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يد   تم

حديثا فرعا مستقال علما بصفتھ اص ا الدو القانون يا -  عت القانون، -س فروع من
ستوري ف جوز ي مر إ أبوتھ عزى تحادية" J.Story"و باملحكمة وقاض ارفارد بجامعة أستاذ

من املعنونالعليا، مؤلفھ ن"خالل القوان تنازع حول عام" عليق أول1834الصادر يمثل والذي ،
املصط ذا استعمل من وأول اص، ا الدو القانون قضايا حول م   .كتاب

عام من اعتبارا أملانيا ذلك عد ر ظ عام1841ثم سا فر و ، شاف قبل من1843من
كتابھ فوليكس اصالق" قبل ا الدو إ" انون أشار وقد ستوري مؤلف من عنوانھ س اقت الذي

دول مختلف القانون من الفرع ذا ل اصطالحا وأصبحت سمية ال ذه شاعت ثم صراحة، ذلك
ا أمر و ا   .1أورو

القانون؟ من الفرع ذا الستحداث حاجة فعال ناك انت ل املطروح ساؤل ال   لكن

ذلك ع   :نقول ولإلجابة

العام، الدو القانون ا أعضا ن ب فيما شأ ت ال العالقات يحكم دولية جماعة العالم إن
اص، وا العام شقيھ الداخ القانون ا يحكم الدول ذه من دولة ل ب اصة ا العالقات وأن

الواحدة الدولة أفراد ن ب فيما شأ ت ال العالقات بحكم خ ذا نفرد   .و

امل والو ومن ا، ا أ م اص و قوق، ا محل شياء أن ععروف القانونيةقا
ا الثالثة؛مصدر العناصر ذه انت و قانونية عالقة شأت وو (فإذا اص، أ عأشياء، ) قانونيةقا

نظل أننا إذ ة، صعو أية ا شأ بدت وملا صرفة وطنية العالقة ذه انت واحدة، دولة حدود داخل
فروعھ بمختلف اص ا الداخ القانون سلطان   .ميدان

عاقدت أو زائر، با عقارا جزائري من جزائري استأجر أو ة، جزائر من جزائري تزوج فإذا
شر  مع ة جزائر تجزئة تخضعشركة املعامالت ذه عن شأ ت ال العالقة فإن ة، جزائر جملة كة

يخضع الثانية الة ا و زائري، ا سرة لقانون العالقة تخضع ول املثال ففي زائري؛ ا للقانون
زائري  ا التجاري للقانون البيع عقد يخضع الثالث املثال و زائري، ا ي املد للقانون يجار   .عقد

الدولةولك حدود خارج القانونية الواقعة أو ص ال أو ء ال فيوجد يختلف قد مر ن
يقع املؤجر العقار أن أو ولبنانية، جزائري ن ب وقع السابق املثال الزواج ون ي كأن ة، زائر ا
ا ملة ا شركة أن أو كندا تم البيع عقد أن ض نف أن يمكن كما مجري، يمتلكھ أو سا نتفر

  ... .أملانية
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عن ساؤل ال يث مما ، أجن عنصر ع مشتملة ون ت مثلة ذه شأ ت ال العالقة فإن
و املسائل ذه والبحث اع، ال بحل املختصة املحكمة وعن العالقات ذه يحكم الذي القانون

اص ا الدو القانون أوجد   .الذي

و إذا اص ا الدو عنصرالقا: فالقانون ع شتمل ن ح العالقة حكم يبحث الذي نون

آخرأجن تعب و الدولية: ، اصة ا العالقات تحكم ال القانونية القواعد مجموعة   .و

من أك رعايا ن ب معامالت تقوم أن يجب ، أجن عنصر ع القانونية العالقات شتمل ي ول
ا انت حيث قديما كذلك مر يكن ولم مندولة، القديمة ضارات وا البدائية عكفئملجتمعات ة

القانون ور ظ تأخر ولذلك ضيقة، حدود إال خرى إقليم إ ا إحدا ان س تقل ي وال ا، نفس
وتطور شأ بل واحدة دفعة يتولد لم و ف ذا ومع القانون، فروع من مستقل كفرع اص ا الدو

ا شأن من ان وإذا متالحقة، عنھأطوار أسفرت وما وائل تجارب أنتجتھ ما لنا ن يب أن خ لتار
وتطوره القانون ذا شأة ا م شف س ل أحداثھ نتصفح أن علينا لزاما ان م،   .محاوال

  حملة تارخيية عن نشأة القانون الدويل اخلاص: األول طلبامل
  )م 476 -م.ق 1200( يف العصر القديم: األول فرعال

قديما الدول املنازعاتانت جميع ع ا قواني وتطبق السيادة، بمبدأ التمسك شدد ت
املزاحمة تقبل ال ال ا قواني ا ل انت دولة ل ف ا، إقليم اص فو املدنيات؛ القاعدة

جن ان فقد لھ، خطابا س ل املدينة وقانون حق، صاحب ون ي أن يص ال جن أن القديمة
من يتملكمحروما أن أو وج ي أن وسعھ يكن لم ذا ول بالعبيد، أسوة قوق با التمتع ع القدرة

عما... ماال، ض التعو طلب أو نفسھ، عن للدفاع القضاء إ لتجاء حق من ح محروما ان و بل
ضرر  من بھ القانونية،،يص تھ ص جن ع القديمة ماعات ا أنكرت النحو ذا وع

قوق وا ل موضوعا إال ون ت أن تص ال ال شياء حكم بالتا تھ   .1عت

خضوع م وأخضعو شياء، معاملة ابرة ال من جانب ق غر عامل النظر ذا ضوء و
يفرق مانو قانون يكن فلم ا، ل أ يجوز حيوانات مجرد نود وال نيون الص م واعت لألحرار، العبيد

يوان ا ن يختلفب مر يكن ولم ي، سا املجتمع إ ت ي ال ألنھ حماية أية من املجرد جن و
ان و قاقھ، واس تملكھ أو قتلھ يجوز عداء من عت جن ان حيث ي الروما املجتمع ا كث

والتبا للفخر مبعثا عليھ   .2عتداء

                                                
ص1 جانب، ومركز سية ا املوجز داد، ا السيد  .382حفيظة
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أن الغابر الزمن ذلك فلسفة انت والوالءفقد العبادة وحدة ا ط تر جماعة وأن1املدينة
لھ يحق ال ية الدي ا معتقدا ماعة ا شارك ال الذي فاألجن ماعة، ا أساس و الدين
وإمالء ء القانون فحكم الزمن، مع يدوم أن الوضع ذا ل ان ما ولكن ا، قواني من ستفادة

منھ أقوى ء   .الواقع

الطبي من ان جياف تدر آمن الذي ي سا الفكر تطور مع جانب إ النظرة تتغ أن
ومن اليونان اء فق اضطر مما ماعات، ا ن ب التجاري التبادل حتمية و ة، شر ال الطبيعة بوحدة

إ وء بال القانونية صية ال من جن حرمان وطأة من التخفيف إ الرومان م   :عد

الضيافة - مواطنالذ: نظام حماية تحت جن يوضع بمقتضاه مان" مضيف"ي يمنحھ
التعامل انية  .وإم

الثنائية - دات املعا قوق: إبرام ا ببعض التمتع ن دت املتعا ن ت املدي لرعايا يح ت ال
ا مع املتعاقدة املدينة   .املتقابلة

  )م 1453 - م 476( يف العصر الوسيط: الثاني فرعال

العصور  ء وانقسامبم الرومانية ة اطور م وتفتت االوسطى م ل يحكم ممالك، إلـى ا
تضعملك أن مملكة ل اضطرت ر، بر وأجانب ي روما أصل من رعايا مملكة ل ب أصبح مستقل،

أعقب ثم م، خاصة ن قوان لألجانب تضع وأن ي، الروما القانون من مستمدة قواعد الرومان للرعايا
قو عودة قليميةذلك عة لل   .ة

ن/ 1 القوان صية و بر ال   غزوات

الثالث القرن من ابتداء املتوسط، حوض ع م تدفق عد الرومانية ة اطور م بر ال غزا ملا
ارت ا إن لم476سنةإ ع، ا يطبقو انوا و م، مع ا حملو بل صية ال م قواني عن نازلوا ي

تطبيق دون م إل ت ي بأنمن تقت ال ن القوان صية مسألة رت ظ كذا و ي، الروما القانون
كما قليم، ساك ل ع تطبق أن دون م اصة ا م قواني ان الس من طائفة ل ع سري

وارتحل حل أينما بعھ و ص ال بأصل القانون يرتبط أن   .2يجب

ا جناس اختالف ب س بيانو إ املتعاملون تمون ضطر ي ال م م( طائف سي كتابة)ج ا إل
ع املختصة واملحكمة التطبيق الواجب القانون معرفة س ي ح ا، مو ي ال العقود رأس

بر ال لبث ما إذ ال طو يدم لم ذلك أن غ صية، ال ن القوان تنازع مسألة برزت كذا و ذلك، ضوء

                                                
ية1 يلي ال مصر خاصة ن، القوان صية فكرة ور ظ بوادر إ ش نا البطليمو( و د الرومان) الع اك واحت الرومانية ة اطور م ساع ا عد و

التجار  باملعامالت خاصة اما أح ي حمورا قانون تضمن فقد قوق، ا ببعض لألجن اف ع البابليون عرف فيما خرى، واملعامالتبالشعوب السائدة ة
جانب ومركز ديدة: ينظر.الزراعية ا املطبعة بابل، قوقية ا واملؤسسات قوق ا خ تار دراسات راح، ا ص1978: ط- دمشق- شقيق ،46. 
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الذ الرعايا مع جيا تدر اندمجوا مإن قواني سيان ب أو الزواج ق بطر سواء ي، روما أصل من م ين
بر ال ن ب الفروق تالشت ح العاشر القرن جاء وما ي، الروما القانون ع م عود و صلية

رمانية ا لألعراف امش ال عض ترك مع ي الروما القانون سلطان تحت ميع ا وانضوى   .1والرومان،

وإقل/ 2 قطا د نالع القوان   يمية

بالغة ة املركز السلطة تفكك يجة ن للميالد العاشر القرن ر يظ قطا د الع بدأ وملا
لشرملان انت ال مغلقة2القوة سياسية وحدات برزت الزراعة) قطاعيات(، ع ا اقتصاد يقوم

العقارات تملك ع ا ف وة ال إقط. وتنحصر أم وحدة ل رأس ع ان الصالحياتو ل كز ت ا
مبدأ ن القوان صية مبدأ محل حل حيث القانونية، الناحية تحول التحول ذا ساير وقد يده،
بصرف قطاعية إقليم ان س جميع ع يطبق القانون أصبح حيث ن، القوان إقليمية تمثل آخر

