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  دراسة مقارنة –مفھوم الموطن للشخص الطبیعي في القانون السعودي 

  بــاســم عــــواد الــعــموش

المملكة العربیة ، نجران ،  جرانجامعة ن ،كلیة العلوم اإلداریة ، قسم األنظمة 

  . السعودیة

 baalomoush@nu.edu.sa :البرید اإللكتروني

  :ملخص البحث

یتعرض البحث لمفھوم الموطن للشخص الطبیعي في القانون السعودي ،     

حیث یعتبر الموطن عنصراً مھماً من عناصر الشخصیة القانونیة ویكتسبھ الشخص 

 اختصاص المحكمة المكانيالموطن لغایات تحدید  بمجرد المیالد ،كذلك ألھمیة

واالختصاص القضائي الدولي والتبلیغات اإلخطارات الرسمیة وغیرھا من األوراق 

القضائیة ، وأھمیة الموطن في مجال الجنسیة تعتمد القوانین الخاصة بالجنسیة في مختلف 

بھا وفقدھا دول العالم على فكرة الموطن في تنظیم أحكام الجنسیة من حیث كس

واستردادھا، وعلیھ سوف نناقش موقف المشرع السعودي من مفھوم الموطن ، وأركانھ 

واالختالف في تصویر الموطن وأنواعھ وأھمیة الموطن في القانون السعودي وبیان 

وكیفیة إثباتھ وفق القانون السعودي باإلضافة إلى مفھوم الموطن في القانون اإلنجلیزي 

  .تعراض النتائج والتوصیاتوفي الخاتمة تم اس

، أھمیة الموطن، أثبات ، موطن مختارالموطن، مكان اإلقامة :المفتاحیةالكلمات 

  .الموطن
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The concept of domicile for a natural person in 

Saudi law - a comparative study 

Bassem Awad Al-Amoush 
Systems Department, College of Administrative Sciences, 
Najran University, Najran Kingdom of Saudi Arabia. 
E - mail: baalomoush@nu.edu.sa 
 
Abstract: 

The research is based on the concept of domicile of the 
natural person in Saudi law, where domicile is considered an 
important element of the legal personality and acquired by the 
person as soon as birth, as well as the importance of the 
domicile for purposes of determining the jurisdiction of the 
spatial court, international jurisdiction and notifications and 
other judicial papers. Of citizenship in various countries of the 
world on the idea of domicile in the regulation of the 
provisions of nationality in terms of gain, loss and recovery, 
and therefore we will discuss the position of the Saudi 
legislator of the concept of domicile, and its components and 
the difference in the portrayal of domicile and types and the 
importance of To a domicile in the Saudi law and a statement 
and how to prove it in accordance with Saudi law in addition 
to the concept of domicile in English law. In conclusion, the 
results and recommendations were reviewed. 

 
Keywords: Domicile, Residence, Domicile Of Choice, 

Importance Of  Domicile, Proving Domicile. 
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  :المقدمة

نبینا محمد سید بسم هللا الرحمن الرحیم والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على 
   :األولین واألخرین، خاتم األنبیاء المرسلین أما بعد

الموطن ھو صلة بین الشخص ومكان مع�ین بال�ذات تترك�ز فی�ھ مص�الحة، ویق�وم فی�ھ 
باستیفاء مالھ من حقوق وإیف�اء م�ا علی�ھ م�ن التزام�ات، وی�رتبط الم�وطن بحی�اة الش�خص 

أثر حقوقھ والتزاماتھ، ویعد الم�وطن القانونیة وعلى أساس توطن الشخص بمكان معین تت
أحد عناصر حالة الشخص فیعتبر الموطن عنصراً مھماً من عناصر الشخص�یة القانونی�ة 

  .ویكتسبھ الشخص بمجرد المیالد بموجب القانون
ولقد ترتب على تطور وسائل المواصالت تحول العالم إلى قری�ة ص�غیرة، ینتق�ل فیھ�ا 

یس��ر، وی��دخل ف��ي عالق��ات قانونی��ة متع��ددة وقی��ام الش��خص م��ن مك��ان آلخ��ر ب��ین ال��دول ب
الش�خص باالس�تثمار ف�ي بل��د م�ا ال یتوق�ف عل�ى تق��دیره لألوض�اع االقتص�ادیة والسیاس��یة 
السائدة في تلك الدولة فحسب وإنما یتأثر أیضاً باألوضاع القانونیة داخل ھذه الدولة، وأن 

اح ل�ھ باإلقام�ة والت�وطن ف�ي السماح لألجنبي باالستثمار ف�ي دول�ة م�ا ال یك�ون دون الس�م
إقل�یم ھ�ذه الدول�ة، وخض�وعھ بش�أن معامالت�ھ لق�انون ھ�ذا المك�ان وارتباط�ھ بمك�ان مع��ین 

  . داخل إقلیمھا وعلیھ یخاطب فیھ فیما یتعلق بشئونھ القانونیة
فالموطن یقوم بدور بالغ األھمیة في تنظیم العالقات القانونیة في الحیاة القانونیة  

لعالق�ات القانونی�ة الدولی�ة الخاص�ة ب�ین األف�راد عل�ى الس�واء، إال أن ال�ذي الداخلیة وف�ي ا
یھمنا في ھذا البحث ھو الموطن ف�ي العالق�ات القانونی�ة لألش�خاص الطبیعی�ین ف�ي الحی�اة 
القانونیة الداخلیة في القانون السعودي، مع عدم أنكار أھمیة الم�وطن ف�ي الق�انون ال�دولي 

  .لموطن بالنسبة للشخص االعتباريالخاص، وعدم تجاھل أھمیة ا

  :مشكلة البحث
تتجسد مشكلة البحث بالتساؤالت التالیة ما مفھوم موطن الشخص الطبیعي في القانون 
السعودي؟ ما ھو تصویر الموطن في القانون السعودي وما ھي أنواعھ وأھمیتھ وكیفیة 

صة بمفھوم الموطن إثباتھ؟ وما مدى الحاجة لتعدیل النصوص واألحكام القانونیة الخا
  للشخص الطبیعي في القانون السعودي؟ 

  :ھدف البحث
یھدف ھذا البحث لإلجابة على جملة من التساؤالت المتعلقة مفھوم موطن وإلى 

  :توضیح األمور التالیة

 ما ھو مفھوم موطن الشخص الطبیعي في القانون السعودي؟: أوال
 .انون السعودي وتوضیح أنواعھبیان تصویر موطن الشخص الطبیعي في الق: ثانیاً 
  .توضیح دور وأھمیة الموطن في القانون السعودي وبیان أركانھ وكیفیة إثباتھ: ثالثاً 
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  :المنھج المتبع
لإلجابة على مشكلة البحث سنعتمد على المنھج الوصفي التحلیلي، حیث سنقوم    

الطبیعي في نظام  ببیان وتحلیل كافة النصوص القانونیة المتعلقة بمفھوم موطن الشخص
المرافعات السعودي ونظام األحوال المدنیة السعودي واللوائح التنفیذیة لھا ، ومناقشتھا 
بشكل مفصل في ضوء اآلراء الفقھیة المطروحة بھذا الشأن مع عدم إھمال المنھج 
المقارن بشكل مباشر، وذلك بمقارنة مفھوم الموطن في القانون اإلنجلیزي بشكل خاص 

رة إلى النصوص المتعلقة بذلك في القانون المدني المصري وفي القانون المدني مع اإلشا
  . األردني انطالقاً من تشابھ النصوص بھذا الخصوص

  :ھیكلیة البحث 

ومن ھذا المنطلق وتحقیقاً ألھداف البحث فان الموضوع یبدأ بمقدمة، ثم     
ماھیة لمبحث األول عن سوف نقوم بتقسیم البحث إلى ثالث مباحث، سوف نتكلم في ا

وكذلك  الموطن في الفقھ اإلسالميوذلك من خالل تعریف  ،موطن الشخص الطبیعي
، والمبحث الثاني سوف الموطن في القانون السعودي وفي القانون اإلنجلیزي تعریف
وأنواعھ وخصائصھ أركان الموطن حیث أحكام الموطن في القانون السعودي من نتناول 

ودوره في  تصویر الموطن ون السعودي، ثم نبین في المبحث الثالثوتصویره في القان
  . اختصاص المحاكم السعودیة
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  املبحث األول

  موطن الشخص الطبيعي ماهية

سوف نقوم في ھذا المبحث في التعرف على مفھوم الموطن في الفقھ اإلسالمي، 
ودي، ومن ثم نتناول مفھوم وبعد ذلك سوف نتناول تعریف الموطن في القانون السع

  .وتعریف الموطن في القانون اإلنجلیزي
  

  اطب اول

ا ا  وطنف ار  

  
ُ ِفي َمَواِطَن َكِثی�َرٍة " قال تعالى    ، تكل�م الفق�ھ اإلس�المي ع�ن ) ١(" لََقْد َنَصَرُكُم هللاَّ

سافر ، وعن�د التعام�ل م�ع الموطن عند القصر واإلتمام في الصالة ضمن أحكام صالة الم
غیر المسلمین حیث أجاز اإلسالم بان یقیم غیر المسلمین في دیاره إقامة دائمة كالذمیین ، 

، ویس��تخدم الفقھ��اء المس��لمون اص��طالح ال��وطن بمعن��ى )٢(أو إقام��ة مؤقت��ة كالمس��تأمنین 
ام�ة، وط�ن أص�لي، ووط�ن اإلق: الموطن ، وقسم الفقھ اإلسالمي األوطان إلى ثالثة أن�واع

  .ووطن السكني 
ھ��و ال��ذي ول��د فی��ھ "أوالً ع��رف الفق��ھ اإلس��المي ال��وطن األص��لي بوج��وه مختلف��ة 

األنسان أو لھ فیھ زوج في عصمتھ أو قصد أن یرتزق فیھ وان لم یولد بھ وان لم یكن لھ 
، والوطن األصلي یتحقق عند اغل�ب الفقھ�اء باإلقام�ة الدائم�ة عل�ى نی�ة التأبی�د  )٣(" زوج 

إل��ى أن ال��وطن   )٤(مك��ان والدت��ھ أم ف��ي مك��ان أخ��ر، أیض��اً یش��یر بع��ض الفق��ھ  س��واء ف��ي
وط�ن اإلنس�ان ف�ي بلدت�ھ أو بل�دة أخ�رى اتخ�ذھا داراً وت�وطن بھ�ا م�ع أھل�ھ " األصلي ھو 

؛ وظ�اھر أن ھ�ذا التعری�ف یب�رز "وولده، ولیس من قصده االرتحال عنھا بل التع�یش بھ�ا
، ووضوح وج�ود ال�ركن المعن�وي المتمث�ل ف�ي  معنى التوطن واالستقرار في مكان معین

انعدام أو غیاب نی�ة االرتح�ال ع�ن ھ�ذا المك�ان، فھ�و ب�ذلك یظھ�ر ال�ركن الم�ادي وال�ركن 
المعن�وي للم�وطن ، ث��م أن الم�وطن األص�لي یج��وز أن یك�ون واح�د أو اكث��ر والنی�ة ش��يء 

                                      
 . ٢٥سورة التوبة اآلیة )  ١(
الزمناكویي محمود محمد علي أمین ، العالقات االجتماعیة بین المسلمین وغیر المسلمین في الشریعة  ) ٢(

 .  ٦٠،صفحة ٢٠١٠اإلسالمیة كتاب ناشرون لبنان ،
 ٢٠٠٣الجزیري عبد الرحمن، الفقھ على المذاھب األربعة، الطبعة الثانیة ، دار الكتب العلمیة، بیروت ) ٣(

 . ٤٣٥ص
ألمام عالء الدین أبي بكر بن مسعود الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الجزء األول، الكاساني ا) ٤(

 .١٠٣م الطبعة الثانیة، لبنان، صفحة ١٩٨٦دار الكتب العلمیة ،
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  .)١(أساسي لإلقامة أي عزم القرار في ھذا المكان وعدم االرتحال عنھ 
م��ا الن��وع الث��اني وط��ن اإلقام��ة ھ��و أن یقص��د اإلنس��ان أن یق��یم ف��ي مك��ان ص��الح أ

لإلقامة م�دة نص�ف ش�ھر أو أكث�ر، م�ن غی�ر أن یتخ�ذه مس�كناً دائم�اً ل�ھ ونی�ة الش�خص أن 
یسافر بعد ذلك ویترك ھذا المكان؛ وعلیھ ال یعتبر وطن اإلقامة موطناً لعدم توافر ال�ركن 

مة أو لمدة غیر محددة في ھذا المكان، وان توطن�ھ ف�ي ھ�ذا المعنوي وھو نیة اإلقامة الدائ
  .المكان لیس لالستقرار أنما لحاجة معینھ

والنوع الثالث ھو وطن السكني ھو أن یقص�د اإلنس�ان المق�ام ف�ي غی�ر بلدت�ھ أق�ل 
م��ن نص��ف ش��ھر، وھ��ذا ال یع��د موطن��اً لع��دم وج��ود اإلقام��ة عل��ى وج��ھ االعتی��اد وال نی��ة 

    )٢( .مكان وبسبب عدم وجود عالمة ظاھرة لإلقامة الدائمةاالستقرار في ھذا ال

ب اطا  

  رف اوطن  اون اودي

الموطن حالة واقعیة ومفھوم قانوني یترتب علیھ أثار قانونیة، فمن الطبیعي أن      
ة ینسب الشخص إلى مكان معین یعتبره القانون موجوداً فیھ بشأن مظاھر حیاتھ القانونی

 المختلفة، وھذا المكان یسمى الموطن فھو المكان الذي یتحدد فیھ المقر القانوني للشخص

)٣( .  
في اكثر من نص قانوني، حیث ورد بالنسبة لتعریف الموطن في القانون السعودي      

محل إقامة " الموطن بانھ  )٤(من نظام األحوال المدنیة السعودي  ٢٩عرفت المادة 
المملكة من حیث ممارسة حقوقھ المدنیة، ولغرض اإلخطارات الشخص المقیم في 

ھو المكان الذي یقطنھ على وجھ االعتیاد ومع ھذا  –والتبلیغات الرسمیة التي توجھ إلیھ 
  " . یعتبر محل ممارسة الشخص لعملھ بصفة مستمرة محال إلقامتھ 

 شرعیة السعوديمن نظام المرافعات ال ٩كما ورد تعریف الموطن في نص المادة       

النظام المكان الذي  یقصد بمكان اإلقامة في تطبیق أحكام ھذا" حیث نصت على انھ  )٥(
وبالنسبة إلى البدو الرحل یعد مكان إقامة الشخص . یقطنھ الشخص على وجھ االعتیاد

المكان الذي یقطنھ عند إقامة الدعوى، وبالنسبة إلى الموقوفین والسجناء یعد مكان إقامة 
  .ص المكان الموقوف فیھ أو المسجون فیھالشخ

