز  أما ،التي حدثت في الماضي
ين السابقين يحقق التوفيق بالمبدأ األخذن إذلك ف إلى باإلضافة ،المباشر للقانون األثر

تقدم المجتمع  وضرورة جهةمن  األفرادفي استقرار المعامالت بين  الرغبةوالتوازن بين 
  .أخرى جهةالتشريع من  ةووحد

   الفوري للقانون األثر مبدأاالستثناءات الواردة على  :الرابعة الفقرة        
  )المستمر القانون القديم األثر(                          

المباشر من القانون استثناءا يتعلق بالمراكز  األثر مبدأعلى  الحديثة النظريةتورد 
بعد نفاذ القانون الجديد حيث يرى  ةالقانون القديم وال تزال جاري خاللنت التي تكو العقدية

تظل   وإنما ،المباشر للقانون الجديد ثرلألتخضع هذه المراكز  أالمن الفقهاء  اكثير
وعلى طرق  إلغائهتلك المراكز التي تترتب بعد  ثارآبالقانون القديم على  ةمحكوم
المباشر  األثرء محل المستمر للقانون القديم استثنا األثرهذا النطاق يحل  ، فيانحاللها

  .للقانون الجديد
  سريان القانون من حيث المكان :المطلب الثاني          

  )القانون إقليمية مبدأ(                             
  تمهيد

هو تساؤل عن تحديد نطاق سلطان  الشخصية ومبدأ اإلقليمية مبدأالتنازع بين  
  .المكانية الناحيةالقانون ونطاق تطبيقيه من 

حيث يطبق  ،في نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ةنه ال توجد مشكلأ األصلو
 القريةبحكم  أصبحالعالم  أنلكن من المعلوم  ،فقط إقليمهافي داخل ن على رعاياها والقانو

بين  واألصول األفرادالنشاط التجاري وتنقل  ةوزياد الدوليةبانتشار العالقات  الصغيرة
من  طائفةحيث توجد  ،لذلك يثور التساؤل عن تطبيق القانون من حيث المكان ،الدول
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 أو إقليمهاالتي يوجدون على  الدولةعالقات بينهم وبين  أكل دوله فتنش إقليمفي  األجانب
  .بينهم وبين الوطنيين

الذي تعتنقه كل  المبدأوذلك بحسب  أساسيين مبدأينعن هذا التساؤل  اإلجابةيتنازع 
  .الشخصية مبدأوهناك  اإلقليمية مبدأهناك  ة،دول

  القانون إقليميه مبدأ :األولالفرع                   
  القانون إقليميه بمبدأالمقصود  :األولى الفقرة          

من وقائع وعلى كل  إقليمهاعلى كل ما يقع داخل حدود  الدولةهو سريان قانون 
بصرف النظر عن جنسياتهم وطوائفهم  وأجانبوطنيين    الموجودين فيه من األشخاص

 إقليمهاعلى  المستقلة الدولة سيادةكمظهر من مظاهر  ،وألوانهمهم دومهنهم وعقائ وأديانهم
  .القانون أمام األفراد سواسية مبدأعلى  وتأسيسا

 بالنسبةولو  اإلقليمال يطبق القانون على ما يقع خارج حدود هذا  المبدأوعلى ضوء هذا 
  .نيالوطني إلى

 القانون في الجزائر إقليميه مبدأ أساس :الثانية الفقرة              
  الدستور :أوال          

لذلك يعتبر  ،إقليمهاعلى  الدولة سيادة ةفكر إلىللقانون  اإلقليمي انالسري مبدأيستند 
 أهمالموجودين فيه من  األشخاصعلى جميع  إقليمهافي  بالدولةتطبيق القانون الخاص 

تمارس ( التي تنص  يمن الدستور الجزائر 13 المادةوهذا ما نصت عليه  السيادةمظاهر 
  )....على مجالها البري ومجالها الجوي وعلى مياهها الدولة سيادة

على  وتأسيسا ،السيادةلمظاهر  أساسيالقانون وتطبيقه مظهر  إصدار أنومعلوم 
من الدستور 74كما تضيف الماده  .القانون الجزائري إقليمية مبدأس هذا النص ذلك يكر) 

  ).ةيحترم الدستور وقوانين الجمهوري أنيجب على كل شخص 
  القانون المدني :ثانيا          
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من القانون المدني  الرابعة المادةلنص  اإلقليمية مبدأس المشرع الجزائري كر )
شعبيه ابتداء من يوم نشرها ال راطيةالديمق الجزائرية الجمهوريةتطبق القوانين في تراب 