طبيع انت ما وم الدين، أو صل م اختالف عن عززالنظر مما ا، ف املتعامل عمال و موال ة
تنازع مسألة تماما اختفت أن ذلك ع تب ف خرى، قطاعيات سائر عن إقطاعية ل عزال ا

ا م أ نتائج جملة ع قليمية مبدأ اعتماد أسفر وقد ن،   :3القوان

ا - أحوالھ يجد أخرى، إقطاعية إ إقطاعيتھ من تقل ي الذي جن قدأن صية ل
ا، امل ان أن عد لية امل غ يصبح فقد ا، ف مع غ سبة املك وحقوقھ ت غ

اث امل من ھ أقار حرم و ن شرعي غ أوالده فيصبح بزواجھ ف ع ال  .وقد

يدخل - من ع وأن القانون، نطاق خارج جن اعتبار قطا د الع استمر كما
غ ألم إقطاعيتھإقطاعية وخضوعھ والءه وصولھ خ تار من وم و سنة خالل علن أن

ان وإال ديدة، ا ذا قطاعية يبقى يقبض أن خ ل ذا ومع أموالھ، صادر و عليھ
دخول فبمجرد قطاعيات عض و وقت، أي و قائم قطاعية من طرده احتمال

يبا باألرض مرتبط قنا عت اجن مع ى ش و  .ع

فاقدا - خاصة بصفة بقى و بة، ضر عليھ تفرض ديدة ا قطاعية من وج ي الذي جن أن
ث التور لية  .أ

م - شؤو فـي الفو تدب أن خشية جانب، مع والتعامل تصال من الناس ام إ
التجارة وأصبحت قطاعيات ن ب العالقات قلت كذا و والعائلية، غاملالية ارجية ا

ا ف  .مرغوب

                                                
1  
سية2 بالفر باألملانية" Charlemagne"شارملان الكب ارل قارلة"Karl Grobe"أو العرب وسماه م814 -742: عاش، اطور إم وحاكم الفرنجة ملك و م؛

عامي ن عامي) م800 -768(ب ن ب املقدسة الرومانية ة اطور م اطور عت)م814 -800(وإم و ن، اروليجي ال ساللة من الثالث ن ب ب للملك ك بن ،
روما اطور إم أول و و يجية ارولي ال سرة ملوك أعظم مقدسشارملان  .ي
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م أنفس النور عصر اء فق وجد ا، أورو إ امللكية وعودة قطاع عصر اية مع أنھ الصة وا
اصة، ا الدولية للعالقات مناسب وغ ضار منفردة بصفة ا بأحد خذ و ن، متناقض مبدأين أمام

ما بي والتوفيق مع ا محاولة إ م اضطر   .مما

سالميالقانون/ 3 العالم اص ا   الدو

خاص دو قانون وجود ار إن إ العرب عض ذلك فـي م ع وتا عموما الغرب اء فق ب يذ
بوصفھ لإلسالم، العاملية الطبيعة مع تتعارض السياسية دود ا رة ظا أن ذلك م و إسالمي،

تطبيق ذات سالمية عة الشر أن و افة، للناس دارخطابا ا وحد العامة الوالية ا ل مطلق إقلي
ادفة وال املعمقة الدراسات من عددا لكن ن، القوان تنازع فكرة لوجود مجاال يدع ال مما سالم،

ن محدث وجوه1لعلماء عدة من خطئھ يان و الرأي ذا دحض   :حاولت

السياسية، - دود ا رة بظا يقر فإنھ لإلسالم العاملية الطبيعة عرغم اء الفق درج فلقد
العالم سالم: إ) املعمورة(تقسيم وتخضعدار سالم ا ف استقر ال البالد ع و

و ن، املسلم ربلسلطان ا نزاعدار حالة و سالم ا ل أ عتنق ال ال البالد ع و
اء الفق عض ضيف و ن، املسلم الاملوادعة دارمع ال البالد والو سالم ا ل أ عتنق

ذلك إ وما دنة أو ص د لع ن املسلم مع حرب حالة ون التمي. ت أن ن ب ي ومنھ
قليم أساس ع أيضا وإنما فحسب العقيدة أساس ع يكن لم جن و الوط ن ب

سالم دار  .وسك
و  - ية الدي ة ر ا أجواء من عليھ تتوافر ملا سالم دار املجتمعإن نموذج تمثل العقدية

طوائف؛ ثالث قل ع ا سك ان حيث ام:املسلمون املتعدد، مواطنون م و
عة الشر ا قرر ال املواطنة بحقوق تمتعون و سالمية، عة للشر يخضعون لية،

ة ساو م بصورة  .سالمية
الذمة ل بال :أ شون ع الذين الكتاب ل أ طوائف م مو و دائمة، بصورة سالم د

ية، الدي صوصيات وا العبادة م بحر يتمتعون أجانب، سوا ول أيضا مواطنون
م ديانا من املستمدة ام لألح صية ال م وأحوال م عالقا م بي فيما خضعون   .و

مان: املستأمنون  و ماية ا من واستفادوا رب ا دار من جاءوا الذين جانب م دارو
غادر أن ن ب ا مخ ون ي ا انقضا عد و سنة، عن د تز ال ملدة أمان عقد بموجب سالم،
صية بال لھ ف ع عة الشر فإن يا أجن ان وإن واملستأمن ذمي، إ يتحول أو
األخص و مان عقد ا لھ ف املع حقوقھ ل يمارس أن ق ا وتمنحھ القانونية،

ال   .2تملكحقھ
                                                

1  
للمعمورة2 سالمي التقسيم قاسم، محمد الدين ديث"م ا الدو التنظيم الدولية ماعة ا وتطور شأة سالمي" دراسة للفكر العاملي د -املع

ط رة،  .1996:القا
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ي القانو التنظيم من نوعا حتما فرض سالم دار ش ع ال الطوائف التعدد ذا إن
عة الشر اعتبار مع ح ن القوان تنازع حاالت شك بال أوجد كما طائفة، ل يخص فيما ي والقضا

يمن، وامل ع القانون فإذا سالمية مجا وعليھ فال ن مسلم ن ب اع ال قانونان ع ديث ل ل
ي القضا ختصاص فإن مسلم وغ مسلم ن ب اع ال ان إذا أما سالمية، عة الشر ام أح غ آخر
املواد سواء سالمية، عة الشر ام أح و املطبق والقانون املسلم، القا حق من اء الفق باتفاق

زائية ا املواد أو اع. املدنية ال ان إذا ن مح أ الرا فالرأي واحدة طائفة من ن املسلم غ ن ب
يرجع فيما م، اصة ا املعامالت عض و صية ال باألحوال يتعلق فيما م طائف ام ألح يخضعون
العامة، باملصا الصلة ذات واملعامالت زائية ا القضايا سالمية عة الشر ام ألح ختصاص

يتعلق  عندما الشأن ستحضروكذلك ألن مسوغ ال ألنھ ن مختلفت ن طائفت من ن مسلم غ اع ب مر
طائفتھ قا أمام خصمھ ن الطرف   .أحد

تطبيق احتمال حيث من سواء الدقيق، باملع ن القوان تنازع يمثل ال قيقة ا ذا و
أصال وارد غ و الذي ، أجن آخر لقانون املسلم حوال1القا مسائل لح أل صية ال

املن حيث من أو الواحدة، سناد(امللة التطبيق) قواعد الواجب القانون معرفة إ ولكن. املوصل
ان ا ل ا تنظيم بل ، جن العنصر ذات العالقات عرف تكن لم سالمية عة الشر أن ع ال ذا

ال اليوم قائم و عما يختلف و و مباشرة، موضوعية الوضعيةبقواعد عات   .2شر

  )م1789 -م1453( يف العصر احلديث: الثالث فرعال
ن ب التفرقة وتراجعت امللوك، يد السلطات تركزت ا أورو قطا د الع زوال عد
منح أين عشر الثالث القرن جاء ح والوصية، اث امل قوق ا عض وانحصرت جانب و الرعايا

ك فردر اطور يم أن3الثا إ القيود لبعض خاضعا رث م حق وظل لألجانب، يصاء حق
سنة سية الفر الثورة ا   .1789ألغ

                                                
ما1 التوراةولر حكم إ نادا اس ن ودي لل وسلم عليھ هللا ص الرسول رجم بقصة البعض د ش واملالكية-س نفية ا عند و كم-كما فا ذلك ومع

املدینة یفة لبنود تطبيقا ان نا املدينة(بالتوراة املدينة) دستور وجماعات طوائف جميع ن ب العالقة تنظيم إ باألساس دف عندالذي والقصة ،
عن ومسلم يوسفالبخاري بن هللا ناعبد سأخ أ بن عمرعننافععنمالك بن هللا ماعبد ع هللا ودأن:" ر عليھال هللا ص هللا رسول إ جاؤوا

ى الز شأن التوراة تجدون ما وسلم عليھ هللا ص هللا رسول م ل فقال زنيا، وامرأة م م رجال أن لھ فذكروا و ]الرجم[وسلم م نف فقالوا جلدون،،
سالمفقال بن هللا بعبد فأتوا الرجم ا ف إن لھكذبتم فقال ا، عد وما ا قبل ما فقرأ الرجم آية ع يده م أحد فوضع ا شرو ف سالمالتوراة بن هللا عبد

قال فرجما وسلم عليھ هللا ص هللا رسول ما فأمر الرجم آية ا ف محمد يا صدق فقالوا الرجم آية ا ف فإذا يده فرفع يدك هللارفع الرجلعبد فرأيت
ارة ا ا يق املرأة ع  ".يجنأ

املرجع2 صبلمامي،  .57السابق،
ي3 الثا ك در سم26(فر سم13 -1194د صقلية): 1250د اطور) 1250 -1198(ملك ةوإم اطور املقدسةم ساللة) 1250  -  (1220الرومانية من

شتاوفن قادو إيطاليا، ع السيطرة أجل من ة البابو مع بالصراع ده ع السادسةتم ية الصلي ملة ن) 1229  - (1228 ا عامتوج القدس ع ا مل فسھ
نابوأسس. 1229 من1224عام جامعة وجعل نوم سال ا جامعة دراس ع و سالمية ية العر بالثقافة ب أ وقد ا، أورو طب مدرسة أفضل