                                      
مجموعة أبحاث ودراسات " الھند" المفتاحي محمد ظفیر الدین وأخرون مجمع الفقھ اإلسالمي ) ١(

 .١٣٨، صفحة ٢٠١٨یروت الطبعة األولى، فقھیة، دار الكتب العلمیة ب
أبو الحاج صالح محمد سالم ، الفرق بین الوطن األصلي ووطن اإلقامة في مذھب السادة الحنفیة ، مجلة )  ٢(

  .١٠، صفحة ٢٠٠٩،  ٤٢علوم إنسانیة ، السنة السابعة العدد 
العل��وم القانونی��ة واالقتص��ادیة، حس�ام ال��دین فتح��ي ناص�ف، الم��وطن ف��ي العالق�ات الدولی��ة لألف��راد، مجل�ة  )٣(

  .٦٣٤صفحة  ٣٦، السنة ١٩٩٤العدد الثاني، یولیو 
  . ھـ ١٤٠٧/  ٤/  ٢٠: وتاریخ)  ٧/م: (الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم )٤(
  .ه  ١٤٣٥/  ١/  ٢٢بتاریخ ) ١/م( الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم  )٥(
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ویجوز ألي شخص أن یختار مكان إقامة خاًصا یتلقى فیھ التبلیغات التي توجھ إلیھ      
باإلضافة إلى مكان إقامتھ العام، وإذا بّدل الخصم مكان إقامتھ سواء الخاص أو العام، 

  ." فیجب علیھ إبالغ المحكمة بذلك
نا ھو المكان الذي یقطنھ الشخص على وجھ االعتیاد، الموطن بحسب التعریف ھ     

والمقصود من وجھ االعتیاد ھو بصفة دائمة ومنتظمة؛ بمعنى استقرار واستمرار اإلقامة 
في ھذا المكان ولیس على وجھ مؤقت، وشرط االعتیاد یحتم على الشخص أن یقیم بمكان 

منزل بالبادیة وان كان بصفة اعتیادیة ومستمرة وان كانت متقطعة، كتردد شخص على 
ال یقیم دائماً بھ، إال انھ اعتاد المجيء إلیھ بین الفینھ واألخرى تجعل من ھذا المحل 
موطناً، أما اإلقامة بفندق أو شقة سیاحیة لمدة معینة فھي ال تضفي على مسكنھ صفة 

  . )١(الموطن 
بمفھ�وم والتص�ویر  واضح أن ھذه التعاریف الواردة في الق�انون الس�عودي أنھ�ا تأخ�ذ     

الواقعي للموطن كما أخذت ب�ھ معظ�م ال�دول العربی�ة، وھ�ذا م�ا اخ�ذ ب�ھ المش�رع األردن�ي 
الم��وطن ھ��و : "حی��ث نص��ت عل��ى أن ٣٩حی�ث ن��ص الق��انون الم��دني األردن��ي ف��ي الم�ادة 

، وب��النظر إل�ى ھ�ذا ال�نص نج�د أن الق�انون الم��دني "المك�ان ال�ذي یق�یم فی�ھ الش�خص ع�ادة
شكل أساسي في تحدی�ده للم�وطن بمس�الة اإلقام�ة الفعلی�ة المس�تقرة معتنق�اً األردني اعتمد ب

  .)٢(بذلك التصویر الواقعي للموطن 
محكم�ة حكم�ت من القانون المدني المصري على ذل�ك، وق�د  ٤٠/١كما نصت المادة      

الم�وطن ھ��و "عل�ى أن  تم�ن الق��انون الم�دني إذ نص� ٤٠/١ال�نقض المص�ریة ب�أن الم�ادة 
ص�دت اإلقام�ة الفعلی�ة المقترن�ة بعنص�ر االس�تقرار ق" ذي یقیم فیھ الشخص ع�ادةالمكان ال

، وھ�ذا م�ا اس�تقرت علی�ھ "أي بنیة استمرار اإلقامة على وجھ یتحق�ق مع�ھ ش�رط االعتی�اد
  . )٣(محكمة النقض المصریة 

المالح��ظ م��ن اس��تقراء النص��وص الس��ابقة أن المش��رع الس��عودي بالنس��بة لتعری��ف       
م��ن نظ��ام  ٢٩ى ف��ي التعبی��ر ب��ین مك��ان اإلقام��ة والم��وطن ف��ي ن��ص الم��ادة الم��وطن س��او

م��ن نظ��ام المرافع��ات  ٩األح��وال المدنی��ة الس��عودي، ومح��ل اإلقام��ة والم��وطن ف��ي الم��ادة 
  .الشرعیة السعودي واعتبرھا مترادفة لنفس المصطلح والتعبیر والمفھوم

                                      
المركز –ربي المقارن، مجلة القانون المدني الزروالي سعاد، الموطن في التشریع المدني المغ )١( 

  .١٣٣م صفحة ٢٠١٧، ٤المغرب، العدد - المغربي للدراسات واالستشارات القانونیة وحل المنازعات
العالوی��ن كم��ال عب��دالرحیم مفض��ي و قطیش��ات خل��دون س��عید، دور الم��وطن كض��ابط لالختص��اص ) ٢(

علوم الشریعة والقانون، المجلد  –مقارنة، دراسات دراسة تحلیلیة : القضائي الدولي في القانون األردني
  . ٧٠٦صفحة  ٢العدد  ٣٨

العدد األول من ینایر إلى م�ارس المجموعة السنة السابعة  ١٩٥٦ینایر  ١٢انظر نقض مدني جلسة ) ٣(
المجموع��ة الس��نة التاس��عة  ١٩٧٨دیس��مبر س��نة  ٦، ك��ذلك نق��ض م��دني جلس��ة ٨٩، ص��فحة ١٩٥٦س��نة 

  .١٨٥٤صفحة  ١٩٧٨اني من أكتوبر إلى دیسمبر والعشرین الجزء الث
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  اطب اث

  وم اوطن  اون ازي 

لموطن سھل شرحھ أكثر م�ن تعریف�ھ، المفھوم التقلیدي في القانون اإلنجلیزي یعتبر ا     
مفھ��وم المق��ر ال��دائم أو المق��ر ال��رئیس للش��خص، تح��ت نط��وي للمفھ��وم تواص��ل الفك��رة 

بالموطن نعن�ي المق�ر ال�دائم وإذا ل�م تفھ�م معن�ى مق�رك ال�دائم، أنن�ي أخش�ى أن وال تفس�یر 
  .)١(لغة أجنبیة سوف یساعدك على فھم المقصود بھ جلب من الكتاب األجانب أو ی

الموطن في الق�انون اإلنجلی�زي مفھ�وم ق�انوني یترت�ب علی�ھ أث�ار قانونی�ة، وی�تم أنش�اء 
ی�رتبط ب�ھ الموطن لغای�ات عم�ل رابط�ة مح�ددة ب�ین الف�رد والنظ�ام الق�انوني لإلقل�یم ال�ذي 

ن الشخص وھذا المكان، أو الشخص وذلك ألھداف قانونیة، أما أن یكون ارتباط واقعي بی
، ل��ذلك ینظ��ر  )٢( أن الق��انون ینس��ب ھ��ذا الش��خص إل��ى مك��ان مع��ین وھ��و ارتب��اط حكم��ي

القضاء والفقھ اإلنجلیزي إل�ى الم�وطن باعتب�اره ص�لة ینش�ئھا الق�انون ب�ین ش�خص مع�ین 
  .)٣(وجھة أو منطقة یعتبر ھذا الشخص منتسباً إلیھا

، یتوطن ف�ي القط�ر ال�ذي  الشخص عموماً "ف الموطن في القانون اإلنجلیزي یعر     
، فھذا یعني أن الشخص یوجد على نحو دائم في )٤( "یعتبره القانون اإلنجلیزي مقره الدائم

، والقانون اإلنجلیزي )٥(موطنھ وھو یعتبر كذلك حتى وإن غادره فترة قصیرة من الوقت 
ذا ادع��ى إم��ا؛ ف�� ھ��و ال��ذي یح��دد م��ا إذا ك��ان الش��خص مت��وطن أو غی��ر مت��وطن ف��ي دول��ة

نھ متوطن في دولة ما فالموطن یحدد فقط حسب مفھوم القانون اإلنجلیزي ولیس أشخص 
  .حسب مفھوم القانون األجنبي للموطن

                                      
 ( 1 )Morris J.H.C. the conflict of laws. Fourth Edition. London 1993, P12 

"Domicile is easier to illustrate than it is to define. The root idea 
underlying the concept is home, the permanent home. "By domicile 
we mean home, the permanent home," said Lord Cranworth, "and if 
you do not understand your permanent home, I'm afraid that no 
illustration drawn from foreign writers or foreign languages will very 
much help you to it". 

(2 ) Graveson. R.H. the conflict of Laws, 7thedn, 1974. p.185.                                                    
  . ٨٠٤المرجع السابق ، صفحة : سلیمان مرقس)  ٣(

(4)Dicey and Morris Dicey and Morris, conflict of laws, by Lawrence 
Collins and others, (12th Edition. 1993). p115 Rule 4- "A person is, in 
general, domiciled in the country in which he is considered by 
English law to have his permanent home". 

احمد عبدالكریم سالمة، القانون الدولي الخاص السعودي، دراسة تأصیلیة مقارنة ، مكتب�ة الرش�د ،الطبع�ة ) ٥(
  . ٣٥٩م ،صفحة ٢٠١٤ –ه١٤٣٥األولى، 
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المفھوم الحدیث للموطن في القانون اإلنجلیزي وبحسب نصوص قانون االختصاص 
مفھ��وم مختل��ف  ، ھ��ذا الق�انون أعط��ى١٩٨٢الم�دني والقض��ائي ف��ي المملك�ة المتح��دة لع��ام 

للموطن عنھ في المفھوم التقلیدي في القانون اإلنجلیزي ،وجاء التركیز في ھذه النصوص 
الشخص الطبیع�ي على الركن المادي للموطن وھو اإلقامة ، وعلیھ اخذ الموطن القانونیة 

معنى أخر یختلف عن المعنى التقلیدي في القانون اإلنجلیزي حیث كان ینظ�ر إل�ى مس�ألة 
في المفھوم الحدیث ینظ�ر إل�ى مك�ان إقام�ة الش�خص الدائم فقط الكتساب الموطن ، المقر 

، حی�ث نص�ت على إقلیم المملكة المتحدة كك�ل إلى ظروف وطبیعة ھذه اإلقامة باإلضافة 
الف�رد مت�وطن ف�ي المملك�ة " من قانون االختصاص المدني والقض�ائي عل�ى  ٤١/٢المادة 

المملكة المتحدة وطبیعة وظروف إقامتھ تش�یر عل�ى أن  المتحدة إذا وفقط إذا كان مقیم في
  .)١(" لھ ارتباط جوھري مع المملكة المتحدة

أما بالنسبة للشخص الطبیعي المقیم على جزء محدد من المملك�ة المتح�دة نص�ت      
" عل�ى إن�ھ  ١٩٨٢من قانون االختصاص المدني والقضائي اإلنجلیزي لعام  ٤١/٤المادة 

ك�ان مق�یم ف�ي -)أ(ي جزء معین من المملكة المتح�دة إذا، وفق�ط إذا، أن الشخص متوطن ف
طبیع��ة وظ��روف إقامت��ھ تش��یر عل��ى إن��ھ ل��ھ ارتب��اط ج��وھري م��ع ھ��ذا -)ب. (ھ��ذا الج��زء

أن الشخص یعتب�ر مت�وطن ف�ي ھ�ذا المك�ان إذا ك�ان فع�الً موج�ود ف�ي ھ�ذا ؛ أي )٢("الجزء
قامت الشخص في إنجلت�را م�دة ال أ ٤١/٦المكان ومقیم في ھذا المكان، واشترطت المادة 

تقل عن ثالثة شھور، وتكون بذلك متطلبات االرتب�اط الج�وھري للحص�ول عل�ى الم�وطن 
   .)٣(قد توفرت إال إذا ثبت العكس  ٤١من المادة  ٣ب /ب والفقر /٢في الفقرة 

نظراً للدور المھم الذي یقوم بھ الموطن في العالقات الخاصة الدولیة في المملك�ة 
ة باعتب��ار إن��ھ ض��ابط لإلس��ناد ف��ي مس��ائل األح��وال الشخص��یة، ال��زواج والط��الق المتح��د

والمیراث والحالة ف�إن ھ�ذه األھمی�ة دفع�ت بالفق�ھ اإلنجلی�زي إل�ى العنای�ة بدراس�ة وتحدی�د 

                                      
  ( 1 ) Section 41 (2) of The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 "an 

Individual is domiciled in the united kingdom if and only if he is resident in the 
united kingdom and the nature and circumstances of his residence indicate 
that he has a substantial connection with the united kingdom". 
 ( 2 ) Section 41/4  of the civil Jurisdiction and Judgments Act 1982.                                           

       "An individual is domiciled in particular part of the united kingdom if, and 
only if, (A) he is resident in that part; and (B) the nature and circumstances 
of his residence indicate that he has a substantial connection with that part". 
  ( 3   ) Section 41 (6) of the civil jurisdiction and Judgment Act 1982. 

In the case of an individual who— 
(a)is resident in the United Kingdom, or in a particular part of the United 
Kingdom; and 
(b)has been so resident for the last three months or more, 
The requirements of subsection (2) (b) or, as the case may be, subsection (3) 
(b) shall be   presumed to be fulfilled unless the contrary is proved. 
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مفھوم الموطن على النحو الذي یتفق م�ع ظ�روف العالق�ات الخاص�ة الدولی�ة ف�ي المملك�ة 
  .المتحدة

ینظر الفقھ اإلنجلیزي إلى الموطن على أساس أنھ  وفي ضوء ھذه االعتبارات
رابطة بین الشخص ومقاطعة أو دولة معینة، وعلى ذلك یجب أن یحدد الشخص 
المقاطعة أو الوالیة التي اتجھت نیتھ الكتساب الموطن فیھا وھو أیضاً فعلیاً یقیم فیھا، أو 

، )١(عة أو تلك الدولةبمعنى أخر ربط الشخص بالنظام القانوني السائد في ھذه المقاط
 Domicile of"والموطن الذي یكتسبھ الشخص وقت میالده یسمى بالموطن األصلي 

origin " وھو تصویر حكمي للموطن، ویتحدد الموطن في ھذه الحالة على أساس النسب
أو محل المیالد، فھو بالنسبة لالبن الشرعي موطن أبیھ، وبالنسبة لالبن الطبیعي موطن 

لنسبة للقیط موطنھ األصلي یجب أن یكون الدولة التي عثر علیھ فیھا وھذا أمھ، وھو با
  )٢(.الموطن إجباري 

  
والموطن األصلي ال یمكن فقده بمج�رد بترك�ھ، إنم�ا یفق�د فق�ط باكتس�اب الم�وطن 
االختی��اري، وال یتص��ور ف��ي الفق��ھ اإلنجلی��زي أن یول��د الش��خص دون م��وطن، إذ یثب��ت 

ذ م�یالده ھ�و موطن�ھ األص�لي، عل�ى أن ثب�وت الم�وطن للشخص بحكم الق�انون م�وطن من�
األصلي بالمیالد ال یمنع الشخص من اكتساب موطن أخر ھو موطنھ االختیاري أي مقره 

  .)٣(الدائم 
ل���و أراد الش���خص أن یق���وم بتغیی���ر موطن���ھ االختی���اري األول واكتس���اب م���وطن 

نجلی��زي م��ن غی��ر اختی��اري أخ��ر باالس��تقرار ف��ي مقاطع��ة أو دول��ة أخ��رى، ف��ي الفق��ھ اإل
المتص�ور ف��ي ھ�ذه الحال��ة أن یظ�ل الش��خص ب��ال م�وطن ف��ي الفت�رة م��ا ب�ین فق��ده الم��وطن 

ومنع�اً لظ�اھرة انع�دام الم�وطن ف�ي  االختیاري األول واكتسابھ الموطن االختیاري الثاني،
 Revival of the"ھذه الحال�ة أوج�د الفق�ھ اإلنجلی�زي نظری�ة أحی�اء الم�وطن األص�لي 

Domicile of origin".  