  ).الرسمية الجريدةفي 
كل سكان القطر الجزائري يخضع ( من القانون المدني  5 المادةكذلك تنص 

  ).واألمن الشرطةلقوانين 
 الفقرةفي  إليها  نتطرق المبدأعده استثناءات لهذا  أوردالقانون المدني  أنوننوه 

  .الالحقة
  
  
  

  قانون العقوبات :ثالثا          
النص الجنائي وهذا ما هو  إقليمية بمبدأقانون العقوبات الجزائري قد اخذ  إن

طبق قانون ي( من قانون العقوبات الجزائري التي تنص  الثالثة المادةمنصوص عليه في 
  ).الجمهورية أراضيالعقوبات على كافه الجرائم التي ترتكب على 

 يئالقانون الجنا ألحكاملكل دوله  إقليموتخضع جميع الجرائم التي ترتكب على 
 مبدأوهذا ما يطلق عليه  ،أجانبغير  أم أجانبسواء كان مقترفي الجرائم  ،الدولة  لتلك

  .النص الجنائي إقليمية
مما يجب  ،وسالمتها الدولةالتي تمس سيادة  األمور أهمفالتجريم والعقاب من 
 ،الدولة إقليمالجرائم التي تقع في  وأعلى كل الوقائع  إقليمياتطبيق قانون العقوبات تطبيقا 

  .أجانب أموطنين  واأكانسواء  أيمهما كانت جنسيه المرتكب 
  قوانينال إقليمية مبدأعلى  الواردةاالستثناءات  :الثالثة الفقرة             

  الشخصية األحوالقانون  : أوال      
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نه أبمعنى  ،لقانونهم الخاص الشخصية لألحوال بالنسبة األجانبتخضع عالقات 
الذين يقيمون  األجانبن القانون الجزائري ال يطبق على إوتطبيقا لذلك ف ،شخصي التطبيق

من زواج وطالق ونسب وميراث  ،الشخصيةالجزائري فيما يتعلق بعالقاتهم  اإلقليم داخل
 أن ألماني أراد فإذا ،العالقةالقانون الشخصي لصاحب  الحالةيطبق في هذه  فإنه ،وغيرها

 مبدأوهذا استثناء من  ،وليس الجزائر ألمانياه يخضع لقانون بلده نّإلجزائر فيتزوج في ا
  .قوانينال إقليمية

ري قانون الدولة التي يس( من القانون المدني الجزائري  12 المادةتنص مثال 
التي يرتكبها عقد  والمالية الشخصية اآلثارانعقاد الزواج على   الزوج وقت إليهاينتمي 
  )....الزواج

  
  

  في القانون التجاري :ثانيا           
اختار المتعاقدان قانونا  فإذا ،األطراف إرادةلسلطان  أساسايخضع العقد التجاري 

ضمانات تنفيذ العقد التي  إلى بالنسبةكذلك  ،معينا يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق
 الشأنوفي هذا  ،تعارضت مع النظام العام في الجزائر إذا إال األطراف ةمشيئ رهينةتبقى 
 ،وكذلك عقود البحث واستغالل المحروقات الشراكةعقود التبادل الخارجي وعقود  أننجد 

 إلىوليس حتما  ،العقد أطراف بشأنهالقانون الذي يتفق   إلى أحكامهاتخضع في الكثير من 
  .القانون الجزائري

  في قانون العقوبات :ثالثا         
 ةتخضع كاف أنالتطبيق بمعنى  إقليمينه أفي قانون العقوبات  األصل أنقلنا سابقا 

للقانون الجنائي الجزائري مهما كانت  الجزائرية الجمهورية إقليمعلى  المرتكبةالجرائم 
يرد عليه بعض االستثناءات على بعض  المبدألكن هذا  ،مجني عليهال أوجنسيه الجاني 
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أو  للدولةالقانون الداخلي  إماوالتي يكون مصدرها  بالحصانةالذين يتمتعون  األشخاص
  :القانون والعرف الدوليين

  رؤساء الدول  -1
 أوملوكها  أو األجنبيةلدول الجرائم التي يرتكبها رؤساء ا نىوفقا للعرف الدولي تستث

يمثلون دول  األجنبيةرؤساء الدول  أنوذلك على اعتبار  األجنبية الدول إقليمفي  هاأمراؤ
يتواجدون  أجنبيهدوله  لسيادة إخضاعهموقد جرى العرف الدولي على عدم سيادة، ذات 
  .إقليمهاعلى 
  البرلمان ألعضاءالحصانة المقيدة  -2