ع صقلية وأصبحت ا، م جمة موهوال فا ن النصراني الدين رجال ذا تمامھ ا أغضب وقد ا، أورو إ سالمية ضارة ا النتقال اًما مركًزا ده
رطقة  .بال
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التجارة ع يرتكز ان ا اقتصاد أن ب س قطاعية، ا ف ستفحل لم ال ايطاليا أما
ال ظل وإن املدن عدد بحسب عات شر ال ا ف عددت فقد الزراعة، من وأك ي الروما ي املد قانون

تنازعا س ول مدن ن قوان ن ب تنازعا ان ولكنھ ن، القوان تنازع مسألة ايطاليا ر ظ كذا و املرجع،
م رأس وع يطاليون اء الفق وأخذ دولية، ن قوان ن بالد) 1357 -1314(بارتول: ب  -1327(وتلميذه

القان) 1400 عن خ ذا ساءل حيث ورس انوأ س أحد ا حرر وصية ع التطبيق الواجب ون
كذا و الثانية؟ املدينة قانون أم و املدينة قانون ا عل سري أ مودين؟ مدينة و و ي بولو مدينة
مدرسة أو لألحوال يطالية باملدرسة عرفت اص ا الدو القانون ية فق مدرسة شطت

ع الشرح ية من اعتمدت حيث ، وا النصوصا ع بالتحشية وذلك ي الروما القانون ن   .1م

ديموالن ما ان كب ان فق ا ف ر ظ ال سا، فر إ ية الفق ركة ا ذه امتدت  -1500(ثم
يھ) 1566 ن،) 1590 -1519(ودارجن القوان تنازع لة ملش لول ا تقديم الكب ما ام إس ما ل ان و ،

يھ دارجن لفقھ ان والنفوذكما ي سبا ستعمار من ا تحرر عد ولندا مباشرا ا تأث
كما،النمساوي  داخليا التنازع ذا يكن ولم الدو الصعيد ع ن القوان تنازع لة مش رت ظ حيث

ن ولندي ال اء الفق د ج جل وانكب مر، بداية وايطاليا سا فر ت: ان فو ) 1677 - 1619(بول
جا ر) 1714 - 1647( نوابنھ و ك ية،) 1694 - 1636( وإلر جن ن القوان تطبيق أساس بحث

ع وإنما لزام، يل س ع ال جن القانون تطبيق تمثلت جديدة فكرة إ ذلك تدوا وا
الدولية املجاملة يل   ".Comitas Gentium"س

يد ع ا انجل إ ولندي ال الفقھ انتقل فقثم ا انجل من نفي الذي جينكز، القا
ستوري الش الفقيھ ا ف ر ظ ال كية مر املتحدة الواليات إ ا وم ولندا، الزمن من ة وملا،ف

ن، التقن حركة شر تن وأخذت سية الفر الثورة نقامت ب ا ح مرة ألول اص ا الدو القانون قواعد احتلت

الوضعية ن الثالثة القوان املادة الفر ي املد ن التقن نص حيث ية، فق ات نظر مجرد انت أن عد
ان امل حيث من ن القوان تنازع ع   .منھ

عد املجالو بذلك ة فا جيا، تدر اجع ت بدأت قرون لعدة حوال ة نظر صمدت أن
جتما العالقات اصل ا التطور تواكب حديثة ية فق مدارس ور والسياسيةلظ عية

ا أورو من ليا قطاع زوال عد خاصة قتصادية، بزعامة. و ملانية خية التار املدرسة رت فظ
شي)1861 -1779( سافي ما الفقيھ مع ديثة ا يطالية املدرسة ثم ناد) 1888 -1817(، الذي

س ول اص ليحكم وضع القانون وأن يطالية، مة املدرسةبإحياء جاءت ثم لإلقليم،
من ل مع ديثة ا سية ة: الفر نظر صاحب ارتان و الدولية، السيادات ن ب التنازع وفكرة يھ ب الفقيھ

ن، القوان إقليمية فكرة ترميم جديد من حاول الذي ونبواييھ م... التكييف،   .وغ

                                                
1  
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من اص ا الدو القانون قواعد ل لتدو محاوالت عدة برزت ا منوأخ عدد خالل
سنة كية مر الدول التحاد السادس املؤتمر ا م سنة1928املؤتمرات، املنعقد س بار ومؤتمر ،

سنة1929 املنعقد اي ال مؤتمر وكذلك بموضوع1930، اصة ا القواعد من عددا أر الذي و و
عقاد لال اي ال مؤتمر عاد الثانية العاملية رب ا عد و سية، وأقر1951،1956،1960ا

بھ، املتعلق ي القضا ختصاص و املادية، املنقوالت يع ب يتعلق فيما دولية التفاقيات مشروعات
لألوالد، الواجبة بالنفقة يتعلق ذلك... وفيما   .وغ

  نطاق القانون الدويل اخلاص :الثاني طلبامل
عت ال املوضوعات تحديد اص ا الدو القانون بنطاق فيھيقصد يبحث ما صميم من

القانون موضوعات من أنھ ع اء الفق جميع ن ب عليھ متفق موضوع ناك ف القانون، من الفرع ذا

املوضوعات من ذلك عدا وفيما ن القوان تنازع بموضوع مر تعلق و اص، ا ختصاص(الدو تنازع

تنفيذ  واملوطن، سية ا جانب، مركز ، الدو ي يةالقضا جن وامر و ام مجاال) ح ان فقد

والرد   .لألخذ

  االجتاه املضيق لنطاق القانون الدويل اخلاص: األول فرعال

موضوع و و واحد، موضوع ع القانون فروع من الفرع ذا نطاق يقصر الذي تجاه و و

ن القوان الدوتنازع القانون وتطور شوء وراء صل ان ألنھ اء، الفق ل ن ب إجماع محل و الذي

مر ذا ة ملعا التصدي أجل من إال البدء قواعده توضع لم الذي اص، ذا. ا أنصار وجد و

ا تنازع حل املعتمد املن باختالف ذا م موقف رون و أملانيا، صوص ا ع نتجاه لقوان

بصفة تطبق خرى املوضوعات قواعد أن ن ح التكييف، إجراء عد وذلك لإلسناد يخضع الذي

  .1مباشرة

  االجتاه الوسطي يف نطاق القانون الدويل اخلاص: الثاني فرعال

ق ي م فبعض خرى، املوضوعات من واحد ن القوان تنازع بموضوع ق ي الذي تجاه و و

تنازع موضوع بارتانبھ وعند نجلوساكسونية البالد ال ا و كما ، الدو ي القضا ختصاص

و واسبانيا ايطاليا ال ا و كما جانب مركز موضوع ما إل يضيف م عض و سا، فر من يھ و

ية نو ا ا   .أمر

                                                
زائري1 ا اص ا الدو القانون بلقاسم، ن"أعراب القوان  .بتصرف. 11 - 1/10،"تنازع
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ي القضا ختصاص تنازع الفقھفموضوع أغلبية تتفق الذي ي الثا املوضوع إدخالھو ع

تنازع يوجد ال أنھ اعتبار ع بعاده اس ترى أقلية ناك انت وإن اص، ا الدو القانون نطاق

ا ل ينعقد أن إما أجن عنصر ع مشتمل نزاع ا عل عرض ن ح فاملحكمة ي، القضا ختصاص

عدم حكما فتصدر مختصة غ ون ت أن وإما اع، ال فتفصل أنختصاص دون ختصاص،

ي القضا ختصاص ع تنازع أي ناك ون   .ي

والتالزم شابھ ال إ ندون س ف اص، ا الدو القانون نطاق إدخالھ يرون الذين أما

ع سابقة الدو ي القضا ختصاص لة مش حل أن ع عالوة ن، القوان تنازع ن و نھ ب الوثيق

فق ن، القوان تنازع لة مش التطبيق،حل الواجب القانون اع ال عليھ املعروض القا يحدد أن بل

اع ال بالنظر مختص غ أو مختصا نفسھ و ان إذا عما أوال يبحث أن   .يلزمھ

جانب مركز نطاقوموضوع خر و إدراجھ ع اء الفق أغلب يتفق ال املوضوعات من

أن اعتبار ع اص، ا الدو ن،القانون القوان تنازع الفصل قبل ا ف الفصل ب ي أولية مسألة ھ

الدولة داخل جن إن ثم ال، أم اع ال محل ق با يتمتع جن ذا ان إذا فيما النظر أي

ما ذا و آخر، لقانون يخضع قد كما موطنھ لقانون أو الوط لقانونھ عالقاتھ يخضع قد املضيفة

مركز موضوع بالقانونيجعل كذلك و اقھ إ ن يتع مما ن، القوان تنازع ملوضوع رديف جانب

اص ا   .1الدو

  االجتاه املوسع لنطاق القانون الدويل اخلاص: الثالث فرعال

الثالثة املوضوعات بإدراج اص ا الدو القانون نطاق يكتفي ال الذي تجاه و و

موضو ا عل د يز وإنما أخذالسابقة، الذي وم املف و و ية، جن وامر و ام ح وتنفيذ سية ا

زائر ا ا ف بما سابقا سية الفر املستعمرات افة إ وانتقل عموما، والالتي الفر الفقھ   .بھ

إدراجھ تجاه ذا ند س سيةو ا الصلةموضوع إ اص، ا الدو القانون نطاق

ا ن ب الرابطةالوثيقة سية فا ثانية، ة ج من جانب ووضع ن القوان وتنازع ة ج من سية

مسألة التمي ذا و ، جن و الوط ن ب تم ال و بالدولة، الفرد ط تر ال والقانونية السياسية

أسا عنصرا تمثل ا و إ باإلضافة املعروض اع ال الفصل قبل ا ف الفصل يجب فيماأولية سيا

                                                
نفسھ،1 بلقاسم،   .1/13أعراب

مذكرات– سليمان، ع صع زائري، ا اص ا الدو  .08 -07: القانون
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صية ال حوال مجال قل ع جن صفة وأن صية، ال وأحوالھ ص ال لية بأ يتعلق

ن القوان تنازع شروط من شرطا   .1تمثل

إدراج يةوأما جن وامر و ام ح تنفيذ ختصاصموضوع بموضوع الوثيق اتصالھ ره في

ال امة ال املسائل من إذ ، الدو ي أثرهالقضا ق ا شاء إ مسألة اص ا الدو القانون ا يدرس

ال الدولة غ دولة تقوم أن ية جن وامر و ام ح نفيذ ب قصد و فيھ، شأ الذي قليم غ

ا قانو ا عل نص ال للشروط مستوفيا ان إذا ا، إقليم نفيذه ب كم ا   .أصدرت

  طبيعة القانون الدويل اخلاص: الثالث طلبامل
ع الدولية صفة البعض فأنكر اص، ا الدو القانون سمية بخصوص كب فق جدل ثار