                                      
(1 ) Morris, Op. cit., p,13. 
(2) Jaffey, A.J.E. Introduction to the conflict of laws, (London, 

Butterworths, 1988)., p, 9. 
 ( 3  ) Morris, op. cit., p, 14."A domicile of origin cannot be lost by mere 

abandonment. It can only be lost by the acquisition of a domicile 
of choice." 
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وذلك ف�ور ھج�ران الش�خص للم�وطن االختی�اري یظھ�ر تلقائی�اً موطن�ھ األص�لي، 
، )١( وفي الحقیقة مبدأ أحی�اء الم�وطن ھ�و الس�بب الوحی�د لوج�ود مفھ�وم الم�وطن األص�لي

ویمكن االستغناء عن مبدأ أحیاء الموطن كما فعل القانون األمریكي والق�انون النیوزلن�دي 
ب��أن یس��تمر وج��ود الم��وطن االختی��اري إل��ى أن ی��تم اكتس��اب  والق��انون األس��ترالي وذل��ك

الموطن االختیاري الجدید، وإلغاء مبدأ أحیاء الم�وطن األص�لي مقت�رح حالی�اً ف�ي المملك�ة 
  .)٢(المتحدة 

وبمب��دأ أحی��اء الم��وطن تجن��ب الفق��ھ اإلنجلی��زي ظ��اھرة انع��دام الم��وطن ورب��ط  
ر رف�ض الفق�ھ اإلنجلی�زي ظ�اھرة تع�دد الشخص دائماً بنظام قانون مع�ین، ول�ذات االعتب�ا

الموطن حتى یمكن تحدید النظام القانوني الواجب التطبی�ق، وب�ذلك ال یج�وز للش�خص أن 
  .یمتلك أكثر من موطن واحد في نفس الوقت

حسب المفھوم التقلیدي الموطن یحدد فقط حسب مفھوم القانون اإلنجلیزي، ولیس 
ق�انون اإلنجلی�زي ھ�و ال�ذي یح�دد م�ا إذا ك�ان حسب مفھوم الق�انون األجنب�ي للم�وطن، وال

الشخص مت�وطن أو غی�ر مت�وطن ف�ي دول�ة م�ا لك�ن یوج�د اس�تثناء عل�ى ھ�ذه القاع�دة ف�ي 
  . القانون اإلنجلیزي

الت��ي  ٥/ ٤٦الم��ادة  ١٩٨٦االس��تثناء األول ورد ف��ي تش��ریع ق��انون األس��رة لع��ام 
أو بط��الن ال��زواج أو  وض��عت األس��اس لالعت��راف باألحك��ام األجنبی��ة الص��ادرة ب��الطالق

التفریق القضائي المبنیة على موطن أحد األطراف أو م�وطن ك�ال الط�رفین، وبین�ت ھ�ذه 
المادة أن الطرف یعام�ل كمت�وطن بالدول�ة األجنبی�ة الص�ادر منھ�ا الحك�م إذا ك�ان مت�وطن 
فیھ��ا س��واء حس��ب مفھ��وم الق��انون اإلنجلی��زي للم��وطن أو حس��ب مفھ��وم الم��وطن ف��ي تل��ك 

  .)٣(الدولة 
بش�أن االختص�اص  ١٩٦٨االستثناء الثاني جاء تحت نصوص اتفاقیة بروكس�ل لع�ام      

حی��ث بین��ت أن محكم��ة المملك��ة  القض��ائیة وتنفی��ذ األحك��ام ف��ي المس��ائل المدنی��ة والتجاری��ة
المتحدة یجب أن تطبق قانون الدولة المتعاقدة األخرى لتحدید إذا ما كان الشخص متوطن 

                                      
(1 ) Jaffy, op. cit., p, 14. 
(2) P.B. Carter, Domicile: The case for radical reform in the united 

kingdom, international comparative  Law Quarterly Vol.36, October 
1987, p, 716. 
(3 )Family Law Act 1986 of the United Kingdom , Section 46 

Grounds for recognition. (5) For the purpose of this section, a party to a 
marriage shall be treated as domiciled in a country if he was domiciled 
in that country either according to the law of that country in family 
matters or according to the law of the part of the United Kingdom in 
which the question of recognition arises. 
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  .)١(" في حالة إذا ما أدعى الشخص إنھ توطن في ھذه الدولة"في ھذه الدولة أم ال 
مجلس اللوردات كذلك ھناك تغییر جوھري في مفھوم اإلقامة االعتیادیة حیث أن 

الموطن مفھ�وم عق�د االختص�اص للمحكم�ة عل�ى أس�اس مك�ان اإلقام�ة االعتی�ادي ، ف� قرر
ألة واقعی�ة لك�ن بع�د إص�دار قانوني یترتب علی�ھ أث�ار قانونی�ة، أم�ا اإلقام�ة االعتیادی�ة مس�

أعط��ت ب /٥/٢الم��ادة  حی��ث أن ١٩٧٣ق��انون الم��وطن وإج��راءات العالق��ات الزوجی��ة 
 المحاكم اإلنجلیزیة االختصاص للنظر في دعوى الطالق والتفریق القض�ائي عل�ى أس�اس

وب�ذلك ت�م ،  )٢(اإلقامة االعتیادیة لمدة سنة واح�دة ألح�د األط�راف ف�ي إنجلت�را الموطن أو
إلقامة االعتیادیة الفاعلیة القانونی�ة وأص�بح فك�رة واقعی�ة تترت�ب علیھ�ا أث�ار قانونی�ة منح ا

حی��ث یعتب��ر م��ن ض��وابط االختص��اص الت��ي تعق��د للمحكم��ة االختص��اص ومفھ��وم ق��انوني 
  .)٣( للفصل بالدعوى

  
  

                                      
(1) Brussels Convention 1968 on jurisdiction and the enforcement of 
judgments in civil and commercial matters Article 52  In order to 
determine whether a party is domiciled in the Contracting State whose 
courts are seized of a matter, the Court shall apply its internal law.  
If a party is not domiciled in the State whose courts are seized of the 
matter, then, in order to determine whether the party is domiciled in 
another Contracting State, the court shall apply the law of that State. 
(2) Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973 (5) (2) The court 
shall have jurisdiction to entertain proceedings for divorce or judicial 
separation if (and only if) either of the parties to the marriage- (a) is 
domiciled in England and Wales (b) was habitually resident in England 
and Wales through- out the period of one year ending with that date. 
(3 ) Morris, Op. cit., p,43. 
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- ١٢٥  - 

 

  املبحث الثاني

  أحكام املوطن يف القانون السعودي 

في ھذا المبحث أركان الموطن ف�ي بعد أن وضحنا مفھوم الموطن سوف نتناول  
أنواع الموطن في القانون السعودي في المطلب المطلب األول، بعد ذلك سوف نستعرض 

    .المـطلـب الـثالـثالثاني، ثم نبین كیفیة أثبات الموطن في 

  اطب اول

  أرن اوطن 

ام�ل نتناول في ھذا المطلب أركان الموطن حیث أن الموطن ال یمكن أن یك�ون ك
النمو منتجاً ألثاره أال بتوفر ھذین الركنین معاً لدى نفس الشخص، ومن خالل التعریفات 

  .األول الركن المادي والثاني الركن المعنوي: السابقة للموطن نجد أنھ یتكون من ركنین
  :الركن المادي للموطن: أوالً 
م الدول�ة حت�ى ل�و ك�ان یتمثل في اإلقامة الفعلی�ة المس�تمرة ف�ي مك�ان مع�ین داخ�ل إقل�ی     

؛ أي أن تكون إقامة الشخص لیست مجرد وجود )١(الشخص دائم التنقل داخل إقلیم الدولة 
 األول الوجود الجسدي: مؤقت أو عارض بل یجب تتوفر في اإلقامة االعتیادیة عنصران

دة في ھذا المكان، وثانیاً أن یكون وجوده فعلي مستمر داخل إقلیم الدولة، ولیس لفترة محد
م�ثالً لغای��ات الع��الج أو للس��یاحة واالص��طیاف أو العم�رة أو الح��ج وھ��ذا ال��ركن یع��د فع��الً 

  .)٢(مادیاً ملموساً وواضحاً 
وفس��رت الم��ادة السادس��ة م��ن الالئح��ة التنفیذی��ة لنظ��ام الجنس��یة العربی��ة الس��عودیة 

 "اإلقام��ة الدائم��ة لغای��ات الحص��ول عل��ى الجنس��یة العربی��ة الس��عودیة حی��ث نص��ت عل��ى 
م�ن النظ�ام ھ�ي اإلقام�ة الفعلی�ة المس�تمرة ) ٨(اإلقامة الدائمة المنصوص علیھا في المادة 

، وعلیھ اإلقامة الدائمة تعني استمراریة الوج�ود الم�ادي الفعل�ي " وتثبت برخصة اإلقامة 
داخل إقلیم الدولة ، على الرغم أحیاناً من الغیاب المؤقت فترة معینة م�ن الزم�ان، ویج�ب 

إلقامة الدائمة مشروعة وقانونیة وغیر مخالفة لقانون اإلقامة المنص�وص علی�ھ أن تكون ا
،  ویجب أن یكون دخول أو خروج األجنبي إل�ى أراض�ي المملك�ة مش�روعاً  )٣(في الدولة

بموجب اإلجراءات المطلوبة قانوناً من المنافذ الحدودیة المسموح بھ�ا وف�ق نظ�ام اإلقام�ة 
م��ن الالئح��ة التنفیذی��ة لنظ��ام الجنس��یة  ١/ثانی��اً / ٨ دةالس��عودي ، حی��ث اش��ترط ن��ص الم��ا

                                      
وبالنس��بة إل��ى الب��دو الرح��ل یع��د مك��ان إقام��ة " م��ن نظ��ام المرافع��ات الش��رعیة الس��عودي ٩م��ادة ) ١(

  "الشخص المكان الذي یقطنھ عند إقامة الدعوى 
ج��ادة ، المرس��ي مت��ولي عب��د الم��ؤمن محم��د ، ال��وجیز ف��ي الق��انون ال��دولي الخ��اص الس��عودي ، دار اإل)٢(

  .١٦٤، الطبعة األولى ، صفحة  ١٤٣٨- ١٤٣٧
  .من نظام اإلقامة السعودي ٥والمادة  ٣والمادة  ٢المادة ) ٣(
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  ".أن یكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطریقة مشروعة " العربیة السعودیة على 
وھناك فرق بین الموطن ومجرد اإلقامة فإذا كان الموطن ھو حالة واقعیة 

رباط تتجاوب مع حالة قانونیة ھو ضرورة الربط ما بین الفرد وبقعة من األرض ب
قانوني، فأن اإلقامة ھو المكان الذي یقیم فیھ اإلنسان إقامة مادیة مدة من الزمان دون أن 

، فمجرد اإلقامة ال یتطلب نیة فاإلقامة ممكن أن  )١(تتوافر لدیھ نیة البقاء فیھ باستمرار
تؤسس بدون عنصر ذھني، ھل الشخص جاء للدولة كمسافر أو للقیام بعمل معین أو جاء 

في الدولة ، ولكي یقیم الشخص في الدولة ال یحتاج لیمتلك أو یستأجر منزل  لیتوطن
بیت صدیق أو حتى في خیمة ، كذلك الموطن ھو  أو ھناك، كافي أن یعیش في فندق

ه بنیة البقاء فیھ دائماً أو اوأالوجود الفعلي لإلنسان في الجھة التي بھا سكنھ األساسي وم
د ومكان معین، فمجرد اإلقامة تقوم على فكرة واقعیة بعبارة أخرى ھي رابطة بین الفر

مادیة ال قانونیة، وینبني على ھذا أن اإلقامة واحدة وأنھا ال تتحقق للشخص في مكانین 
  .)٢(مختلفین في وقت واحد، أما الموطن فقد یتعدد وقد ینعدم 

  :الركن المعنوي للموطن: ثانیاً 
، ویجب في إقلیم دولة معینةواالستقرار نھائیاً الركن المعنوي یتجسد في نیة البقاء      

فاإلقامة مھما طالت ال تكفي وحدھا لتكوین توافر ھذا الركن وحتى یوجد الموطن 
الموطن، إذ ال بد أیضاً أن یتوافر لدى الشخص نیة البقاء بإقلیم الدولة لمدة غیر محددة 

اإلقلیم فإنما یغادر بنیة العودة ولو تخللھا فترات غیاب متقاربة أو متباعدة بحیث إذا غادر 
  .)٣( إلیھ

وعلی�ھ النی�ة المطلوب�ة الكتس��اب الم�وطن ھ�ي نی�ة اإلقام��ة الدائم�ة أو لم�دة غی��ر   
محددة على إقلیم دولة معینة، سواء أخذت النیة صورة إیجابیة ھي نیة اإلقامة الدائمة ف�ي 

ة س�لبیة ھ�ي ع�دم ت�وافر الدولة، أو اإلقامة غیر محدودة المدة في الدول�ة، أم أخ�ذت ص�ور
  . )٤(النیة الحاضرة في مغادرة إقلیم الدولة نھائیاً أو لمدة غیر محدودة 

أن النصوص السابقة في القانون السعودي غلبت الركن الم�ادي )٥(ویرى البعض 
) نی�ة اإلقام�ة( عل�ى ال�ركن المعن�وي المتمث�ل ) اإلقامة المادیة ( المتمثل باإلقامة المعتادة 

                                      
جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي، الجزء الثاني، في الموطن الدولي ومرك�ز ) ١(