معترف بها للنواب  ةالبرلماني الحصانة( من الدستور  126 المادةورد في نص 
  ).البرلمانيةنيابتهم ومهمتهم  ةمد ةممجلس األ عضاءوأل
  

  السلك الدبلوماسي أعضاء  -3
 وقضائية ةوفقا للعرف الدولي بحصانات شخصي الدبلوماسيةالبعثات  أعضاءيتمتع 

  .من القانون الدولي ولذلك تلتزم كل دوله باحترامها أساسهاتستمد 
 ،لضمان تمتع المبعوثين الدبلوماسيين بحصانتهم ةالتي تتبعها كل دول الوسيلةوتختلف 

القانون الدولي في هذا الشأن والبعض  أوردهاالتي  العامةبعض الدول تكتفي بالقواعد ف
يصدر قوانين داخليه لتنظيم الحصانات الدبلوماسية، في حدود ما يقرره القانون  خراآل

  الدولي
ورجال  الدولةمن رؤساء الحكومات والوزراء وكتاب  األجنبيرجال السلك الدبلوماسي و

والقوانين  الدوليةمستمده من المعاهدات  قضائيةيتمتعون بحصانة  الدوليةالمنظمات 
عن الجرائم التي يرتكبونها  جنائية مساءلةللمنظمات التي يتبعونها تعقبهم من كل  األساسية

  .ةالدولي التي هم يقومون فيها بمعان رسمي
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  في القانون الدستوري :رابعا         
وحق  الترشيح واالنتخابف ،التطبيق يوهو شخص اإلقليمية مبدأهذا القانون مستثنى من 

ممارسه هذه الحقوق  األجانب ةالدول احيث ال يجوز لغير رعاي ةتولي الوظائف العام
 أما الدولة إلقليمعلى المواطنين المنتمين  إالفنطاق قواعد القانون الدستوري ال تسري 

  .السياسيةفال يتمتعون بنفس حقوق الوطنيين  األجانب
   القوانين ةشخصي مبدأ :الفرع الثاني         

الذي يطبق فيه القانون على كل من يتواجد  "اإلقليمية مبدأ"السابق  المبدأعلى عكس    
القوانين يعني التطبيق  ةشخصي مبدأن إف ،أجانب أمسواء كان مقيمين  الدولة إقليمفي 

سواء كانوا داخل  األجانبدون  الدولة اتطبيق القانون على رعاي أيالشخصي للقانون 
حينما حدد المجاالت التي  المبدأوقد اعترف المشرع الجزائري بهذا  ،إقليمهاأو   أراضيها

  :كما يلي الشخصية مبدأيطبق فيها القانون الجزائري 
 إليهاالتي ينتمون  الدولةقانون  وأهليتهم ألشخاصل المدنيةيسري على الحاالت   -1

 ).10 المادة(بجنسيتهم 
نون الوطني لكل من الزواج القا بصحة الخاصة الموضوعيةيسري على الشروط   -2

  ).11 ةالماد( الزوجين 
 ةالماد( لعقد الزواج  والمالية الشخصية اآلثارالزوج على  ةسريان قانون دول  -3

12.(  
(  الزوجية ةعلى فك الرابط ىالوطني للزوج وقت رفع الدعوانون سريان الق  -4

  ).12 المادة
له وقت ميالد الطفل  اإنكار أوعلى النسب اعترافا به  األبسريان قانون جنسيه   -5

  ).13 المادة(وقت وفاته  األبجنسيه ، و)13 المادة(
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لى وقانون جنسيه الكفيل ع ،إجرائهاسريان قانون جنسيه الكفيل والمكفول وقت   -6
  ).13 مادةال( أثارها

  ).13 مادةال(المتبني  ةسريان قانون جنسي  -7
 ة،الوصاي، و الواليةالشخص الواجب حمايته بصدد  ةسريان قانون جنسي  -8

والغائبين  ةهلياأل ير وعديمالقص لحماية المقررةوغيرها من النظم  ة،القوامو
  ).13 مادةال(

منه التصرف وقت موته   من صدر أوالموصي  أوسريان قانون جنسيه الهالك   -9
  16مدد 

 ةمادال(الوقف  أو الهبة إجراءالواقف وقت  أوسريان قانون جنسيه الواهب  -10
16.(  

كما تقضي بذلك  العامة واآلدابعدم مخالفه النظام العام بتطبيق مرهون ال  هذا أنبيد 
  .من القانون المدني الجزائري 24 المادة
     

  