، الداخ العام بالقانون قھ وأ اصة ا الصفة خر البعض عليھ وأنكر القانون، من القسم ذا

املختلفة ات تجا ذه ل عرض ي   .وفيما

  الصفة الداخلية أو الدولية للقانون الدويل اخلاص :األول فرعال

داخ/ 1 قانون اص ا الدو القانون بأن القائل اتيفول:تجاه و نبواييھ ن الفق م رأس وع

ا م أ ا من جملة إ ذلك ندين   :مس

القسم - ذا مصادر معظم أن ن ح دولية، مصادره انت إذا دوليا ون ي القانون منإن
داخلية مصادر  .القانون

العالقات - إال يحكم ال أنھ نا ال وا دولية، عالقات يحكم ان إذا دوليا القانون ون ي
فراد ن ب اصة  .ا

مستقلة - وطنية موضوعية بقواعد منظمة موضوعاتھ جانب( عض ومركز سية ،)ا
الدول  بقية ما ل عطيھ الذي التنظيم إ نظر  .دونما

عتنفيذ - تحصل أن ب ي وإنما تلقائية، قة بطر الدول غالبية يتم ال ية جن ام ح
جن كم ا مراجعة عاد أو الوطنية، املحاكم طرف من التنفيذية  .الصيغة

  

                                                
تحديد1 للتمي سية ا إ حاجة م ف تھ، س ج قانون دون موطنھ قانون إ ص ال حالة سند ال نجلوساكسونية الدول نوح ب املوطن

ا من كجزء املوطن موضوع سية ا بموضوع ق ي ساس ذا وع ، جن و اصالوط ا الدو ذلك. لقانون الدو: أنظر القانون إسعاد، موحند
اص، ص. 1/32ا السابق، املرجع سليمان ع  .08وع
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دو/ 2 قانون اص ا الدو القانون بأن القائل تجاه بمجموعة:أما كذلك م فيتذرعون

ي فيما   :1تتمثل

ذلك - ع دليل م وأ ، ار ا للدور أثر أي تماما يل ال ن القوان تنازع الداخ ع شر ال
حالة  .مسألة

فيھ - يرا أنھ فيھ شك ال مما ذلك فإن انفرادية، قة بطر املسائل عض نظيم ب يتعلق فيما
باملثل املعاملة انية  .إم

ا - الدو القانون قواعد ا تحكم ال تتعدىالعالقات ا أ إال فراد، ن ب شأ ت ا أ رغم اص
الواحدة الدولة  .إقليم

ي مصادره إ بالنظر ان وإن اص ا الدو القانون أن قيقة فإنوا بالوطنية، سم

دو سميةموضوعھ ال ذه إطالق ض فال نا ومن الدولية، اصة ا ياة ا ينظم ألنھ بامتياز،

جزئياتھ من جزئية تنظيم ه غ معھ يتداخل ال مطلقا صرف علم أو فن من ما ألنھ  .عليھ،

  الصفة العامة أو اخلاصة يف القانون الدويل اخلاص: الثاني فرعال

ف/ 1 من فرعا ه عت الذي العامتجاه القانون   روع

ون ي ال القانونية القواعد ل أن يرى و ف يھ نبو الفر الفقيھ ؤالء رأس وع

فإن وعليھ الدولة، سيادة متعلقة ون ت ان امل حيث من ن القوان تطبيق مجال تحديد ا موضوع

العام القانون إ منتمية ن القوان تنازع القانون  قواعد سيادة مدى بيان ا سبةغرض بال الوط

جن الوطنية(للقانون عية شر ال السلطة اختصاص العام) حدود القانون داخلة ون   .فت

مرفقأما ينظم الذي الداخ للقانون اس ع ا و ف الدو ي القضا ختصاص لتنازع سبة بال

عام قانون و ف سيةأماو ،القضاء وفا الشعب ركن ا يتحدد السياسيةأداة الرابطة

العام القانون إ ترجع ف لذلك الو  ،بالدولة، ة دار للمصا تخضع ف جانب حقوق أما

العام القانون   .2أيضامجال
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اص/ 2 ا القانون فروع من فرعا اص ا الدو القانون عت الذي الفق تجاه ى:أما ف

م ن القوان تنازع أن ية يقي فراد،بصفة ن ب عالقات تنظم قواعده ألن اص، ا القانون مواد من ادة

جن العنصر ال اولو دمف ذلك غ اعتباره وأن ، الداخ اص ا القانون فروع أحد يحكما ان ل

اص ا والقانون العام القانون ن ب التفرقة   .أساس

ي القضا ختصاص لتنازع املنظمة للقواعد سبة بال لقواعدأما اس ع ا ا أ فرغم الدو

أخذ زالت ال مسألة ف العام القانون إ ت ت ا بأ سلم ال أننا إال ، الداخ ي القضا التنظيم

اء الفق ن ب   .ورد

املنازعاتو  أن غ العام، القانون ا يحكم والفرد الدولة ن ب رابطة ا أ فرغم سية ا أما

امل ا تختص ا صاملتعلقة ال بحالة تتعلق و داري، القضاء ال العادية القضائية حاكم

اص ا القانون موضوعات من خالف بال الة   .وا

أيضاو  تم و ف العامة، السياسية قوق با تم أنھ فكما جانب مركز ملوضوع سبة بال أما

اصة ا قوق التنقل،:با يجار، رة والبيع، ا ن امل   .1. ...ممارسة

بذاتھ/ 3 قائم فرع القانون من القسم ذا بأن يقول ثالث ق فر ر ظ و:وقد وال العام من و فال

اص ا صفتھ،من عن يخرجھ ال الوطنية ة للمص واعتباره العام القانون مع تداخلھ أن قيقة وا

اصة   .2ا

  مصادر القانون الدويل اخلاص: الرابع طلبامل
ن يت الفق ن عت ال الدوليةإن الصفة ن ب اص ا الدو القانون طبيعة تجاذبتا ن اللت

الدولية عة ال اب فأ القانون، من الفرع ذا مصادر تحديد مباشر أثر ما ل الداخلية، والصفة

ع ة ولو و فضلية ا ل ال الدولية املصادر اعتبار إ ميلون و العاملية الصفة عنھ يخلعون

ا يكناملصادر ما وم ي، الذا ب املذ أو الوطنية عة ال أنصار يتموقع ذلك من العكس وع لداخلية،

الواقع املصادر من ن النوع كال وجود فيھ شك ال الذي فإن ن عت ال اختالف الداخلية(من

تباعا) والدولية ما ع نتحدث   .وسوف
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  املصادر الداخلية للقانون الدويل اخلاص: األول فرعال

ذهإ و ، الداخ القانون من مستمدة زائري ا اص ا الدو للقانون الداخلية املصادر ن

ا بقول ي، املد القانون من و املادة ا ن ب ا:" املصادر ناول ت ال املسائل جميع ع القانون سري

ا فحوا أو ا لفظ   .نصوصھ

الشر  بمبادئ القا حكم شر نص يوجد لم العرفوإذا فبمقت يوجد لم فإذا سالمية،   .عة

العدالة وقواعد الطبي القانون مبادئ فبمقت يوجد لم   ".فإذا

احتياطية ف املصادر بقية أما ساس املصدر و و ع، شر ال و املصادر ذه أول إذا

آخر إ موضوع من ا مي أ   .وتختلف

ع/ 1 شر   ال

يفي وطنيا مصدرا ع شر ال أيةعت ا فوق يوجد ال ال للدولة عية شر ال السلطة من ض

اص ا الدو القانون موضوعات باختالف ع شر ال دور ختلف و ا، ل شرع أن ا يمك   .سلطة

سية/ أ ع:ا شر ال من وللتخلص ة زائر ا الوطنية السيادة جاع اس عد و ستقالل غداة

سية ل قانون أول زائر ا أصدرت ، إلغاؤه1963مارس27مؤرخ96 -63رقمالفر تم والذي

رقم باألمر بدل واس عد، سم15املؤرخ86 -70فيما باألمر1970د واملتمم ؤرخامل01 -05املعدل

اير27 رقم2005ف بالقانون عليھ   .2005مايو04املؤرخ08 -05واملوافق

جانب/ ب نوفم: مركز دستور القانون1996أكد بموجب و80،81: (املواد01 -16املعدل ،82(،

تضمن وقد وأمالكھ، صھ ي قانو ل ش الوط اب ال ع املتواجد جن حماية مرع

لية21الصادر210 -66 رقم1966جو الرئا باملرسوم واملتمم املعدل املؤرخ251 -03،

ا2003/ 19/07 ف م وتنقل ا م وإقام زائر ا إ م دخول شروط أما جانب، وضعية تنظيم

بالقانون الص2008/ 06/ 25املؤرخ11 - 08فمنظم باألمر فمنظم م شغيل وأما أوت05ادر،

بقانون1971 ثم وفقا1981يوليو11املؤرخ10 -81، جانب العمال شغيل شروط يحدد الذي

املرسوم ام ألح رة وا والصناعية ة التجار ن للم م ممارس تخضع نما ب الوطنية، التنمية الحتياجات

سم26الصادر رقم1975د باملرسوم واملتمم املعدل املتعلق2006/ 12/ 11املؤرخ454 -06: ،

ع حرة نة م أو وحرفيا وصناعيا ا تجار شاطا يمارسون الذين لألجانب املسلمة نية امل بالبطاقة

الوط اب   .ال
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رقم مر جاء ر ا لالقتصاد ة زائر ا الدولة تب مع وتماشيا ا املساواة03 -01وأخ ليكرس

فيم جانب ن ثمر املس ن للعمالب املة ال ة ر ا منح كما ن، زائر ا ن ثمر املس ن و م ي و م بي ا

إليھ نتماء يرغبون الذي جتما الضمان نظام يختاروا أن ثمار س إطار تم. جانب وقد

التجاري ل ال للقيد ية جن ة التجار ات الشر ممث زائريإخضاع املادةا من04حسب

رقم التنفيذي   .1 41 -97املرسوم

ية/ ج جن القضائية ام ح وتنفيذ الدو ي القضا رقم :ختصاص القانون 25املؤرخ09 -08حدد

اير ن2008ف املادت ة دار و املدنية جراءات قانون املحاكم422و41املتضمن اختصاص

ة زائر ا سية ا توافر عند ة زائر ذاا و عليھ، مد أو مد سواء الدعوى أطراف أحد

ن الوطني يخص   .امتياز

شر ال املرسوم فتح العام09 -93وقد للقانون اضعة ا العمومية للمؤسسات املجال

القرارات وتنفيذ اف ع ا ل يخضع ال الشروط حدد كما ، الدو التجاري التحكيم إ وء ل

حياز قبل زائرالتحكيمية ا بالتنفيذ مر ع   .ا

من املواد ام608إ605وتناولت ح تنفيذ مسألة ة دار و املدنية جراءات قانون من

عنوان تحت مستقل فصل ، الوط اب ال ضمن ية جن ية"القضائية جن التنفيذية " السندات

املحاكم من بالتنفيذ مر ع ا حياز عد ةوذلك زائر   .ا

ن/ د القوان من كرس :تنازع املواد زائري ا حيث24إ09املشرع من ن القوان لتنازع ي املد القانون من