بع��ة العالمی��ة، الق��اھرة، األجان��ب ف��ي ال��بالد العربی��ة، معھ��د البح��وث والدراس��ات العربی��ة، المط
  .١٠، صفحة١٩٦٨

نعیم عطیة، إقامة األجانب وأبعادھا أمام مجلس الدولة، بحث منشور في مجلة إدارة قضایا ) ٢( 
  . ٤٢، ص١٩٥٧، ٣، السنة ١الحكومة، مجلس شورى الدولة المصري، العدد 

جان�ب محاض�رات فؤاد ریاض دروس في القانون الدولي الخاص، الجنسیة والموطن ومركز األ) ٣(
  . ٢٧٢صـفحة  ٥٨/١٩٥٩ملقاه على طلبة السنة الرابعة بحقوق القاھرة في العام الجامعي 

ع��ز ال��دین عب��د هللا، الق��انون ال��دولي الخ��اص، الج��زء األول، الجنس��یة والم��وطن وتمت��ع األجان��ب ) ٤(
 . ٥٤٨بالحقوق، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة الحادیة عشرة، صفحة 

زی��اد ب��ن ناص��ر الم��درع، تقی��یم الحص��ص العینی��ة ف��ي ش��ركات المس��اھمة عل��ى ض��وء أحك��ام نظ��ام ) ٥(
  .٢٤٩، صفحة ٢٠١٧-١٤٣٨الشركات السعودي، الطبعة األولى، دار الكتاب الجامعي، 
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لموطن في المملكة العربیة السعودیة باعتبار أن ھذا تصویر واقعي ، بل ذھ�ب الكتساب ا
إل��ى أن اإلقام��ة تختل��ف ع��ن الم��وطن وذل��ك بقیامھ��ا عل��ى ال��ركن الم��ادي دون  )١(ال��بعض

 الركن المعنوي ؛ أي دون أن یكون لدى الشخص نیة االستقرار فیعتبر إقلیم الدول�ة مح�الً 
ی���ة بھ���ذا اإلقل���یم ، وان الق���انون الس���عودي عق���د إلقام���ة الش���خص لمج���رد إقامت���ھ الماد

الت��ي ترف��ع عل��ى ھ��ذا األجنب��ي بمج��رد  ىاالختص��اص للمح��اكم الس��عودیة بالنس��بة لل��دعاو
م�ن  ٣٦وجود الركن المادي للموطن وھو محل إقامة ل�ھ ف�ي المملك�ة حس�ب ن�ص الم�ادة 

  . نظام المرافعات الشرعیة السعودي 
م�ن نظ�ام األح�وال المدنی�ة  ٢٩نص الم�ادة ن إإال أن ھذه اآلراء محل نظر حیث 

من نظام المرافعات الشرعیة الس�عودي نص�ت بص�راحة ال�نص  ٩السعودي ونص المادة 
واالعتی��اد س��لوك یتطل��ب التك��رار ویتطل��ب نی��ة االس��تمرار " عل��ى وج��ھ االعتی��اد " فیھم��ا 

رط ن ال��نص یقتض��ي نی��ة اإلقام��ة متض��مناً ذل��ك ف��ي ش��إواالس��تقرار، وعلی��ھ یمك��ن الق��ول 
االعتیاد، سواء في صورة إیجابیة ھي نیة البقاء بالمكان، أو بصورة س�لبیة ھ�ي نی�ة ع�دم 

  .ترك ھذا المكان
فالركن المادي وح�ده ال یكف�ي الكتس�اب الم�وطن ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة  

فیجب وجود الركن المعن�وي إلیج�اد الم�وطن، ویمك�ن البح�ث ف�ي نی�ة الش�خص ھ�ل ج�اء 
یھ�ا عل�ى ال�دوام أم ھ�و موج�ود عل�ى إقلیمھ�ا لھ�دف مح�دد أو لفت�رة معین�ة للمملكة لیبق�ى ف

  .محدودة مثل أداء فریضة الحج أو العمرة
ویمكن استنتاج نیة الشخص واالستدالل علیھا من الظروف المادیة المحیط�ة ب�ھ  

ومن استقرار اإلقامة لمدة طویلة في مكان معین، أو ال�زواج فی�ھ أو ش�راء من�زل، وعلی�ھ 
ن المعنوي المتمثل بالنی�ة للت�وطن ف�ي ھ�ذا المك�ان مت�روك للس�لطة التقدیری�ة لقاض�ي الرك

باستخالص ذلك من الواقع وقرائن األحوال ومن الظروف المحیطة بالدعوى،  الموضوع
أن تحقق الركن المادي قرینة على توافر الركن المعنوي، إذ یعتب�ر  )٢(ویرى بعض الفقھ 

لص من استقرار اإلقامة فیكفي أن تستقر اإلقامة حتى تفترض ركن النیة ركناً تبعیاً یستخ
   .النیة افتراضاً 

وال یعتبر طول مدة اإلقامة ھ�و المح�ك لوج�ود الم�وطن ف�ال یش�ترط مض�ي م�دة  
فطول م�دة اإلقام�ة ال یوج�د الم�وطن وقص�ر م�دة "زمنیة محددة كي یتحقق ركن اإلقامة، 

أن اإلقامة لمدة خمسة وعش�رون ) ٣(كمة حیث قضت المح" اإلقامة ال ینفي وجود الموطن
عام��اً ف��ي الھن��د لیس��ت كاف��ة إلح��راز ج��ون س��میت الم��وطن الھن��دي بس��بب نیت��ھ الواض��حة 

                                      
محمود عمر محمود، الوسیط في نظام المرافعات الشرعیة السعودي، خوارزم العلمیة للنش�ر ج�دة، ) ١(

 .١٤١ة ، صفح٢٠١٥
محم��د كم��ال فھم��ي، أص��ول الق��انون ال��دولي الخ��اص، الجنس��یة، الم��وطن، مرك��ز األجان��ب، م��ادة التن��ازع،  )٢(

   .٢٥٩، دون ذكر الناشر ، ١٩٨٥الطبعة الثانیة، 
 ( 3   ) Cheshire and North, op. cit. p. 143, "Long residence does not 

constitute nor does brief residence negative domicile"  Jopp V .wood. 
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للعودة إلى إسكتلندا، وبناًء علیھ ال اإلقامة مھم�ا كان�ت طویل�ة وال النی�ة مھم�ا كان�ت قوی�ة 
  .)١( كافیتین الكتساب الموطن إذ لم یتوافر الركنان معاً لدى نفس الشخص

ب اطا  

  أواع اوطن  اون اودي 

من نظام المرافعات الشرعیة عن جواز  ٩وتطبیقاً لفكره تعدد الموطن یتكلم نص المادة  
تلقي الشخص التبلیغات في مكان اإلقامة الخاص باإلضافة إلى مكان اإلقامة العام، وبعد 

ي ھذا المطلب عن موطن األعمال أن وضحنا الموطن العام فیما سبق سوف نتكلم ف
" من نظام األحوال المدنیة السعودي ومحل اإلقامة الخاص  ٢٩بمقتضى نص المادة 

  . من نظام األحوال المدنیة السعودي ٣١وفق نص المادة " الموطن المختار
  : الموطن األعمال: أوالً 
موطن یتعلق  اعتبر القانون أن مكان ممارسة التاجر أو صاحب الحرفة محل عملھ    

من  ٢٩بأعمال مھنتھ، ویجوز تبلیغھ فیھ بكل ما یتعلق بھذا العمل حسب نص المادة 
یعتبر محل ممارسة الشخص لعملھ " نظام األحوال المدنیة السعودي حیث نصت على 

 ". بصفة مستمرة محال إلقامتھ 
الھ المتعلقة فالمكان الذي یباشر فیھ الشخص تجارتھ أو حرفتھ بالنسبة إلدارة أعم     

بالتجارة أو الحرفة یعتبر موطن بالنسبة لما یتعلق بھذا العمل من التبلیغات أو 
اإلخطارات، ویشترط في ھذا الموطن إن یكون التاجر أو صاحب الحرفة یعمل فیھ 
بصفة مستمرة ومستقرة، فیجوز لعمالئھ أن یعلنوه فیھ بكل ما یتعلق بھذه المھنة، 

  .لى ھذا الموطن في إجراء كل ما یتعلق بھویجوز لھ ھو أن یستند إ
وموطن األعمال قاصر على من یباشر تجاره أو حرفة وفي صدد التصرفات        

المتعلقة بھا ولذلك فأن موطن األعمال ال ینصرف إلى الموظفین، فال یعتبر المكان 
  .)٢( الذي یباشرون فیھ وظائفھم موطناً خاصاً لھم فیما یتعلق بشئون الوظیفة

وفي فكرة موطن األعمال تیسیر على التجار والحرفیین باعتبار انھم تعاملوا مع ھذا 
الشخص في ھذا الموطن فمن السھل التبلیغ على ھذا الموطن بدل من البحث والتقصي 

  . )٣(عن الموطن العام
 ٣٦/٢لكن بالنظر في الالئحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة نجد أن المادة     

إقامة الدعوى في مكان السكن المدعى علیھ اذا اختلف عن مكان عملھ ، حیث  رجحت

                                      
(1  ) P.B. Carter, Domicile: The case for radical reform in the United Kingdom, 

international comparative , Law Quarterly Vol.36, October 1987, p, 
717. 

یة للق�انون ، أنظ�ر مجموع�ة األعم�ال التحض�یر٣١المرجع السابق، صفحة : أبو العال علي أبو العال) ٢(
 .٢٤٤المدني الجزء األول، صفحة

 . ٢٦٠المرجع السابق، صفحة : محمد كمال فھمي) ٣(
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إذا اختلف سكن المدعى علیھ ومقر عملھ فالعبرة بسكن المدعى علیھ " نصت على انھ 
؛ فالمحل الذي یعمل فیھ "مالم یكن مقیماً أیام العمل في بلد عملھ فتسمع الدعوى فیھ 

أھلیة وال یسكن فیھ ال یكون محالً إلقامة الدعوى ، األنسان من وظیفھ حكومیة أو مھنة 
كمن یتردد بین محل عملھ وسكنھ ، بل تقام علیھ الدعوى في محل سكنھ ال محل عملھ 

  .)١(، مالم یكن مقیماً أیام العمل في بلد عملھ فتسمع الدعوى علیھ في بلد عملھ 
  ".الموطن المختار " محل إقامة خاص : ثانیاً    

الس��عودي بفك��رة الم��وطن المخت��ار، حی��ث أج��از للش��خص ب��إرادة  واخ��ذ المش��رع
المنفردة أن یختار مكان إقامة خاص بوص�فھ موطن�اً خاص�اً لتنفی�ذ أعم�ال قانونی�ة معین�ة، 

م��ع "م��ن نظ��ام األح��وال المدنی��ة الس��عودي حی��ث نص��ت  ٣١وذل��ك بمقتض��ى ن��ص الم��ادة 
تلق�ى فی�ھ اإلخط�ارات ُمراعاة م�ا س�بق یج�وز ألي ش�خص أن یخت�ار مح�ل إقام�ة خاص�اً ی

والتبلیغات التي توجھ إلیھ بش�أن مواض�یع أو مع�امالت معین�ة وذل�ك باإلض�افة إل�ى مح�ل 
، ومن المالحظ أن الموطن المختار ال یعتمد على اإلقامة الفعلیة المعتادة ) ٢("إقامِتھ العام 

  .)٣(وال یتطلب نیة االستقرار في ھذا المكان
الم��وطن ال��ذي یخت��اره الش��خص لتنفی��ذ عم��ل أو  ھ��و )  ٤(وعلی�ھ الم��وطن المخت��ار 

تصرف قانوني معین بحیث یكون مقصور على ھذا العمل فحسب ،وقد یكون بعیداً مكاناً 
عن الموطن العام ، وینتھي بانتھاء الغایة التي خصص لھا ،مثالً اختی�ار مك�ان مع�ین ی�تم 

  .فیھ تبلیغ األوراق القضائیة كمكتب محامي 
لمخت�ار أن یك�ون اختیاری�اً، غی�ر ان�ھ ق�د یك�ون وجوبی�اً اذا واألصل في الم�وطن ا

؛ حیث الزم نظام المرافع�ات الس�عودي ) ٥(الزم القانون الشخص بتحدید موطناً مختاراً لھ 
من ضرورة اختیار موطن مختار للشخص الذي ال یوجد لھ محل إقام�ة ف�ي المدین�ة الت�ي 

ه م���ن نظ���ام / ٤١ص���ت الم���ادة یوج���د فیھ���ا المحكم���ة المختص���ة بنظ���ر الن���زاع ، حی���ث ن
ترفع الدعوى إل�ى المحكم�ة م�ن الم�دعي بص�حیفة ت�ودع "  المرافعات السعودي على انھ 

  . لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى علیھم 

                                      
آل خنین عبد هللا بن محمد بن سعد، الكاشف في ش�رح نظ�ام المرافع�ات الش�رعیة الس�عودي، الج�زء ) ١(

 .٨٦م، صفحة  ٢٠١٢ –ه  ١٤٣٣األول، دار ابن فرحون، الطبعة الخامسة 
یج��وز ألي "عل��ى ان��ھ والت��ي نص��ت  نظ��ام المرافع��ات الش��رعیة الس��عوديم��ن  ٩ الم��ادةك��ذلك ن��ص ) ٢(

شخص أن یختار مكان إقامة خاص�اً یتلق�ى فی�ھ التبلیغ�ات الت�ي توج�ھ إلی�ھ باإلض�افة إل�ى مك�ان إقامت�ھ 
 ".العام

 .٧٠٤العالوین كمال عبد الرحیم ود قطیشات خلدون سعید، مرجع سابق، صفحة ) ٣(
 domicile of choice" ع�ن الم�وطن المخت�ار مفھوم�ھالنظام الالتیني یختلف  الموطن المختار في )٤(
وھو الموطن الذي یختاره الشخص عن طری�ق اإلقام�ة ف�ي بل�د مع�ین بمح�ض : في النظام األنجلو أمریكي"

ف�ي أن "  domicile of origin" اختیاره مع نیتھ عدم مغادرة ذلك البلد، ویختلف عن الم�وطن األص�لي 
م باإلرادة المنفردة أما الثاني یفرضھ القانون ویمكن فق�ده أو تغیی�ره ع�ن طری�ق اإلقام�ة الدائم�ة ف�ي األول یت

 .مكان أخر
 .١٦٦المرسي متولي عبد المؤمن محمد، مرجع سابق، صفحة ) ٥(
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مح�ل  –ھ�ـ ..........  -: ویجب أن تشتمل ص�حیفة ال�دعوى عل�ى البیان�ات اآلتی�ة
 ".لمحكمة إن لم یكن لھ محل إقامة فیھاإقامة مختار للمدعي في البلد التي بھا مقر ا