مر ناك و ان، املدنية20 -70امل الة با بالقانون(املتعلق واملتمم أوت09املؤرخ08 -14املعدل

امل) 2014 الة ل خصصھ الذي منھ ع الرا نالباب املادت سيما ، الدو القانون 97و95دنية

  .منھ

  العرف/ 2

منھ تتولد الذي الطبي ق الطر ألنھ املجتمعات، خ تار القانون مصادر أقدم العرف عت

الدو القانون باين ي للعرف املتم الدور ذا أن إال املجتمع، ا إل يحتاج ال القانونية القواعد

حسب اص قواعدها ظلت فقد ه، غ من مية أ أك ن القوان تنازع موضوع و ف موضوعاتھ،

لقانون العقار وخضوع إبرامھ، لقانون العقد ل ش خضوع قاعدة غرار ع منھ بع ت قرون لعدة
                                                

املادة1 كذلك واملادة02/ 50وانظر ي، مد  .تجاري 547/02قانون
املادتان2 ما املل11و10تقابل املدنية جراءات قانون  .من
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ن القوان العام النظام نواة ال نة املست حوال و املستحسنة حوال ن ب والتمي موقعھ،

ا....ديثةا ل تار مصدر مجرد أنھ ع إليھ ينظر أصبح ا، بتقني ن املشرع عض بتدخل ولكن ،

ا نظيم ب ع شر ال ثار الست منعدما ون ي اد ي العرف فدور سية ل سبة بال أما  .فحسب،

الوط/ 3   القضاء

بمجمو  الوطنية املحاكم استقرار اص ا الدو للقانون كمصدر بالقضاء نحويقصد ع ا ع

املشرع يتدخل لم ال الدول القانونية القواعد خلق اما دورا املع ذا القضاء لعب و ن، مع

سا فر ففي ن، القوان تنازع موضوع ا يث أن يمكن ال ل املشا ملختلف تفصيلية حلول بوضع ا ف

تنا ملوضوع جدا قليلة نصوصا إال يخصص لم املشرع ان ملا تنازعمثال ملوضوع وأيضا بل ن، القوان زع

لول ا إيجاد ة كب مة مسا م سا قد القضاء فإن جانب، مركز وملوضوع ي القضا ختصاص

املطروحة ل املشا مختلف. ملختلف مر لول - مبدئيا -ولكن ا ع نص املشرع ألن زائر؛ ا

م ا عض استو وقد املسائل، من لكث سيةالتفصيلية الفر النقض محكمة إليھ توصلت ما

ن القوان تنازع بموضوع يتعلق فيما خاصة املختلفة، ا ادا   .اج

 املصادر اخلارجية للقانون الدويل اخلاص: الثاني فرعال

املصادر املادةذه ا النظام38ذكر امن بقول الدولية العدل ملحكمة وظيفة:" سا

املن تفصل أن الشأناملحكمة ذا تطبق و ، الدو القانون ام ألح وفقا ا إل ترفع ال   :ازعات

املتنازعة.أ الدول جانب من صراحة ا ف مع قواعد تضع ال اصة وا الدولية   .تفاقيات

ستعمال.ب تواتر عليھ دل قانون بمثابة ة املعت املرعية، الدولية   .العادات

املتمدنة.ج مم ا أقر ال العامة القانون   .مبادئ

مصدرا.د وذاك ذا عت و مم، مختلف العام القانون ن املؤلف كبار ب ومذا املحاكم ام أح

املادة ام أح مراعاة مع وذلك القانون، لقواعد   .59احتياطيا

من   للمحكمة بما إخالل أي الذكر املقدم النص ع تب ي وفقاال القضية الفصل سلطة

ذلك ع الدعوى أطراف وافق م نصاف و العدل   ".ملبادئ

إطار الدور نفس تؤدي أن ا يمك ل ف العام، الدو بالقانون خاصة املصادر ذه إن

اص؟ ا الدو   القانون
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ا أ إال املتعاقدة، الدول مصا الغالب عا ا أ رغم دات للمعا سبة تنظمبال قد

فراد، ا موضوع قانونية فإن عالقات بالعرف يتعلق فيما تحديد أما ة ھ صعو قبولھ عنصر ومدى

اص، ا الدو القانون مصادر من مصدرا ون ي ألن صالحيتھ أمام تقف اع، ال أطراف  ونفس لدى

سبة بال ء د للقانون  العامة للمبادئ ال مجتمع ا حول تفاق يمكن ال يمحيث املفا متباين أما. و

بقضايا مقارنة ا ف النظر تم ال اص ا الدو بالقانون املتعلقة القضايا أن فرغم الدو القضاء

عتبار ن ع تؤخذ بأن جديرة قواعد ع أسفرت ا أ إال قليلة العام الدو ي. القانون وفيما

ن املصدر ذين ل   :تفصيل

الدولية/ 1 دات   املعا

اعرّ  بأ دة املعا دات، املعا لقانون فينا اتفاقية كتابة،:" فت أك أو ن دولت ن ب دو اتفاق

عليھ تطلق ال سمية ال انت أيا أو ، أك أو واحدة وثيقة تم سواء الدو للقانون خضع   ".و

امل حل إ ترمي ال أي فراد، بمصا تم ال دات املعا و نا منا لوالذي شا

ل ش ع أو جماعية أو ثنائية انت سواء املختلفة، الدول عات شر ن ب املوجودة ختالفات و

اختالف.اتحاد يجة ن شأ ت ال اعات ال ملختلف لول ا إليجاد س ا ال أش ل ب دات واملعا

ا الدو القانون موضوعات ميع سبة بال أخرى، إ دولة من الداخلية عات شر ففي. اصال

ختالفات من التقليل ع عمل جانب مركز موضوع و التنازع، لة مش تجنب ع عمل سية ا

الدو ي القضا باالختصاص يتعلق فيما س ا أ كما ، جن ومعاملة الوط معاملة ن ب املوجودة

مجال ا وأخ ام، لألح الدو التنفيذ يل س و لول ا توحيد الوصولإ تحاول ا فإ ن القوان تنازع

ن قت طر ذلك بع وت دة، املتعا الدول موحدة حلول   :1إ

ن - مع موضوع شأن موحدة موضوعية قواعد ع تفاق   .إما

العالقة - ع التطبيق الواجب القانون ن تب موحدة إسناد قواعد وضع ع تفاق  .وإما

ا كب عددا زائر ا أبرمت اوقد م علق ما خاصة الثنائية، دات واملعا تفاقيات من

الضر زدواج تجنب ميدان و ثمارات س حماية مجال وكذلك ي، والقضا ي القانو بالتعاون

والصديقة الشقيقة الدول   .2مع

                                                
1  
ومة: ينظر2 دار ي، والقانو ي القضا التعاون اتفاقيات دالندة، ط-يوسف زائر،  .2012ا
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طراف الدول تلزم دات املعا انت دات26املادة(وإذا املعا لقانون فينا اتفاقية ع)من

يكمن ال ش فإن ا، ام اح م يلزم املتعاقدة طراف ذمة متبادلة امات ال ي عقد ا أ اعتبار

ذلك فيتطلب غامضة دة املعا ون ت عندما سيما للدولة، ي القانو النظام دة املعا تطبيق

ي فلمن ، الداخ والقانون دة املعا ن ب عارض ون ي عندما أو ا، ةتفس ولو و السمو ون

  التطبيق؟

دات/ أ املعا   تفس

ذلك؟ صالحية تملك ة ج فأية ، تفس إ تحتاج غامضة دة املعا نصوص ون ت   قد

ق طر عن عادة ذلك ون و دة، املعا أبرمت ال للدول تنعقد الصالحية ذه أن شك ال

طر عن ا تفس أيضا ون ي وقد ا، وما ح ن ب طابات ا العدلتبادل فمحكمة الدو القضاء ق

املادة بمقت الدولية36الدولية دات املعا تفس صالحية تملك سا ا قانو والية:" من شمل

ا عل املنصوص املسائل جميع شمل كما املتقاضون، ا عل ا عرض ال القضايا جميع املحكمة

دا املعا أو املتحدة، مم ميثاق خاصة ابصفة املعمول تفاقيات و   .ت

النظام   ذا أطراف ال ام...للدول حت مت وال قبلت املنازعات...إذا ذه انت م

تية باملسائل متعلقة   :القانونية

دات/ أ املعا من دة معا  ...."تفس

دوليا التفس ون ي ن السابقت ن الت ا   .و

الوط القا عادة نصوصلكن أمام نفسھ يجد الذي و دة املعا تطبيق أمر بھ املنوط

ا؟ تفس صالحية أيضا و يملك ل ف   غامضة،

فعليھ دات، للمعا الغامضة النصوص تفس صالحية القا ل تخو عدم إ البعض ب يذ

ومتھ ح من التفس ستقي ما لغاية اع ال الفصل عن يتوقف الرأ. أن ذا خذ ؤدي إو ي

إ اع ال عليھ املعروض القا ومة ح أت إذا خصوصا صومات ا الفصل التعطيل

بمصا ق ي ضرر من ذلك ما يخفى وال موحد، تفس ع لالتفاق دة املتعا الدول ومات ح

  .فراد
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للمعا الغامضة النصوص تفس صالحية لھ الوط القا بأن آخر فق اتجاه رى دات،و