والموطن المختار ھنا كم�ا واض�ح م�ن ال�نص یختل�ف ع�ن الم�وطن الع�ام حی�ث   
تنصرف اإلرادة على اختی�اره لتنفی�ذ تص�رف ق�انوني أو مع�امالت قانونی�ة معین�ة، بحی�ث 
یكون خاصاً بھذا العم�ل أو التص�رف وح�ده، وتعی�ین م�وطن ط�وال الم�دة الت�ي یس�تغرقھا 

قانوني معین دون تأثر بتغییر محل إقامة ذوي الشأن، یحق�ق فائ�دة ض�مان اس�تقرار  عمل
المعامالت وحسن تنفیذ األعم�ال، أو تجنی�ب ال�دائن مش�اق وتك�الیف إج�راءات التنفی�ذ ف�ي 
مواجھة مدین مقیم في مدینة بعیدة، أو تركیز إجراءات التنفیذ في ی�د وكی�ل مع�ین كمح�ام 

  .)١( مثالً 
  

ثبات الموطن الخاص في القانون الس�عودي فیحت�اج إل�ى وث�ائق خاص�ة ، وبالنسبة أل 
من�ھ أن  ٨١حیث أوجبت الالئحة التنفیذی�ة لنظ�ام األح�وال المدنی�ة الس�عودي ب�نص الم�ادة 

یكون بموجب نموذج معد ل�ذلك خصیص�اً یتض�من تحدی�د المواض�یع أو المع�امالت الت�ي "
عل�ى الش�خص ال�ذي اخت�ار مح�الً ، ف"إلی�ھ  یتلقى بشأنھا اإلخطارات والتبلیغات التي توجھ

من نظام األحوال المدنیة الس�عودي أن یك�ون ذل�ك بموج�ب  ٣١خاصاً إلقامتھ وفق المادة 
والمع��امالت الت��ي  نم��وذج مع��د ل��ذلك خصیص��اً، ویتض��من ھ��ذا النم��وذج تحدی��د المواض��یع

ب اإلب�الغ یرغب ھذا الشخص بتلقي اإلخطارات والتبلیغات التي توجھ إلیھ بش�أنھا، ویج�
عن التغییر في مكان اإلقامة وھذا الشخص یكون مسؤول عن صحة البیانات المقدمة وما 

  .یترتب علیھا من آثار
كذلك نجد أن القانون المدني المصري نص صراحة على وجوب أثبات الموطن  

وال یج��وز إثب��ات وج��ود "من��ھ حی��ث نص��ت عل��ى  ٢/ ٤٣المخت��ار بالكتاب��ة، وف��ق الم��ادة 
، وك�ذلك فع�ل الق�انون الم�دني األردن�ي حس�ب ن�ص الم�ادة "خت�ار إال بالكتاب�ة الموطن الم

  .وبالتناوب سوف نتناول موضوع أثبات الموطن في المطلب التالي ٤٢/٢

  اطب اث

  أت اوطن ام 

بالنسبة ألثبات الموطن یقصد بھ إقامة الشخص الدلیل أمام القضاء ألثبات واقعة      
لم��وطن أو تغیی��ر أو فق��ده ،وذل��ك طبق��اً للوس��ائل القانونی��ة المقبول��ة الت��ي یح��ددھا اكتس��اب ا

،وإثبات الموطن یكون بإثبات الوقائع التي یستدل  )٢(قانون الدولة التي یدعي التوطن فیھا
منھا على توافر ركنیة اإلقامة ونیة االستقرار، وذلك بالنسبة للركن األول اإلقام�ة الفعلی�ة 

ع��ة مادی��ة یج��وز إثبات��ھ بكاف��ة الط��رق األثب��ات، أم��ا ال��ركن الث��اني وھ��و نی��ة باعتب��اره واق

                                      
 . ٥٧٠، صفحة ١٩٧٤حسن كیره، المدخل إلى القانون الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، ) ١(
أثبات الموطن في القانون الدولي الخاص، مجل�ة العل�وم القانونی�ة، جامع�ة بغ�داد، المجل�د  العبودي عباس،) ٢(

  .٥٤، صفحة ٢٠١٠، ٢، العدد ٢٥
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،   )١(االستقرار فیستخلص توافره من تحق�ق ال�ركن الم�ادي أي م�ن ت�وافر اإلقام�ة الفعلی�ة 
یقع عبء اإلثبات طبقاً للقاعدة العام�ة عل�ى م�ن ی�دعي توطن�ھ أو فق�دان موطن�ھ ف�ي إقل�یم 

  . أكان األثبات بالقرائن أو األثبات بالوقائعمعین وفق األحكام العامة سواء 
األثبات بالقرائن یكون عند عدم قیام دلیل صریح على أن الشخص كان مقیماً    

في دولة معینة بنیة التوطن فیھا یمكن أثبات الموطن عن طریق القرائن التي یمكن أن 
یستدل بھما  تؤخذ بھا دلیالً على وجود الموطن ویمكن حصرھا في قرینتین یمكن أن

  :على وجود الموطن
أن وجود الشخص في دولة معینة یعتبر قرینة على توطنھ فیھا حت�ى  :القرینة األولى

یثبت العكس، ویترتب على ذلك أنھ إذا لم یعرف عن الشخص شيء أصالً إال أنھ ولد في 
أس�اس دولة معینة أو مات فیھا، فإن ھذه الدولة تعتبر موطنھ إلى أن یثبت العكس، وعلى 

ھذه القرینة قیل بأن موطن اللقیط یكون في البلد الذي ولد فیھ ویمكن أثبات عكس ذلك إذا 
  . تم أثبات البلد الحقیقي الذي ولد فیھ

أن توطن الشخص في دولة معینة یعتبر قرینة على أنھ ظل متوطن�اً  :والقرینة الثانیة
متوطناً في بلد معین في وقت  ، فإنھ إذا ثبت أن الشخص كان)٢(فیھا إلى أن یثبت العكس 

  .من األوقات، فیعتبر أنھ ظل متوطناً بھ ما دام لم یثبت أنھ قد غیره إلى موطن أخر
أما إثبات النیة بالقرائن ممكن ألنھا مسألة نفس�یة لك�ن م�ن الص�عب التأك�د منھ�ا عل�ى 

امة وذل�ك نحو قاطع، ومع ذلك یمكن االستعانة بالوقائع المادیة الستخالص توافر نیة اإلق
من توافر العنصر المادي أي توافر اإلقامة الفعلیة، ویترك تقدیر توافر عنصر االستقرار 

  .)٣( ونیة االستیطان لمحكمة الموضوع
لك�ن م��ن المس��تحیل وض�ع قاع��دة واض��حة وجلی�ة فیم��ا یتعل��ق باإلثب�ات للبرھن��ة عل��ى 

ن قبولھ�ا وذات وجود النیة، لكن كل واقع�ة وح�دث ف�ي حی�اة الش�خص تعتب�ر دالالت ممك�
ص��لة ألثب��ات نی��ة الت��وطن، وم��ن الض��روري تفح��ص ت��اریخ وحی��اة الش��خص بدق��ة كبی��رة 
واھتمام فیجب عدم التغاضي أو إغفال أي حدث من الممكن أن یوصلنا إلثبات نیة اإلقامة 

الجنس�یة، واس�ترداد الجنس�یة، ش�راء من�زل أو م�دفن، ممارس�ة الحق�وق السیاس�یة، : ، مثل
ریة، تكوین أسرة، تقدیم طلب للحصول عل�ى الجنس�یة والتص�ریح بھ�ذا إنشاء عالقات تجا

الطلب أن الشخص لدیھ نیة اإلقامة باستمرار في الدولة أماني الش�خص ورغبات�ھ ، ك�ذلك 
  .)٤(توقعاتھ المالیة كل ذلك یؤخذ بالحسبان

بالنسبة لألثبات بالوقائع یتجسد في إثبات اإلقامة وھو إثبات لواقعة مادیة ظ�اھرة 
تقوم على وقائع محسوسة، یمكن التأكد منھا بسھولة فوجود منزل الشخص مثالً أو مك�ان 

                                      
  .٢٨٣فؤاد عبد المنعم ریاض، المرجع السابق، ) ١(
  .٣٤، وأنظر أیضاً جابر جاد عبد الرحمن، صفحة ٨٧عبد الحمید أبو ھیف، المرجع السابق، صفحة ) ٢(
  .٦٠ -  ٥٩المرجع السابق، صفحة دي عباس، العبو) ٣(

 ( 4 )  Cheshire and North, op. cit., p, 149  
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دفع�ھ للض�رائب أو مح�ل أعمال�ھ ف�ي دول�ة معین�ة یكف�ي إلثب�ات إقامت�ھ بھ�ا، وھ�ذه الوق��ائع 
الثابتة كاف لالستدالل عل�ى أن الش�خص اتخ�ذ ھ�ذا المك�ان موطن�اً ل�ھ وص�حت نیت�ھ عل�ى 

  .اإلقامة فیھ
  

وص تغیر مكان اإلقامة أوجب المشرع السعودي على الخصم تبلیغ أما بخص    
المحكمة في حالة تغییر مكان اإلقامة سواء الموطن العام أو الموطن الخاص، وذلك 

وإذا بّدل الخصم مكان "من نظام المرافعات الشرعیة حیث نصت على  ٩بمنطوق المادة 
  ."كمة بذلكإقامتھ سواء الخاص أو العام، فیجب علیھ إبالغ المح

من الالئحة التنفیذیة للمرافعات الشرعیة للفرقاء  ٣٦/٣كما أجازت المادة   
إذا وجد شرط بین الطرفین على " االتفاق على مكان إقامة الدعوى حیث نصت على 

  ".تحدید مكان إقامة الدعوى فیكون نظرھا في البلد المحدد ما لم یتفقا على خالفھ 
طن العام أوجبت الالئحة التنفیذیة لنظام األحوال المدنیة أما بالنسبة ألثبات المو  

كل شخص تحدید محل أقامتھ على ، )١(منھ  ٨١والمادة  ٨٠السعودي بنص المادة 
المعتاد، وذلك بموجب صورة من صك الملكیة العقاریة أو صورة من عقد اإلیجار أو 

  . تعریف من جھة عمل
  

راب اطا  

  ص اوطن 

  :الموطن رابطة واقعیة :أوالً 
الموطن رابطة بین شخص وإقلیم دولة معینة وھي رابطة واقعیة قد یترتب علیھا 

، فاإلقامة المعتادة المستقرة للش�خص ف�ي إقل�یم الدول�ة المقترن�ة بنی�ة البق�اء )٢(آثار قانونیة 
فت�رة  واقعة ال تستطیع الدولة تجاھلھا لسبب بسیط ھي أنھا قد حدثت بالفعل خ�الل"تعتبر 
  ".معینة

رابطة "كما أن الوصف الواقعي لتلك الرابطة یسبق وصفھا القانوني، بمعنى أنھا 
  .)٣("واقعیة قبل أن تكون قانونیة

                                      
الالئحة التنفیذیة لنظام األحوال المدنیة السعودي حسب الفصل الرابع محل القید حیث نصت المادة ) ١(

وذج معد وفق نم....... على كل شخص تحدید محل أقامتھ ومكان عملھ ووسائل االتصال بھ "  ٨٠منھ 
صورة من صك ملكیة ) المعتاد(یعتمد في تحدید محل اإلقامة العام " نصت  ٨١كذلك المادة ". لذلك

فیكون بموجب نموذج معد لذلك ..... العقار، أو صورة من عقد اإلیجار، أو تعریف من جھة العمل 
بلیغات التي توجھ خصیصاً یتضمن تحدید المواضیع أو المعامالت التي یتلقى بشأنھا اإلخطارات والت

 ."إلیھ 
 . ٦٣٤حسام الدین فتحي ناصف، المرجع السابق، صفحة ) ٢(
 . ٥٥٤عز الدین عبد هللا، المرجع السابق صفحة ) ٣(



  
    الجزء األولم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

       

- ١٣٣  - 

 

  :الموطن رابطة یجب أن تكون صادقة: اً ثانی
ومعنى صدق الم�وطن أن یك�ون ثم�ة ارتب�اط حقیق�ي ب�ین الش�خص وإقل�یم الدول�ة 

  .تین متمیزتینوصدق الموطن أمر یوجد حالً لمشكل
 :مشكلة الموطن الظاھر :األولى

قررت المحاكم الفرنسیة حمایة للغیر حسن النیة، أن یقوم الموطن الظاھر مقام   
ة الم��وطن الص��ادق ھ��ي الت��ي أخرج��ت القض��اء الفرنس��ي یالم��وطن الحقیق��ي، ولع��ل خاص��
  .)١( بابتكار لنظریة الموطن الظاھر

   :مشكلة الموطن التحایلي :الثانیة
وتثار ھذه المشكلة عند توافر اإلقامة الفعلیة لألجنبي عل�ى إقل�یم الدول�ة دون أن   

تكون إقامتھ مشروعة، لعدم ص�دور ت�رخیص بش�أنھا م�ن الس�لطات المختص�ة ف�ي الدول�ة 
  .صاحبة اإلقلیم وھنا نكون أمام موطن فعلي ولیس موطن قانوني

ى العنص�ر القص�دي، وغني عن البیان أن الم�وطن التح�ایلي یفتق�ر بالض�رورة إل�
م��ن ك��ل اآلث��ار یتج��رد كم��ا إن��ھ وأن ك��ان فعلی��اً إال إن��ھ م��وطن غی��ر ش��رعي، وعلی��ھ فإن��ھ 

  .القانونیة
  :الموطن رابطة ذات طبیعة وظیفیة: اً ثالث

الموطن فكرة وظیفیة تھدف إلى تحقیق أھداف معینة، ومن ثم فإن مفھومھا البد 
وتقتضي الطبیعة الوظیفیة الموطن  ن یختلف بحسب الھدف الذي تسعى إلى إدراكھ،إو

تقدیر عالقة الشخص باإلقلیم ومدى أھمیة ھذه الرابطة كالعالقات العائلیة واالجتماعیة 
وعلى سبیل المثال فإن رابطة الموطن یتم توظیفھا في مجال . والمھنیة والمالیة أو الدینیة

، أما في مجال تنازع الجنسیة من خالل التركیز على الروابط العائلیة والمھنیة للفرد
القوانین فتحدید القانون الواجب التطبیق على المسائل المتعلقة بالمیراث یرتكز على 

  .)٢(الروابط المالیة التي تربط الفرد باإلقلیم 
، تھدف إلى تحقیق أھداف )٣(" an idea of law" "فكرة قانونیة"فالموطن 

الھدف الذي تسعى إلى إدراكھ،  معینة، ومن ثم فإن مفھومھا ال بد وأن یختلف حسب
ولعل ھذا ھو ما یفسر اختالف تصویر الموطن في إطار القانون الداخلي نفسھ وفقاً 

  .لطبیعة الدور الذي یؤدیھ في كل حالة على حدة

                                      
 .٦٣٥حسام الدین فتحي ناصف، المرجع السابق، صفحة )١(
 . ٦٣٧حسام فتحي ناصف، المرجع السابق، صفحة )  ٢(
  . Morris, op. cit. p.12، وأنظر أیضاً ٥٤١بق، صفحة عز الدین عبد هللا، المرجع السا) ٣(
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- ١٣٤  - 