ا عل سري الداخ ع شر ال من جزءا القا دولة ومة ح طرف من ا عل املصادقة عد عت ا أل

الرأي ذا ة املصر املحاكم أخذت وقد عليھ، سري   .ما

و ف ولذلك ، الداخ ع شر ال عن الدو ا ع بطا دة املعا اق باف فيأخذ الفر القضاء أما

دة املعا نصوص ن ب ففييم اصة، ا املصا فقط تمس ال وتلك العام، الدو النظام تمس ال

القرار أن غ ، التفس املة ال ة ر ا فيملك الثانية أما ومة، ا لتفس القضاء يمتثل و

سنة سية الفر النقض محكمة عن الدولية1995الصادر دات املعا تفسر بأن للمحاكم ف اع قد

ذلكدو  قبل املكرس التمي إلغاء التا و قضائية، غ يئة إ الرجوع ضرورة   .1ن

الداخ/ب ع شر وال دة املعا ن ب   التعارض

مع متعارضة ا ام أح يجد أن يحدث وقد دة املعا تطبيق أمر بھ املنوط و الوط القا

أ دة املعا ام أح يطبق ل يفعل؟ فماذا ، الداخ ع شر ال ام ؟أح الداخ ع شر ال ام أح يطبق   م

الفقھ 1.ب الداخموقف ع شر وال دة املعا ن ب التعارض   من

ن فرض ن ب التمي تتطلب السؤال ذا ع   :2جابة

  ول ففي: الفرض الداخ ع شر ال ع دة املعا سمو ع نص قد الوط املشرع ون ي ملا
ام أح غليب القا ع الة ا خذه ذا ان أ سواء الداخ ع شر ال ع دة املعا

حا صر أو ضمنيا ا مع عارضھ ان أ وسواء ا، ل الحقا أو عليھ  .سابقا
 ي الثا ع: الفرض دة املعا ام أح غليب إرادتھ عن يف لم الوط املشرع ون ي ملا

عار  ن ب اء الفق يفرق الة ا ذه ففي ، الداخ ع شر ال ام سابقأح ع شر مع دة املعا ض
الحق ع شر مع  .أو

 سابق داخ ع شر مع دة املعا عارض لھ: حالة ة نا  .ف
 الحق داخ ع شر مع دة املعا عارض ن: حلة حالت ن ب نفرق نا  :و
ضمنيا- التعارض ان العام: إذا يقيد ناء است دة املعا ام أح   .عت

حا- صر التعارض ان الوط: إذا مشرعھ إرادة تطبيق إال القا أمام حيلة   .فال
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الداخ 2.ب ع شر وال دة املعا ن ب التعارض من زائري ا املشرع   موقف

دستور يتضمن لكن1976لم ، الداخ ع شر ال ام أح ع دة املعا ام أح غليب ع نصا

نصت21املادة ي املد القانون منمن القانون بتطبيق املتعلقة السابقة املواد ام أح سري ال أنھ ع

زائر ا نافذة دولية دة معا مع متعارضة انت إذا ان امل   .حيث

لسنة الدستوري التعديل الداخ1989لكن ع شر ال ع دة املعا سمو ع نص قد

دستور123املادة أكده ما و بم1996نوفم28و القانوناملعدل منھ150املادة01 -16وجب

الدستور:" بقولھ ا عل املنصوص الشروط حسب ة ور م ا س رئ ا عل يصادق ال دات املعا

القانون  ع   ".سمو

الدو/ 2   القضاء

فيما شب ت قد ال املنازعات لفض الدول، قضايا بالفصل الدو القضاء صل يقوم

قد لكن ا، منبي و للفقرة وفقا لألفراد اصة ا القضايا بالفصل نائية است بصفة أيضا يقوم

الدولية34 املادة العدل ملحكمة سا القانون الدعاوى:" من طرفا ون ت أن ق ا ا وحد للدول

للمحكمة ترفع فص"ال وقد إليھ، ا رعايا قضايا رفع الدول تتو ال االت ا وذلك املحكمة، لت

املتعلقة املسائل عض ا محل حلت ال الدولية العدل محكمة وكذلك الدو للعدل الدائمة

ا م اص ا الدو   :1بالقانون

سية/ أ ا يخص رقم:فيما قرار الدائمة الدولية العدل محكمة شارة07أصدرت اس 09بخصوص

اير س1923ف تو سية ا شأن سية الفر املراسيم بخصوص طانيا ر و سا فر ن ب اع ب يتعلق ،

ذلك إال ام ال ألي ذلك تخضع ال ا أ و سية، ا مادة الدول ة حر مبدأ فيھ أقرت واملغرب،

ينجر دةالذي معا   .عن

قضية الدولية العدل محكمة قرار خ" Nottebohm"وكذلك بتار ل06الصادر ،1955أفر

ق طر عن ا وطني من عده فرد ع الدبلوماسية ماية ا ممارسة ق ا للدولة س ل أنھ ومفاده

ال الدولة أن أي افية؛ بصفة فعلية غ ما بي سية ا رابطة انت إذا س، ممارسةالتج ترغب

والدولة حمايتھ املطلوب املواطن ن ب حقيقية رابطة ناك أن ت تث أن ا يلزم الدبلوماسية ماية   .2ا

                                                
1  
2  



 
 مدخل إىل القانون الدويل اخلاص: فصل متهيدي

 

 

 
 

جانب/ ب مركز العليا:مجال يا سل معامل ملكية ع ب املتعلق الدائمة الدولية العدل محكمة قرار

عو بدون امللكية نزع أن فيھ تقرر ا، بلغار قبل الدولمن وأن ، الدو القانون قواعد مع يتعارض ض

ا ل يحلو كما جن معاملة ا حق من س   .ل

ن/ ج القوان تنازع ن:مجال خ15و14القرار بتار ن العدل1929يوليو12الصادر محكمة عن

الص ومتا ح سا فر ا عقد ال القروض ب الذ شرط اع ال شأن الدائمة، ربالدولية

تنازع بقواعد املعروفة القواعد عينھ العقد يحكم الذي القانون أن املحكمة قررت وقد ل، از وال

الداخ القانون من جزء ال ن   .القوان

دولية1958نوفم28قرار- دة معا تطبيق يخص فيما ن القوان نازع ب ام(يتعلق أح عارض

داخ قانون مع دولية دة   .1)معا

يفي/ د القضا ختصاص تنازع يخص املتحدة1952أوت27قرار:ما الواليات رعايا بحقوق يتعلق

املغرب كية   .مر

مقر - ا ف ال للدولة ون ت الدبلوماسية ماية ا أن ا ف تقرر وال تراكشن برشلونة قضية
ن م املسا سيات ج لدول ال   .الشركة

شركة - عض"  ELSI"قضية وتفس الداخلية، الطعن طرق نفاذ اس مسألة القضية ذه وتطرح
ثمارات س بحماية املتعلقة تفاقية ام  .أح

ية، العر ثمار س كمحكمة قليمية املحاكم ناك الدولية، العدل محكمة إ اإلضافة و

املغرب اتحاد ومحكمة للنفط، املصدرة ية العر الدول منظمة إثراءومحكمة ا ل م سا ال ي العر

فيھ ت ف والذي الدولية، التجارة مجال خاصة الدو التحكيم كذلك ناك و ، الدو القضاء

شر ال املرسوم بموجب العام للقانون اضعة ا ة عتبار اص لأل املتعلق09/ 93املجال

الدو التجاري ي(بالتحكيم مؤسسا ون ي قد س،غرفة: الذي ببار ا مقر ائن ال الدولية التجارة

املتحدة مم نة ل النموذ القانون ولم، ستوك ة التجار الغرفة للتحكيم، كية مر معية ا

التجاري  صوم...للقانون ا قبل من م اختيار يتم اص أ يتواله خاصا ون ي وقد يمكن)، كما ،

الوساطة أو التوفيق نظام إ وء   .2ال
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  صلة القانون الدويل اخلاص بفروع القانون األخرى: اخلامس طلبامل
العام :أوال الدو بالقانون   عالقتھ

الواحدة الدولة إقليم تتجاوز ما ف القانونية العالقة أن ناحية من العام الدو القانون شبھ

جا إ ن القانون كال مصادر م أ الدولية دات املعا أن و آخر، إقليم والفقھإ القضاء نب

ن   .الدولي

تتوجھ العام الدو القانون قواعد أن ناحية من ما عض عن ان يتم ن القانون ولكن

الدو القانون قواعد نما ب العام، الدو القانون اص أ من اصا أ ا باعتبار الدول إ طاب با

فرا إ أي اص، ا القانون اص أ إ طاب با تتوجھ اص الا ة املعنو اص إ أو د

قواعد العام الدو القانون قواعد بأن ما عض عن القانونان يتم كما ، الداخ القانون ا عرف

ا يخالف من ع يوقع بجزاء ن ح ن تق لم و معينة، عية شر سلطة عن صادرة ست ل . دولية

ي اص ا الدو القانون نزاعات كم ا أن بواسطةكما أو الداخلية الوطنية املحاكم تم

املتحدة مم يئات ع عرض العام الدو القانون نزاعات ن ح ن، الدولي ن مجلس(املحكم

قليمية املحاكم ، الدو التحكيم الدولية، العدل محكمة   .1)من،

الداخ: ثانيا اص ا القانون بفروع اص ا الدو القانون   عالقة

عالقة يحكم أنھ حيث من خرى اص ا القانون بفروع اص ا الدو القانون يتصل

مباشرة الداخ اص ا القانون قواعد ا تحكم انت ل ، أجن عنصر ع ا اشتمال ال لو قانونية

صية( ال حوال لقانون تخضع أو التجاري أو ي أشارت)املد إذا فعال يتحقق أن يمكن ما و و ،

الوطقاعدة القانون اختصاص إ   .سناد

املدنية :ثالثا جراءات بقانون اص ا الدو القانون   عالقة

لنا ن يب الذي و املرافعات قانون انتإن إذا الما ال،مختصةوطنيةاملحكمة عندماأم

اع ال أن إ باإلضافة ، أجن عنصر ع شتمل اع ال محل القانونية العالقة ون مشتمالت ان ولو

القا لقانون جراءات قواعد عليھ تطبق فإنھ أجن عنصر   .2ع
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عا العام:را للقانون خرى بالفروع اص ا الدو القانون   عالقة

مصا سوى فيھ تتواجھ ال اص ا الدو القانون اعات ال أن عامة بصورة القول يمكننا

القانون  فاختصاص وعليھ إفردية، يؤدي ال اع ال كم سناد قاعدة عينھ قد الذي جن

دف س قواعد تضع العام القانون فروع فإن العكس وع العامة، ة باملص ما بصورة املساس

ن ب العام القانون قضايا تنازع يوجد ال وعليھ الدولة، وسيادة املجتمع ة مص حماية مباشرة

ألن الدول، مختلف ن إقليميا،قوان الداخ القانون لتطبيق الطرف وحيد بتحديد يقوم ا م ل