 

  املبحث الثالث

  تصوير املوطن يف القانون السعودي

  احملاكم السعوديةودور املوطن يف اختصاص  

  
كلم عن تصویر الموطن في األنظم�ة القانونی�ة، ث�م نب�ین في ھذا المبحث سوف نت

موقف القانون الس�عودي م�ن ذل�ك ف�ي المطل�ب األول، ث�م نب�ین دور وأھمی�ة الم�وطن ف�ي 
  .اختصاص المحاكم السعودیة في المطلب الثاني

  اطب اول

  ور اوطن 

  
وض�عوا  أن المشرعین وھم یضعون أحكام الموطن لم یلزموا تصویراً واحداً ب�ل

تصورات یختل�ف الواح�د منھ�ا ع�ن األخ�ر، م�ن حی�ث الس�عة والض�یق وم�ن حی�ث إب�راز 
أركان الموطن، ومن حی�ث م�دى الق�رب أو البع�د ع�ن الواق�ع، وھ�و اخ�تالف م�رده تن�وع 
التراث القانوني وحاجة الحیاة القانونیة من دولة إلى دولة وعلى ھذا األساس فان تص�ور 

  )١(: سیین ھماالموطن ال یتعدى تصورین أسا
  :التصویر الواقعي للموطن: أوالً  
تؤس�س بع��ض الق��وانین الم��وطن عل��ى أس�اس م��ادي واقع��ي ترتك��ز عل��ى اإلقام��ة  

الفعلیة المعتادة في مكان معین، فیعتد فیھ بالمكان الذي یقیم فیھ الشخص ع�ادة فھ�و ی�ربط 
  .)٢(بین الموطن ومكان اإلقامة المعتادة 
  :عي للموطن نتیجتینویترتب على التصویر الواق

ھ��ي أمك��ان تص��ور تع��دد الم��وطن بالنس��بة للش��خص الواح��د،  :النتیج��ة األول��ى 
فالموطن ممكن أن یتعدد طالما انھ مرتبط باإلقامة، فاذا أقام الشخص في أكث�ر م�ن مك�ان 

، إذ ال س�بیل إل�ى اعتب�ار أح�دھما موطن�اً )٣(إقامة معتادة، فیكون لھ ھن�ا أكث�ر م�ن م�وطن 
لى أساس انصراف نیة الشخص إلى ذلك، كشخص متزوج بأكثر من زوجة دون األخر ع

  .)٤(واحدة ویقیم مع كل منھن إقامة معتادة في مكان منفصل 
أمك�ان تص�ور انع�دام الم�وطن بحی�ث ال یك�ون للش�خص م�وطن ،  :النتیجة الثانیة

ى فالشخص الذي ال یقیم بصفة دائمة ومستقرة في مكان مع�ین ال یوج�د ل�ھ م�وطن ب�المعن

                                      
  . ٥٤٦عز الدین عبد هللا، المرجع السابق صفحة ) ١(
 .٧٠٤العالوین كمال عبد الرحیم وقطیشات خلدون سعید، مرجع سابق، صفحة ) ٢(
  .٣٦١احمد عبد الكریم سالمة، مرجع سابق، صفحة ) ٣( 
 .٥٦٥حسن كیره، مرجع السابق، صفحة ) ٤(
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الق��انوني  ، مث��ل الب��دو الرح��ل ف��الموطن ی��دور وج��وداً وع��دماً م��ع االس��تقرار عل��ى وج��ھ 
، لك�ن نظ�ام المرافع�ات الش�رعیة ب�نص الم�ادة التاس�عة وط�ن  )١(االعتیاد في مكان مع�ین 

العالقة القانونیة بین األشخاص الرحل وحددھا بوقت رفع الدعوى وربطھا بمكان معین ، 
دي أن یكون البدو الرحل بدون موطن حیث نص ان�ھ بالنس�بة للب�دو فلم یشأ القانون السعو

الرحل فاعتبر القانون أن المكان الذي یقطنھ الشخص عند إقامة الدعوى ھ�و م�وطن ل�ھ ؛ 
الم�دعى علی�ھ ھن�ا إل�ى مك�ان مع�ین وق�ت " البدو الرحل " فقد نسب القانون ھذا الشخص 

م�دعى علی�ھ م�ن الب�دو الرح�ل ف�ي وق�ت رفع الدعوى فالعبرة بالموطن ھنا عندما یكون ال
رفع الدعوى ولیس وق�ت ح�دوث األم�ر المنش�ئ إلقام�ة ال�دعوى وال ك�ذلك بالمك�ان ال�ذي 

  .)٢(یقطنھ الشخص أثناء سیر الدعوى 
وق���د ص����در ع����ن مجل���س الدول����ة الفرنس����ي حی���ث اعتب����ر أن المن����زل           

یمك���ن اتخ���اذه كم���وطن، كم���ا أن المحكم���ة الفرنس���یة اعتب���رت "   "Caravanالمتنق���ل
  .)٣(مؤسسات الحمایة والرعایة موطناً لألشخاص المسنین المقیمین في ھذه المؤسسات 

ولم ینص القانون السعودي صراحة على جواز انعدام الم�وطن حی�ث أحس�ن      
لمدني المصري ب�نص المشرع بتوطین ھذه العالقة وربطھا بمكان معین، بعكس القانون ا

حی��ث نص��ت ھ��ذه  ٣٩/٣والق��انون الم��دني األردن��ي حس��ب ن��ص الم��ادة ) ٤( ٤٠/٢الم��ادة 
  .القوانین صراحة على إمكانیة انعدام الموطن

والموطن وفق ھذا التصویر حالة واقعیة یستجیب للحاجة العملیة ال مج�رد رب�اط 
ولذلك من المیسر أن  صناعي یخلقھ القانون ویصل بھ ما بین شخص معین ومكان معین،

  .)٥(یتعدد موطن الشخص أو أن ینتفي على وجھ األطالق 
  :التصویر الحكمي االعتباري: ثانیا ً
إقامة الشخص بمقتضى التصویر الحكمي للم�وطن ق�د یك�ون حی�ث یق�یم، وق�د     

یكون في مكان لم یق�م فی�ھ أب�داً أو ال یق�یم فی�ھ إال ن�ادراً، فالق�انون ھ�و ال�ذي یف�رض عل�ى 
لشخص موطنھ، وھو في فرضھ إیاه ال یعتد باإلقامة، وبالتالي فھو ال یعتد باألمر الواقع ا

                                      
البكري محمد عزمي، موس�وعة الفق�ھ والقض�اء والتش�ریع ف�ي الق�انون الم�دني الجدی�د المجل�د األول، ) ١(

 .  ٥٩١المدخل إلى القانون ، دار محمود الطبعة الثالثة  صفحة 
العمار یوسف بن عب�دهللا، االختص�اص القض�ائي المحل�ي ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ونظ�ام المرافع�ات الش�رعیة ) ٢(

ه ص�فحة ١٤٢٧، رسالة ماجس�تیر، جامع�ة األمی�ر ن�ایف العربی�ة للعل�وم األمنی�ة "ة تطبیقیة دراس" السعودي 
 . ٩٦انظر أیضا صفحة  ٨٩

 .١٣٤الزروالي سعاد، مرجع سابق، صفحة ) ٣(
ویج�وز أن یك�ون للش�خص ف�ي وق�ت واح�د أكث�ر م�ن م�وطن، " من القانون المدني المص�ري  ٤٠/٢مادة ) ٤(

ویج��وز أن - ٢" م�ن الق��انون الم�دني األردن��ي  ٣٩ك��ذلك نص�ت الم��ادة ". م��ا كم�ا یج��وز أال یك�ون ل��ھ م�وطن 
وإذا ل��م یك��ن للش��خص مك�ان یق��یم فی��ھ ع��ادة یعتب��ر ب��ال - ٢یك�ون للش��خص ف��ي وق��ت واح��د أكث�ر م��ن م��وطن، 

   ."موطن
العمروس���ي أن���ور، الموس���وعة الوافی���ة ف���ي ش���رح الق���انون الم���دني، دار العدال���ة، الق���اھرة، الطبع���ة ) ٥(

 .١٧٥صفحة  ٢٠١٥الخامسة، 
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لكنھ یفرضھ فرضاً أو یحكم فی�ھ، بحس�ب ھ�ذا التص�ویر الم�وطن ینس�بھ الق�انون للش�خص 
  . )١(ولو لم یقم فیھ عادة 

األوق�ات، ك�ل وذلك ألنھ حسب ھذا التصویر یجب أن یكون للشخص موطن ف�ي 
، وھ�ذا م�ا اخ�ذ ب�ھ الفق�ھ اإلنجلی�زي ف�الموطن  )٢(ن یكون لھ أكثر م�ن م�وطن وال یجوز أ

یقوم على تصویر حكمي ، ولذلك فإنھ یمكن أن یكون موطن الشخص في دولة، ومع ذلك 
ال یكون ھذا الشخص یقیم في ھذه الدولة أو لھ مقره فیھا، مثل األطفال تحت سن السادسة 

  . )٣(ومقره الدائم في مكان أخرعشر ممكن أن یكون لھ موطن في دولة 
  :ویترتب على األخذ بالتصویر الحكمي للموطن النتیجتین اآلتیتین

ال یوج�د ش�خص ب�دون م�وطن یتح�تم أن لك�ل  :النتیجة األولى ض�رورة الم�وطن 
شخص في كل وقت موطن ، فلكل شخص بالضرورة نشاط معین أو عمل ومركز عمل�ھ 

جة نشأت من الضرورة العملیة الرتباط كل شخص مع الرئیسي یعتبر موطناً لھ، ھذه النتی
ھو موطن ) domicile of origin(، فالشخص یكسب منذ میالده موطناً )٤(نظام قانوني

أبیھ وقت المیالد أن كان ولداً شرعیاً وموطن أمھ وقت المیالد أن كان ولداً غیر شرعي، 
ل�ت أھلیت�ھ أن یكس��ب واللق�یط یكتس�ب م�وطن المك�ان ال�ذي وج��د فی�ھ وللش�خص مت�ى اكتم

  ).domicile of choice(موطناً غیر موطنھ األصلي، وھو الموطن االختیاري 
ویتضمن تصویر الموطن على ھذا النحو ركناً مادیاً ھو اإلقامة في مقاطعة أو 
إقلیم معین، وأخر معنویاً ھو نیة االستقرار في ھذه مقاطعة أو اإلقلیم، أو على األقل عدم 

  .)٥( في مغادرتھ نھائیاً أو لمدة غیر محدودة الرغبة الحاضرة
ال یمكن  ":Doctrine of unity of domicile"النتیجة الثانیة مبدأ وحدة الموطن 

أن یكون للشخص إال موطناً واحداً ال یتعدد، فان صدف أن كان للشخص أكثر من مركز 
  .)٦(أعمال فان واحد منھا فقط ھو الذي یكون المركز الرئیسي لھ 

، وھ�ذه القاع�دة )٧( یمكن للشخص أن یملك أكث�ر م�ن م�وطن ف�ي نف�س الوق�ت ال"
انبثقت من ضرورة ربط كل شخص م�ع نظ�ام ق�انوني ی�نظم عالقات�ھ القانونی�ة، ف�الموطن 

                                      
  . ٥٨٥البكري محمد عزمي، مرجع سابق، صفحة ) ١(

 ( 2   ) Jaffey, op. cit., p.7                            
(3) Dicey and Morris, op. cit., p, 116  
(4) Morris, Op. cit., p. 14 "No person can be without a domicile. This 

rule springs from the practical necessity of connecting every 
person with some system of law." 

(5  ) Cheshire and North's, Private international law – by p.m. North and 
J.J. Fawcett, 12th Edition. London Butterworths, (1992).P, 140 

عودي، محاضرات ألقیت على ط�الب ھواري محمد بلعربي، مذكرة في القانون الدولي الخاص الس) ٦(
 .١٢٣كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الملك سعود، صفحة 

(7 ) Morris, op. cit., p, 15"No person can at the same time have more 
than one domicile" 
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 One man , one"حس�ب مب�دأ وح�ده الم�وطن ال یتع�دد فلك�ل ش�خص م�وطن واح�د 
domicile")١(.  

ن األحوال الشخصیة في كل من القانون لكن ھذه القاعدة تم التخلي عنھا في قوانی
تح�ت ق�انون األس�رة "األس�ترالي والق�انون الكن�دي وأج�ازت ھ�ذه الق�وانین تع�دد الم�وطن، 

، م�ن الممك�ن للش�خص أن یت�وطن ف��ي ١٩٦٨وق�انون الط�الق الكن�دي  ١٩٧٥األس�ترالي 
  .)٢("أسترالیا أو كندا ألھداف الطالق وفي مكان أخر ألھداف أخرى

  .الموطن في القانون السعودي تصویر: ثالثاً 
نج����د أن الق����انون ق����د أخ����ذ  )٣(وباس����تقراء النص����وص ف����ي الق����انون الس����عودي 

بالتصویرین معاً، فتارة بالتصویر الواقعي للموطن كقاعدة عامة الذي یرتكز على اإلقامة 
الفعلیة على وجھ االعتیاد واالستقرار، ونتیج�ة ذل�ك نج�د أن الق�انون الس�عودي أخ�ذ بمب�دأ 

د الم�وطن، وأج�از أن یك�ون للش�خص الواح�د أكث�ر م�ن م�وطن واح�د، فمك�ان اإلقام�ة تعد
   .)٤( ممكن أن یتعدد فیجوز للشخص أن یكون لھ أكثر من مسكن

،حسب )٥(ومن ناحیة أخرى یأخذ بالتصویر الحكمي على سبیل االستثناء      
ھذا یعتبر  ومع" من نظام األحوال المدنیة السعودي حیث نصت على  ٢٩نص المادة 

، بناًء علیھ نسب القانون "محل ممارسة الشخص لعملھ بصفة مستمرة محالً إلقامتھ 
للشخص موطن أین یمارس ھذا الشخص عملھ بصفة مستمرة ، وال یشترط في ھذا 
الموطن إن یكون الشخص مقیماً فیھ بصفة دائمة بل یكفي أن یباشر فیھ مھنتھ بصفة 

موطن الشخص الحكمي حیث ُینسب الشخص إلى مكان ، فالنص یتكلم عن  )٦(مستمرة 
یعتبره القانون موجود فیھ مثل محل ممارسة الشخص لعملھ ؛ أي أنھ یجوز أن یكون 
للشخص موطن في محل إقامتھ وأخر في محل عملھ ، فاذا كان للشخص اكثر من موطن 

ت المادة أجاز القانون السعودي باختیار إقامة الدعوى في احد ھذه األماكن حیث نص
اذا كان للمدعى علیھ مكان " من الالئحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة على  ٣٦/٤

  " .إقامة في اكثر من بلد ، فللمدعي إقامة الدعوى في احدى ھذه البلدان 

                                      
(1) Cheshire and North, op. cit., p, 141  
(2   ) Morris, op. cit., p, 16 " under the Australian family law Act 1975 and 

the Canadian Divorce Act 1968, it is possible for a person to be 
domiciled in Australia or in Canada for purposes of divorce and 
elsewhere for other purposes".                         

  .ألحوال المدنیة السعوديمن نظام ا ٣٠والمادة  ٢٩المادة  )٣(
، انظر أیضاً، المرسي متولي عبد المؤمن محم�د ١٢٤ھواري محمد بلعربي، مرجع سابق، صفحة  )٤(

  .١٦٨مرجع سابق، صفحة 
  .١٦٨، مرجع سابق، صفحة المرسي متولي عبد المؤمن محمد )٥(
إذا اختلف سكن المدعى " انھ  ٣٦/٢أشارت الالئحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة في المادة  )٦(

علیھ ومقر عملھ، فالعبرة بسكن المدعى علیھ ما لم یكن مقیماً أیام العمل في بلد عملھ، فتسمع الدعوى 
  ".فیھ 
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بالنس�بة إل�ى الب�دو الرح�ل حی�ث اعتب�ر أخذ القانون بالتصویر الحكم�ي أیض�اً و   
ذي یقطن��ھ عن��د إقام��ة ال��دعوى، وبالنس��بة إل��ى الموق��وفین مك��ان إقام��ة الش��خص المك��ان ال��

  .والسجناء یعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فیھ أو المسجون فیھ

 ٣٠في نص المادة اخذ القانون السعودي بالتصویر الحكمي بالنسبة للقاصر  كذلك        
لمرأة المتزوجة محل إقامة ا" انھ نظام األحوال المدنیة السعودي حیث نصت على  من

ھو محل إقامة زوجھا إذا كانت العشرة مستمرة بینھما ومحل إقامة القاصر ھو محل 
؛ وبھذا النص نجد أن موطن المرأة المتزوجة تتبع موطن "إقامة والده أو الوصي علیھ 

زوجھا بمجرد الزواج بشرط استمرار العشرة الزوجیة، وقد تم تعدیل ھذا النص حیث لم 
لمتزوجة تتبع محل إقامة زوجھا ولھا أن تختار موطن أخر یختلف عن تعد المرأة ا

ھـ ٢٧/١١/١٤٤٠بتاریخ  ٦٨٤بالقرار رقم  ٣٠موطن زوجھا، وذلك بتعدیل نص المادة 
حیث تم " محل إقامة القاصر ھو محل إقامة والده أو الوّصي علیھ" :لیكون النص كاآلتي

إقامة زوجھا إذا كانت العشرة  محل إقامة المرأة المتزوجة ھو محل" حذف جملة 
 ".مستمرة بینھما

وعلیھ قد یختلف م�وطن الزوج�ة ع�ن م�وطن زوجھ�ا وخاص�ة ف�ي ح�االت        
رفع دعوى طلب الطالق ، كما أن الالئح�ة التنفیذی�ة أعط�ت الزوج�ة الخی�ار  االنفصال أو

 في رفع الدعوى في موطنھا أو في م�وطن ال�زوج م�ن أج�ل التیس�یر علیھ�ا، حی�ث نص�ت
للزوج�ة " ھـ من الالئحة التنفیذیة للمرافعات الشرعیة السعودي عل�ى ان�ھ / ٣٤/١٠المادة 

في المسائل الزوجیة الخیار في إقامة دعواھا في بلدھا أو بل�د ال�زوج، وعل�ى القاض�ي إذا 
س��مع ال��دعوى ف��ي بل��د الزوج��ة اس��تخالف قاض��ي بل��د ال��زوج لإلجاب��ة ع��ن دعواھ��ا ، ف��إذا 

زوج بالحض�ور إل�ى مح�ل إقامتھ�ا للس�یر فیھ�ا ف�إذا امتن�ع س�معت توجھت الدعوى أل�زم ال�
  " .غیابیاً 

وبناًء علیھ أجازت الالئحة التنفیذیة للمرافعات الشرعیة السعودي حسب النص 
السابق، للزوجة في المسائل الزوجیة أن تقیم الدعوى في مكان أقامتھا حیث تسكن، وال 

لقھا فیجوز للمرأة في حال وجودھا في بلد تحتاج إلى أن تسافر إلى موطن زوجھا أو مط
غیر بلد زوجھا أو مطلقھا أن تقیم الدعوى في موطنھا، وعلى المحكمة أن تخاطب 
المحكمة التي یقیم الزوج أو المطلق في نطاقھا فإذا توجھت الدعوى فإن الزوج أو 

  .)١(المطلق یلزم بالحضور إلى محكمة محل إقامة الزوجة أو المطلقة 

نظام  من ٣٠كذلك في نص المادة واخذ القانون السعودي بالتصویر الحكمي         
واعتبر النص أن مكان إقامة األشخاص عدیمي األھلیة األحوال المدنیة السعودي 

وناقصیھا ھو موطن من ینوب عنھم قانوناً سواء والده أو موطن الوصي علیھ رعایة 

                                      
 وزارة العدل السعودیة حقوق المرأة في األنظمة القضائیة العدلیة  )١(
 https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/WomenRights.aspx  
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یاً ولیس واقعیاً ینسبھ القانون لمصلحتھم، وكما ھو واضح یعتبر ھذا موطناً حكم

(للشخص، إذ قد یكون القاصر مقیماً في غیر موطن والده أو الوصي علیھ قانوناً 
١

(.  

ب اطا  

ودم اص اا  وطندور ا 

، مثالً )٢(للموطن أھمیة كبیرة في الحیاة القانونیة نذكر منھا على سبیل المثال     
الشخص ومكان معین یتم فیھ مخاطبتھ في ھذا المكان فیما یتعلق  الموطن رابطة بین

من نظام األحوال المدنیة  ٢٩المادة  بنشاطھ القانوني وممارسة حقوقھ المدنیة، ویبین نص
ھدفھ من تحدید الموطن وذلك لیخاطبھ الغیر فیھ بالنسبة لكل ما یرتبط بھذا  السعودي

رات الرسمیة واإلنذارات وغیرھا من األوراق النشاط، فتوجھ إلیھ التبلیغات و اإلخطا
من نظام المرافعات الشرعیة  ١٤القضائیة التي یكون لھا اثر قانوني ، ونصت المادة 

على أن یقوم المحضر بتسلیم صورة من التبلیغ إلى الشخص المراد تبلیغھ في محل 
   .إقامتھ أو في مكان عملھ باعتبار انھ المكان المخاطب بھ قانوناً 

كذلك تبدو أھمیة الموطن في القانون السعودي في القانون الواجب التطبیق   
من نظام األوراق التجاریة السعودي  ٧على أھلیة الملتزم بالكمبیالة، حیث نصت المادة 

یبین لنا النص السابق أھمیة " تتحدد أھلیة الملتزم بالكمبیالة وفقاً لنظام موطنھ " على 
لتزام الصرفي حیث أن ھذه األھلیة تتحدد وفق لقانون موطنھ الموطن في تحدید أھلیة اال

)٣(.  
كما أن الوفاء بااللتزامات التي لیس محلھا شیئاً معیناً بالذات یكون في المكان    

الذي یوجد فیھ موطن المدین، كما أن الموطن لھ أھمیة في بعض اإلجراءات المتعلقة 
  ).٤(بحالة األشخاص كاإلقرار بالنسب 

من نظام التنفیذ السعودي قواعد االختصاص المكاني  ٤/٣حددت المادة كذلك 
المنفذ "لقاضي التنفیذ حیث بینت الوالیة المكانیة تنعقد لقاضي التنفیذ وفقاً لموطن المدین 

  . )٥(حیث أن االختصاص ینعقد وفق ھذا الضابط " ضده 

                                      
الفضلي احمد محمود، والمصاروة ھیثم حامد، تنظیم أحكام موطن الشخص الطبیعي في  )١(

العدد  ٣القانون الدولي الخاص األردني، المجلة األردنیة في القانون والعلوم السیاسیة، المجلد 
  .١٨، جامعة مؤتة، ص ٢٠١١، ٢

  .١٧١المرسي متولي عبد المؤمن، المرجع السابق، صفحة  )٢(
المطیري عبد العزیز بن حامد جریمة تزویر األوراق التجاریة وعقوبتھا دراسة مقارنة، ) ٣(

  .٩٠، صفحة ٢٠١٧دار الكتاب الجامعي، الطبعة األولى، 
  .١٦٩فحة د المرسي متولي عبد المؤمن محمد، مرجع سابق، ص) ٤(

المستشار خالد حسن احمد، الوسیط في شرح نظام التنفیذ، مركز الدراسات العربیة، ) ٥(
  .٥١م صفحة  ٢٠١٥- ھـ  ١٤٣٦القاھرة، الطبعة األولى 
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لمحكمة وال یخفى على احد دور وأھمیة الموطن من حیث بیان اختصاص ا  
یكون " من نظام المرافعات الشرعیة السعودي على انھ  ٣٦/١المكاني حیث نص المادة 

، ....."  االختصاص للمحكمة التي یقع في نطاق اختصاصھا مكان إقامة المدعى علیھ
وھي محكمة موطن المدعى علیھ كقاعدة عامة ، وبناًء على ذلك یقصد بالموطن ھنا 

داخل حدود كقریة أو مدینة بط الشخص بمكان معین لغایات االختصاص المكاني ر
من نظام  ٤٠كما بینت المادة فنقول أن الشخص متوطن في نجران مثالً الدولة 

تعد المدینة أو المحافظة أو المركز " المرافعات الشرعیة السعودي حیث نصت على 
ي القانون الدولي ، وھذا یختلف عن مفھوم الموطن ف"نطاقاً مكانیاً للمحكمة التي ھي فیھا 

الخاص حیث أن رابطة الموطن قائم بین الشخص وإقلیم الدولة ككل دون تحدید مكان 
معین فیھ، فنقول أن موطن الشخص ھو المملكة العربیة السعودیة دون تحدید مكان معین 

)١( .  
الموطن في القانون الدولي الخاص یخضع العتبارات خاصة ذلك الن مفھوم    

لقانون الداخلي حیث انھ ینبني على رابطة بین الفرد وإقلیم الدولة ككل وھي ال یھتم بھا ا
إلى القول بأن ھذه الرابطة لیست  )٢(رابطة تخضع العتبار السیادة، مما دعا بعض الفقھ 

مجرد رابطة إقلیمیة بل ھي أیضاً رابطة سیاسیة، فتستطیع الدولة منع نشوء ھذه الرابطة 
اضیھا، كما تستطیع إنھاء الرابطة بأبعاد األجنبي من بمنع دخول األجنبي في أر

  .أراضیھا
وتظھ��ر أھمی��ة الم��وطن ف��ي الق��انون ال��دولي الخ��اص أیض��اً؛ إذ ل��ھ ص��لة بكاف��ة    

موضوعاتھ باإلضافة إلى أن تحدید مفھوم الم�وطن ل�م ی�رد ف�ي نص�وص الق�انون ال�دولي 
ال��واردة ف��ي الق��انون  الخ��اص، ب��ل أن الفق��ھ أتج��ھ إل��ى ض��رورة اس��تعارة أحك��ام الم��وطن

الم��وطن ف��ي  ، كم��ا أن فك��رة)٣( ال��داخلي وتطبیقھ��ا ف��ي نط��اق العالق��ات الخاص��ة الدولی��ة
القانون الدولي الخاص أسبق في ظھورھا من فكرة الجنسیة، ویعتبر من الضوابط المھمة 

  .لحل مشكلة تنازع القوانین
ولیة، فف�ي مج�ال كما تبرز أھمیة الموطن في حل مشكالت العالقات الخاصة الد 

الجنسیة تعتمد التشریعات الخاصة بالجنسیة في مختلف دول العالم على فكرة الموطن في 
تنظیم أحكام الجنسیة من حیث كس�بھا وفق�دھا واس�تردادھا، كم�ا أن لض�ابط الم�وطن دور 

  .ھام في مجال حل تنازع الجنسیات
ن التوطن واإلقامة كما تتضح أھمیة الموطن في اكتساب الجنسیة السعودیة، فا   

                                      
  .١٢٥صفحة ھواري محمد بلعربي، المرجع السابق،  )١(
تح هللا الیأس نوري ، مطبعة ف١٩٤٠حامد زكي، القانون الدولي الخاص المصري، الطبعة الثانیة، ) ٢(

، احمد عبدالكریم سالمة، ٥٥٦، انظر أیضاً عز الدین عبد هللا، المرجع السابق، صفحة ٦٢٦صفحة 
 .١٧٤، المرسي متولي عبد المؤمن، المرجع السابق ، صفحة ٣٧٢المرجع السابق ص 

لس�ابق، ، أحم�د عب�د الك�ریم س�المة، المرج�ع ا١٧٤المرسي متولي عبد المؤمن، مرج�ع س�ابق، ص ) ٣(
 . ٣٧٤ص 
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الدائم�ة عل�ى أراض�ي المملك�ة رك�ن أساس�ي الكتس�اب الجنس�یة الس�عودیة، كم�ا ب�ین نظ�ام 
  .)١(أ /٩أ ونص المادة /٨ھـ في نص المادة ١٤٧٤الجنسیة السعودي الصادر عام 

للمواطن أھمیة كبیرة في مج�ال مرك�ز األجان�ب فھ�و أص�الً أس�اس حق�وق  كما   
دولة، بحیث أن معاملة الشخص المقیم بصفة دائم�ة ف�ي دول�ة م�ا األجنبي والتزاماتھ في ال

تختلف ع�ن معامل�ة األجنب�ي المق�یم لفت�رة بس�یطة م�ن حی�ث الحق�وق وااللتزام�ات ، وھ�ذا 
یقودنا إلى أھمیة الموطن ف�ي مج�ال االختص�اص القض�ائي ال�دولي إذ یعتب�ر الم�وطن م�ن 

ال��دعاوى المرفوع��ة عل��ى  أھ��م األس��س الت��ي یق��وم علیھ��ا تحدی��د ھ��ذا االختص��اص لنظ��ر
األجنب�ي ال��ذي ل��ھ م��وطن فیھ��ا، باإلض��افة إل��ى دور المھ��م ال��ذي یلعب��ھ الم��وطن ف��ي مج��ال 

 ٢٥االختصاص القض�ائي ال�دولي حس�ب نظ�ام المرافع�ات الش�رعیة الس�عودي ف�ي الم�ادة 
  .منھ  ٢٦والمادة 

حیث ینعقد االختصاص القضائي الدولي للمحاكم السعودیة بموج�ب ن�ص الم�ادة  
" م��ن نظ��ام المرافع��ات الس��عودي بنظ��ر ال��دعاوى الت��ي ترف��ع عل��ى غی��ر الس��عودي  ٢٥