ا تطبيق مجال أو ية جن ن القوان اختصاص معرفة عن النظر   .بصرف

ا إدماج وجھ عقبة ل ش العام القانون قواعد افة ا ترتبط ال ذه السيادة وفكرة

تداخل من ر يظ قد ما رغم اص، ا الدو القانون القانونضمن فروع ببعض خ ذا قضايا

مانة كخيانة ي املد القانون قواعد مخالفة عن تنجم ال رائم ا وذلك ي زا ا القانون العام

مسألة تثار حيث ارج با الزواج القضايا عض تأث لھ ون ي قد الذي داري القانون مع أو مثال،

ذا  للقيام املأمور معنويصالحية أو طبي سواء ص يتمسك قد الضر القانون و جراء،

مثال بة الضر من للتخلص ية جن تھ س   .1بج
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يد   تم
لنفسھ يد ا م كال وأن ن، القوان ذه ن ب صراع ناك أن ن القوان تنازع مصط يو
أن ن ح ا، عناصر أحد ق طر عن ا لعالقتھ ، أجن عنصر ع املشتملة العالقة حكم ق ا

دولة ل قانونقانون ومنازعتھ الذاتية بقوتھ دود ا ذه عدي ستطيع وال ا سياد محدود
ن؟ القوان نازع ب املقصود فما وعليھ النظر، محل القضية حكم   القا

إ بصلة تد ال ن القوان ن ب املفاضلة مجرد يتمثل إنما صطالح ذا من املراد إن
عناصر  أحد انتماء خالل من اع، اال وأص ا س أ الختيار وذلك القانون، ذا بلد إ العالقة ذه

بأنھ ن القوان تنازع عرف أن يمكن وعليھ القضاء، أمام املطروح اع ال ن:" كم متعارض ن قانون تزاحم
قل ع ا عناصر أحد ية أجن عالقة حكم شأن أك   .1"أو

ال القانون وم بمف ن القوان تنازع أساسيةولقيام عناصر ثالثة توفر ن يتع اص ا   :دو
الدول  - ن ب تجاري عامل و اص لأل دولية حركة  .وجود
ا - قانو غ قانون بتطبيق دولة ل داخل سامح ال من نوع ناك ون ي  .أن
متماثلة - غ القانونية للعالقات املوضوعية القواعد ون ت  . أن

ل   ة مر ون ت ال ن القوان ط ش عنو صادرة ة ج من ون ت أن اع، ال حكم ع احم ل
أن ط ش أخرى ة ج ومن العام، الدو القانون ملبادئ وفقا الدولة بوصف تتمتع سياسية وحدات

العام القانون فروع ن ب ن القوان تنازع قيام يتصور ال ألنھ اص، ا القانون فروع إ منتمية ون   .ت
ب التنازع من ن نوع ناك موضوعاتلكن من خالف بال عد و دو تنازع ما أحد ن؛ القوان ن

ا ف ن القوان عدد يجة ن الواحدة الدولة داخل يقوم داخ تنازع ي والثا اص، ا الدو القانون
تنازع مجال خارج الغالب الفقھ ه اعت اء الفق ن ب خالف محل و و صيا، عددا أو إقليميا عددا

يدخل الذي ن الدوالقوان القانون نطاق داخل البعض ه واعت اص، ا الدو القانون نطاق
ا ف الداخ التنازع ة ك سب كية مر املتحدة الواليات رسوخا أك النظرة ذه ونجد اص،   .ا

ع غ مشتملة قانونية عالقة شأن دول عدة ن قوان ن ب يقوم الذي الدو التنازع أن
أجن حولعنصر اال إش يث أنھ إال اص، ا الدو القانون موضوعات من ونھ ع متفق ان وإن ،

أم فقط بالدولة اف ع يكفي ل و اع، ال كم املر القانون بدولة القا دولة اف اع مسألة
أيضا؟ ا وم بح اف ع   يجب

ع الصادرة ن القوان تطبيق بعاد اس إ املعتمد الفقھ ب منيذ ا، سياد ف مع غ دول ن
عدم أما ا، ل ي قانو وجود ل ار إن ع بالدولة اف ع عدم أن أساس ع القا دولة طرف
القانون بعاد اس عدم إ يتجھ الدول غالبية القضاء وكذلك ديث ا فالفقھ ومة با اف ع

أو  ومة با اف ع عدم أن أساس ع ا، ع مسألةالصادر إال و ما الدولة القائمة بالسلطة
باألفراد ا ل عالقة ال   .2سياسية

                                                
1 
2  



 
 تنازع القوانني: الفصل األول

 

 

  قواعد اإلسناد: ولاأل حثبامل
بأن ذكرنا اص ا الدو القانون نطاق عن نا حدي ن"أثناء القوان موضوع" تنازع م أ و

ذا و القانون، اء فق ل لدى إجماع محل وأنھ القانون، من الفرع الدولذا انفتاح بھ س التنازع
حال و كما ا إقليم سة حب وال ا نفس ع منكفئة عد لم بحيث موال، و اص حركة ع
وأمام إقليمھ جن القانون تطبيق وقبولھ الوط املشرع سامح وكذلك القديمة، املدنيات

ع فال ، أجن عنصر مشوب اع ب مر يتعلق عندما الوطنيةمحاكمھ املنازعة معاملة عامل أن قل
الصة  .ا

آلية وجدت ، أجن عنصر ع املشتملة العالقات ذه من املتولدة املنازعات ذه سم و
ا سمي ع العمل جرى ا عل املتنازع العالقة كم ة املر ن القوان ن ب للمفاضلة قانونية

وتواتر سناد"إجماع قواعد ؛"قواعد بالعالقةإذا املتصلة ن القوان أحد الختيار وسيلة سناد
التقليدية ية املن بمثابة عد و ، الوط املشرع صنع من داخلية قواعد القواعد ذه و الدولية،

العصر  كذلك الغالبة و ن، القوان تنازع لة مش أخرى حسم صياغات ا شارك وإن ديث   .1ا

أن نحاول سوف سنادوعليھ بقاعدة ا،عرف عناصر نحدد ا،ثم خصائص ن نب ا وأخ
ة   .املم

  ماهية قواعد اإلسناد: األول طلبامل
سناد: ول الفرع  قاعدة   عرف

عن عبارة سناد القانون:" قاعدة إ القا إرشاد دف الوط املشرع يضعھ ي قانو نص
امل القانونية املسألة ع التطبيق أجنالواجب عنصر ع   .2"شتملة

التطبيق الواجب القانون باختيار التكفل ا م م إذا القواعد ذه   .ف

ال يالفرع سناد: ثا قاعدة   عناصر

  املسندة) الفكرة(الفئة:والأ

ل ل وضع املستحيل من يجعل مما حصر تحت تدخل ال بحيث ة الك من القانونية املسائل
ا، خاصة إسناد قاعدة ا بالفئاتم س معينة فئات وضع إ عمد قد املشرع فإن ولذلك

فئة ل ط ر ثم ة، شا امل أو ة املتقار القانونية املسائل تتضمن ا م فئة ل أن بحيث املسندة،
خاص رابط ق طر عن ن مع سناد(بقانون   ).ضابط

                                                
1 
2  



 
 تنازع القوانني: الفصل األول

 

 

إذا املسندة امل:" فالفئة القانونية املسائل من مجموعة عن ةعبارة ة( تقار شا ال) امل
ن مع قانون إ ا سند ل ا خاصا ضابطا املشرع ا ل ا". 1وضع تركيب تحتوي املسندة فالفئة وعليھ

تية مثلة إليكم ذلك ولتوضيح واحد، محور إ ت ت ال القانونية املسائل من مجموعة   :ع

موالجمع02/ 17املادة - بنظام املتعلقة وضاع مختلف زائري ا امللكية،(املشرع
ية العي قوق ا ر وتقر يازة، ا،) ا خاصة إسناد قاعدة ا ل ورصد واحدة، مسندة فئة

ا موقع لقانون ا ف ا  .أخضع

عدة - املشرع يضم صوقد ال حالة ن ب مع ا واحدة، مسندة فئة معا قانونية أنظمة
املادةوأ نص معا سية10ليتھ ا لقانون لية و الة ا ا ف أخضع وال ،. 

معينة - مجموعة ا م ل تضم مسندة، فئات عدة الواحد ي القانو للنظام املشرع يضع قد كما
ل ا، شأ التطبيق الواجبة ن القوان وتتعدد ة، شا امل القانونية االت وا وضاع من

ع سري الزواجقانون كموضوع ا جوان من املشرع. جانب قسمھ محدد ي قانو نظام و ف
مثل ا، خاصا حكما ا م ل ل وجعل فئة، من أك الزواج: إ ل الشروط)19م(ش ،

تھ ل وانحاللھ)11م(املوضوعية آثاره  ).12م(،

سناد:ثانيا   ضابط

عن ع املشتملة القانونية املسائل املشرع صنف بإسنادملا قام مسندة، فئات إ أجن صر
سناد ضابط أداة ق طر عن ن مع قانون إ ا م فئة إذا،ل سناد ا:" فضابط ط ر أداة

إليھ املسند والقانون املسندة الفئة ن ب   ".املشرع

لقانون للزواج املوضوعية الشروط خضوع ع تنص ال سناد سيةفقاعدة ) 11م(ا
البلدقد لقانون التعاقدية غ امات ل خضوع ع تنص وال لإلسناد، ضابطا سية ا من جعلت

لإلسناد، ضابطا ام لالل امل الفعل بلد من جعلت قد ام، لالل امل الفعل فيھ وقع ... الذي
كذا الو . و القانون بمقتضاه يتحدد وحيد إسناد ضابط فئة ل ل ون ي أن ض املف اجبومن

أن يمكن أنھ إال التصرفاتالتطبيق، ل لش سبة بال مثال ال ا و كما ضابط، من أك ا ل ون ي
املادة حسب يخضع و ف املوطنلقانون 19القانونية، لقانون يخضع أن أيضا جوز و برام، بلد

ح ع سري الذي للقانون أو ك، املش الوط ما لقانو أو للمتعاقدين ك املوضوعيةاملش ام
ة اختيار ضوابط املادة ذه ا عل املنصوص الضوابط أن الحظ و التصرفات،   .لتلك

خرى و أص ا أحد ، أك أو ن ضابط املسندة للفئة املشرع يجعل أن يحدث قد لكن
عليھ نصت ما ذلك ومثال ، ص الضابط إعمال عذر عند فقط ا يؤخذ حيث18املادةاحتياطية
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ذلكج ان إم عدم حالة و التعاقدية، للتصرفات سبة بال ص الضابط و رادة قانون علت
محل قانون يطبق ذلك ان إم عدم حالة و كة، املش سية ا أو ك املش املوطن قانون يطبق