الذي لھ محل إقامة عام أو مختار في المملكة العربیة السعودیة ، فاالختصاص " األجنبي 
یتق��رر للمح��اكم الس��عودیة بش��رط أن یك��ون لألجنب��ي م��وطن أو مك��ان إقام��ة مخت��ار ف��ي 

حكمة الوطنیة بناًء عل�ى ض�ابط م�وطن األجنب�ي المملكة، وان أساس عقد االختصاص للم
وأقامتھ ھو مبدأ الفعالیة وقوة النفاذ والتي یج�ب أن تت�وافر لألحك�ام الص�ادرة ف�ي القض�اء 

  .،   واستثنى النص من ذلك الدعاوى العینیة المتعلقة بعقار خارج المملكة )٢(الوطني 
ختص�اص القض�ائي من نظام المرافع�ات الس�عودي منح�ت اال ٢٦كما أن المادة   

، إذا أقیمت الدعوى في المملكة العربی�ة الس�عودیة عل�ى أجنب�ي ل�یس )٣(للمحاكم السعودیة 
لھ محل إقامة عام أو مختار في المملكة في عدة ح�االت، أولھ�ا إذا كان�ت ال�دعوى متعلق�ة 
بمال منقول أو غیر منقول موجود في المملك�ة، أو إذا كان�ت ال�دعوى متعلق�ة ب�التزام نش�أ 
في السعودیة أو نفذ فیھا أو كان واجباً تنفیذه في المملكة حتى ولو ت�م ف�ي الخ�ارج، أو إذا 
كانت الدعوى متعلقة بإفالس أشھر ف�ي الس�عودیة ،أو إذا ك�ان ألح�د الم�دعي عل�یھم مح�ل 

  . إقامة في المملكة العربیة السعودیة
      

                                      
أن تك�ون ل�ھ ص�فة اإلقام�ة الدائم�ة ف�ي المملك�ة العربی�ة " أ / ٨ن�ص الم�ادة  نظام الجنس�یة الس�عودي) ١(

اكتساب صفة اإلقامة لمدة ال تقل عن عش�رة س�نوات " أ /  ٩نص المادة "السعودیة عند بلوغ سن الرشد 
 ".متتالیة 

  .١٣٩محمود عمر محمود، المرجع السابق، صفحة ) ٢(
تخ�تص مح�اكم المملك�ة بنظ�ر ال�دعاوى الت�ي : من نظام المرافعات السعودي نصت عل�ى ٢٦المادة  )٣(

 : ترفع على غیر السعودي الذي لیس لھ محل إقامة عام أو مختار في المملكة في األحوال اآلتیة
  . أو تنفیذهإذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئھ  -أ 

  . إذا كانت الدعوى متعلقة بإفالس أُشھر في المملكة -ب 
  .إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان ألحدھم محل إقامة في المملكة -ج 
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ة للنظ�ام األنجل�و أمریك�ي الموطن یعتبر ضابطاً مھماً في تنازع القوانین بالنس�ب  
في تحدید القانون الواج�ب التطبی�ق بمس�ائل األح�وال الشخص�یة ب�دالً م�ن ض�ابط الجنس�یة 
المأخوذ بھ في كثیر من الدول، وتطبیق قانون الموطن باعتب�اره الق�انون الشخص�ي ال�ذي 

  .)١(یحل محل الجنسیة بالنسبة لعدیمي الجنسیة 
من نظام العالمات التجاریة  ٥المادة  كذلك بالنسبة ألھمیة الموطن حسب نص

یقدم طلب تسجیل لكل " ھـ، حیث نصت على  ١٤٢٣الصادر عام  ٢٨/السعودي رقم م 
عالمة تتوافر فیھا الشروط المنصوص علیھا في المادة األولى من ھذا النظام من صاحب 

اإلدارة  الشأن إذا كان لھ موطن في المملكة أو من وكیل رسمي لھ موطن فیھا، وذلك إلى
 ".المختصة بوزارة التجارة وفقا للشروط واإلجراءات التي تحددھا الالئحة التنفیذیة

وبموجب ھذا النص من الواضح أھمیة الموطن لمن یرید تسجیل العالمة     
التجاریة في المملكة العربیة السعودیة، حیث أن نظام العالمات التجاریة السعودي یجیز 

المملكة بغض النظـر عـن جنسـیتھ التقـدم شخصـیاً بطلب للشخص الذي لھ موطن في 
بالنسبة لمن لیس لھ موطن في المملكة سواء كان سـعودیا أو   تسجیل عالمتھ التجاریة،

غـیر سـعودي فـال یستطیع التقدم بطلب تسجیل عالمة تجاریة إال من خالل وكیل رسمي 
  .)٢(لھ موطن في المملكة العربیة السعودیة 

  
  :النتائج: أوالً 
إن فكرة الموطن فكرة واقعیة یرتب علیھا القانون آثار قانونیة؛ تھدف إلى  :أوال

تحقیق أھداف معینة، ومن ثم فإن مفھومھا ال بد وأن یختلف حسب الھدف الذي تسعى 
  .إلى إدراكھ

َعرفت الشریعة اإلسالمیة فكرة الموطن حیث استخدم الفقھاء المسلمون  :ثانیاً 
وطن : معنى الموطن، وقسم الفقھ اإلسالمي األوطان إلى ثالثة أنواعاصطالح الوطن ب

  .أصلي، ووطن اإلقامة، ووطن السكنى
بالنسبة لتصویر الموطن نجد أن القانون السعودي أخذ بالتصویرین الواقعي  :ثالثاً 

والحكمي معاً، فتارة بالتصویر الواقعي للموطن كقاعدة عامة الذي یرتكز على اإلقامة 
 .ة على وجھ االعتیاد واالستقرار، ومرة أخرى یأخذ بالتصویر الحكميالفعلی

ولم ینص القانون السعودي صراحة على جواز انعدام الموطن حیث  :رابعاً 
أحسن المشرع بتوطین ھذه العالقة وربطھا بمكان معین، بعكس القانون المدني المصري 

  .والقانون المدني األردني

                                      
  .١٧١د المرسي متولي عبد المؤمن، المرجع السابق، صفحة ) ١(
: المملكة العربیة السعودیة  القرشي ، زیاد أحمد حمید ، إجراءات تسجیل العالمات التجاریة في) ٢(

دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء أحكام اتفاقیة تربس ومعاھدة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة  ،مجلة 
  .٣٥٥صفحة  ٢، العدد ٢٦مجلد  ٢٠١٢. االقتصاد و اإلدارة: جامعة الملك عبد العزیز
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تزوجة في المملكة العربیة السعودیة تتبع محل إقامة لم تعد المرأة الم :خامساً 
  .زوجھا ولھا أن تختار موطن أخر یختلف عن موطن زوجھا

اختلف مفھوم الموطن في القانون اإلنجلیزي الحدیث عنھ في المفھوم  :سادساً 
التقلیدي للموطن، حیث لم یعد ینظر إلى مسألة المقر الدائم فقط الكتساب الموطن وبدأت 

  .لى الركن المادي للموطن وھو اإلقامةتركز ع
  :التوصیات: ثانیاً 

بحمد هللا وفضلھ تم االنتھاء من ھذا البحث وقد خلصت من خالل ھذا البحث  
  :بطلب التوصیات التالیة
نقترح توحید التعریف في القانون السعودي للموطن حیث ورد : أوالً 

حوال المدنیة السعودي، من نظام األ ٢٩في نص المادة أكثر من تعریف للموطن 
 .من نظام المرافعات الشرعیة السعودي ٩ونص المادة 
حیث ساوى  نقترح عدم المساواة بین الموطن ومكان اإلقامة: ثانیاً 

من  ٢٩القانون السعودي في التعبیر بین مكان اإلقامة والموطن في نص المادة 
من نظام  ٩المادة  نظام األحوال المدنیة السعودي، ومحل اإلقامة والموطن في

المرافعات الشرعیة السعودي واعتبرھا مترادفة لنفس المصطلح والتعبیر 
فمحل اإلقامة یعتبر الركن المادي للموطن ووحده ال یكفي الكتساب  والمفھوم،

  .الموطن فیجب وجود الركن المعنوي إلیجاد الموطن
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  المراجع 
  .الكتب العربیة: أوالً 

القانون الدولي الخاص السعودي، ). م٢٠١٤ –ھـ  ١٤٣٥( .احمد، عبد الكریم سالمة-١
 .، مكتبة الرشد، الریاض١دراسة تأصیلیة مقارنة، ط 

موس�وعة الفق��ھ والقض�اء والتش�ریع ف�ي الق��انون ). م٢٠١٤. (البك�ري، محم�د عزم�ي -٢
 . ، دار محمود، القاھرة٣المدني الجدید المجلد األول، المدخل إلى القانون، ط 

الفقھ على المذاھب األربعة، الطبعة الثانیة، دار ). م٢٠٠٣. (رحمنالجزیري، عبد ال-٣
 .الكتب العلمیة، بیروت

الكاشف في شرح نظام ). م ٢٠١٢ –ھـ  ١٤٣٣. (أل خنین عبد هللا بن محمد بن سعد-٤
 .، الجزء األول، دار ابن فرحون، الریاض٥المرافعات الشرعیة السعودي، ط

العالقات االجتماعیة بین المسلمین ). ٢٠١٠( . الزمناكویي، محمود محمد علي أمین-٥
 .وغیر المسلمین في الشریعة اإلسالمیة، كتاب ناشرون، لبنان

، دار ٥الموسوعة الوافیة في ش�رح الق�انون الم�دني، ط). ٢٠١٥.(العمروسي ، أنور -٦
 .العدالة، القاھرة

الكتب  ، دار٢ط.، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الجزء األول)م١٩٨٦(الكاساني -٧
 .العلمیة، بیروت

المرسى متولي عبد المؤمن محمد، الوجیز في القانون الدولي الخاص السعودي، دار -٨
 .، الطبعة األولى١٤٣٨- ١٤٣٧اإلجادة، 

جریم�ة تزوی�ر األوراق التجاری�ة ). ٢٠١٧.( المطیري، عبد العزیز بن حامد بن مطر-٩
 .ھرة ، دار الكتاب الجامعي، القا١وعقوبتھا دراسة مقارنة، ط

الق�انون ال�دولي الخ�اص العرب�ي، الج�زء الث�اني، ). ١٩٦٨.( جابر ،جاد عبد الرحمن-١٠
في الموطن ال�دولي ومرك�ز األجان�ب ف�ي ال�بالد العربی�ة، معھ�د البح�وث والدراس�ات 

  .العربیة، المطبعة العالمیة، القاھرة
یأس ، مطبعة فتح هللا ال٢القانون الدولي الخاص المصري، ط). ١٩٤٠.( حامد ،زكي-١١

 .نوري، القاھرة
  .، منشأة المعارف، اإلسكندریة ٥المدخل إلى القانون ،ط). ١٩٧٤.رهیحسن ،ك-١٢
تقی�یم الحص�ص العینی�ة ف�ي ش�ركات ) م٢٠١٧ -ھ�ـ١٤٣٨.( زیاد ب�ن ناص�ر الم�درع -١٣

، دار الكت�اب الج�امعي،  ١المساھمة على ضوء أحك�ام نظ�ام الش�ركات الس�عودي، ط
 .القاھرة 

، الجزء األول، ١١القانون الدولي الخاص، ط). ١٩٨٦.( عز الدین ، عبد هللا-١٤
الجنسیة والموطن وتمتع األجانب بالحقوق، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

 .القاھرة
دروس في القانون الدولي الخاص، الجنس�یة والم�وطن ).٥٨/١٩٥٩. ( فؤاد، ریاض -١٥

الق�اھرة ف�ي الع�ام  ومركز األجانب محاضرات ملقاه على طلبة السنة الرابعة بحق�وق
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 .  ٥٨/١٩٥٩الجامعي 
، الجنسیة، ٢أصول القانون الدولي الخاص، ط). ١٩٨٥.(محمد، كمال فھمي-١٦

 .الموطن، مركز األجانب، مادة التنازع ، دون ذكر الناشر
الوسیط ف�ي نظ�ام المرافع�ات الش�رعیة الس�عودي، ). ٢٠١٥. ( محمود، عمر محمود -١٧

 .خوارزم العلمیة للنشر ،جدة
محمد بلعربي، مذكرة في القانون الدولي الخاص السعودي، محاضرات ھواري -١٨

ألقیت على طالب كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الملك سعود، دون ذكر سنة 
 .النشر

  :وزارة العدل السعودیة حقوق المرأة في األنظمة القضائیة العدلیة موقع اإللكتروني -١٩
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/Wome

nRights.aspx  
  .األبحاث العلمیة :ثانیاً 

الفرق بین الوطن األصلي ووطن ). م٢٠٠٩.( أبو الحاج، صالح محمد سالم-١
 .٤٢السابعة العدد  اإلقامة في مذھب السادة الحنفیة، مجلة علوم إنسانیة، السنة

الموطن في التشریع المدني المغربي المقارن، ). م٢٠١٧. ( الزروالي، سعاد-٢
المركز المغربي للدراسات واالستشارات القانونیة وحل –مجلة القانون المدني 

 .٤المغرب، العدد  -المنازعات
دور ). م٢٠١١.(العالوی��ن ،كم��ال عب��د ال��رحیم مفض��ي وقطیش��ات ،خل��دون س��عید-٣

كض��ابط لالختص��اص القض��ائي ال��دولي ف��ي الق��انون األردن��ي دراس��ة  الم��وطن
 . ٢العدد  ٣٨دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد مجلة تحلیلیة مقارنة، 

أثب�ات الم�وطن ف�ي الق�انون ال�دولي الخ�اص، مجل�ة  -).٢٠١٠.( العبودي ، عباس-٤
 .٢، العدد ٢٥العلوم القانونیة، جامعة بغداد، المجلد 

تنظیم أحكام موطن ). ٢٠١١. (مد محمود والمصاروة ھیثم حامد الفضلي، اح-٥
الشخص الطبیعي في القانون الدولي الخاص األردني المجلة األردنیة في 

 .، جامعة مؤتة٢العدد  ٣القانون والعلوم السیاسیة المجلد 
إجراءات تسجیل العالمات التجاریة في ). ٢٠١٢. ( القرشي، زیاد أحمد حمید-٦

دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء أحكام اتفاقیة تربس : بیة السعودیةالمملكة العر
ومعاھدة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، مجلة جامعة الملك عبد العزیز 

 .٢، العدد ٢٦مجلد . االقتصاد واإلدارة
الموطن في العالقات الدولیة لألفراد، مجلة ). ١٩٩٤.( حسام الدین، فتحي ناصف-٧
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، الس�نة ١في مجلة إدارة قضایا الحكومة، مجلس شورى الدولة المصري، العدد 
٣. 

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/WomenRights.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/WomenRights.aspx
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