  .1برام

سناد، ضابط تحديد كيفية عن املشر أما ا وضع ال سناد قواعد الوطفاملتأمل ع
زائري ن-ا املشرع من ه غ القانونية-وح املسألة عناصر أحد من ستمد سناد ضابط أن يجد

سناد ا( محل مصدر أو ا موضوع أو ا الثقل). أطراف مركز و العنصر ذا ون ي ما وعادة
املشرع نظر ة وج من الدولية الطبيعة ذات القانونية   .العالقة

 مسائل صيةففي ال طرافال: حوال و برز سية              عنصر  ).16 -10 :م( ا

 ية العي قوق ا املا( و املوضوع): النظام و برز املال العنصر  ).مكرر 17،17 :م( موقع

 القانونية التصرفات مجال املصدرفالعنصر : أما و          ). 18م( املتعاقدينإرادة -   برز
الفعل -                                                                                                                                وقوع  ).19،20 م(محل

داف من الضوابط ذه تحرر أبدا ع ال املجرد، املن ذا إتباع مصالكن ا تمل ال
جتما ا وواقع ساسية  .2الدولة

إليھ: ثالثا املسند   القانون

ا يضع ال سناد قاعدة ق طر عن اع، ال محل العالقة كم اختياره يتم الذي القانون و
دولة السائد العام النظام مع يتعارض أال القانون ذا لتطبيق ط ش و ، الوط ،املشرع القا

يتم إليوأال القانون التوصل نحو الغش يجة ن سية. ھ ج قانون ا يحكم لية أن مثال قلنا فإذا
تھ س بج ص ال ذا إليھ ت ي الذي البلد قانون فإن ص، بحكم) الفعلية( ال املختص و

اع   .3ال

ال سناد: ثالثالفرع قواعد   طبيعة

خصائص بثالث سناد قواعد وتتم   :4أساسية،

مباشرة:أوال غ قواعد سناد   قواعد

الذي القانون ن تب وإنما اع، لل ي ا ال ل ا بإعطاء ا بذا تتكفل ال مرشدة قواعد ا أ أي
اع ال تحكم ال املوضوعية القواعد القا يجد خ ذا و لھ،   .تخضع
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مزدوجة:ثانيا قواعد سناد   قواعد

ا أ ختصاصأي عقد ا أ إذ التنازع، لة مش فراغا ك ت ال ا أ بمع الطرف، ثنائية
املتنازع املسألة طبيعة حسب وذلك ، أجن آخر لقانون أو لقانونھ إما القا ع عرض مسألة أي

ا   .ف

ب ع تقتصر ح اصية، ا ذه من سناد قاعدة د بتجر ينادي من اء الفق من ناك يانو
حالة لة مش الوقوع لتجنب فقط، الوط القانون ا ف يطبق ال املوقف. حوال ع ؤاخذ و

السل أو ي يجا منھ سواء ختصاص، تنازع حالة ل ا إيجاد ع   .قصوره

محايدة: ثالثا قواعد سناد   قواعد

ل ا نوع علم ال فإنھ سناد قاعدة القا عمل متوقفملا ذلك ألن اع، لل سيعطيھ الذي
بوصفھ للتطبيق، ة املر ن القوان ن ب من القاعدة ستعينھ الذي القانون مضمون معرفة ع
ون ي قد القانون ذا و اع، ال محل القانونية العالقة أو املركز سا بالعنصر املرتبط القانون

يا أجن قانونا أو القا   .قانون

يادي ا عنفصفة النظر بصرف بالعالقة اتصاال ن القوان أك إ ش القاعدة أن ع ة
القاعدة بھ تقوم الذي رشاد ذا إثر ع املتحققة املادية يجة الن عن أي القانون، ذا   .1مضمون

  تفسري قواعد اإلسناد :الثاني طلبامل
القانونية املسائل ون ل نظرا املشرع بأن قلنا أن سبق قامقد قد حصر تحت تدخل ال ة كث

مسألة القا ع عرض ملا وعليھ معينة، إسناد بقاعدة ا م كال وخص مسندة، فئات إ ا يف بتص
من ا تح ا يدرج أن يمكن ال الفئة عن البحث و بھ يقوم عمل أول فإن أجن عنصر ذات قانونية

قانونھ سناد قواعد ا تتضم ال الفئات ن بالتكييفب العمل ذا س و ،. 

قد ون ي عليھ املطروحة القانونية املسألة ا تح تندرج ال الفئة القا يحدد أن عد و
بحكم الوط املشرع قبل من املفوض القانون ذا معرفة لكن ا، عل التطبيق الواجب القانون عرف

أم جديدة عقبة ر تظ بل ا، أساس من لة املش ين ال القانونالعالقة ذا ون متمثلة القا ام
يرجع أنھ أم فيھ، سناد قواعد شارة اس ستد مما يتجزأ ال ل سناد قاعدة إليھ أشارت الذي

ذه و عليھ، املطروحة القانونية العالقة ع ا طبق و ا يتضم ال املوضوعية القواعد إ مباشرة
حالة لة   .مش
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ول    "La Qualification"ييفالتك: الفرع

بارتان الفر الفقيھ باسم التكييف خ تار الفكرة"Bartin" يرتبط بحث من أول أن فرغم ،
ن ا ي ملا الفقيھ املستمر1891 سنة" Kahan"و التنازع اسم امن(تحت اري)ال التذ املجلد

رنج ا تحديد"Ihering"للفقيھ الفضل لھ عود بارتان فإن ل، ش ا أسس ناء و ة النظر ذه معالم
مجلة شره الذي مقالھ مرة ألول التكييف لة مش عا وقد 1897سنة" Clunet"مفصل،

ن: "عنوان القوان لتنازع ي ا ال ل ا إ الوصول ا" استحالة وأعطا التكييف لة مش خاللھ من حلل
القانو  فقھ متداوال يزال ال الذي سم نذا ح اص ا الدو   .ن

اي بال الدو القانون اديمية بأ محاضراتھ وجالء بوضوح ا عرض ثم1930سنةثم كتب،
كتابھ من ول زء ا ا آخر ان وال وكتبھ بحوثھ واسع ل ش ا الدو" ف القانون مبادئ

اص خال"ا من ن القوان لتنازع تحليلھ معرض بارتان وصل وقد ا،، تناول ال القضائية ام ح ل
الف ا فإن الدول، جميع شأنھ الدولية ن القوان توحدت وأن التنازع ذا أن ا مؤدا يجة ن إ

دولة ل التكييف الختالف قائما، سيظل ذلك   .1رغم

تان القض التكييف ة لنظر يده ش بصدد و و بارتان ا درس ال ة الش القضايا ومن
بـاملع املالطي( روفتان وزواج ولندي، ال   .2)وصية

التكييف: أوال ف   عر

التكييف موضوع طبيعة أن يرى من ن ب التكييف، عليھ ينصب ما شأن اء الفق أراء ت تباي
رأي إ انت الفقھ لكن للتكييف، موضوعا الواقعة من يتخذ من ن و القانونية، العالقة ع تنصب

ف التعر ن ب ومن ا، ف املتنازع املسألة طبيعة تحديد ع ينصب التكييف أن مفاده التوفيقي ات
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املالطي2 اث م ول : ـ ما موط حيث مالطا رة جز لومالطيان أن سية، تزوج فر مستعمرة آنذاك انت و زائر ا إ عد فيما اجر عض، ثم ا ف الزوج وتملك

املالطي القانون بھ ف مع حق و و ا ف ا بحق زوجتھ طالبت وفاتھ وعند باسم)18م(العقارات فيھ عرف و ب" ، املحتاجنص ما". الزوج القا كيف فإذا
للقانو  قانونھ سناد لقواعد وفقا بالتا وأخضعھ ن للزوج ك املش املا النظام من ه اعت املالطي للقانون وفقا الزوجة املالطيتطلبھ وفقا، ن كيفھ لو أما

وفقا الفر للقانون يخضع ثم ومن الك ال اث م با نص ه اعت سيةقانونھ الفر سناد   .لقواعد
آنذا الساري الفر القانون ألن ئا ش تأخذ ال ي الثا للتكييف ووفقا الك، ال ا زوج عقارات ا حق الزوجة تأخذ ول لتكييف بأيفوفقا للزوجة ف ع ال ك

املتو ا زوج اث م زائر.( حق ا محكمة   ).   12/1889/ 24: قرار
ولندي ال وصية الفر: ـ القانون ه يج الذي العر ل للش وفقا سا فر اليد بخط وصية حرر ولندي فثار) 999م( مواطن ا، عل وموقع مؤرخة ون ت بأن

الش غ م وصيا ر تحر ارج ا م م ن املقيم ح ن ولندي ال ع يمنع ولندي ال القانون أن أساس ع ا شأن عد فيما . م992م( الرسلنزاع
عما)ـ ل ش نطاق ضمن تدخل باليد الوصية كتابة أن نا اعت فإذا املعتمد، التكييف ع ا بطال أو الوصية ة تتوقف الة ا ذه و فإن، القانونية، ل

أن نا اعت إذا أما يحة، الوصية عت و ان امل قانون قاعدة بموجب ئذ حي يطبق الفر نطاقالقانون ضمن يدخل ولندي ال القانون الوارد م التحر
باطلة الوصية عت و للمو الوط القانون بصفتھ يطبق الذي و ولندي ال القانون فإن   .لية،

رثوذك ي اليونا الزواج ا: ـ ذا ة حول الفر القضاء أمام نزاع فثار سا، فر مدنيا زواجا سية بفر ي يونا يتزوج اليونا القانون أن أساس ع لزواج
الدي ل الش فيھ ط لقانون، ش سية الفر سناد لقواعد وفقا تخضع ذه و املوضوعية الشروط من ناه اعت ي اليونا للقانون وفقا الدي ل الش كيفنا فإذا

باطال  الزواج ذا ون في ، م ا التطبيق يقت الة ا ذه و و ن، الزوج سية ديج ل ش الزواج ار إش تخلف ع يرتب ي اليونا القانون ون ل
س الفر سناد لقواعد وفقا تخضع لية الش والشروط ليا، ش شرطا ناه اعت الفر للقانون وفقا الدي ل الش كيفنا إذا أما بر البطالن، بلد لقانون و(امية و

سا يحا) فر ناه  . اعت
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بأنھ التكييف عرف حيث أعراب، بلقاسم ستاذ ف عر نختار الطرح ذا طبيعة:" سايرت تحديد
إسناد بقاعدة املشرع ا خص ال القانونية الفئات إحدى ا لوضع ن القوان ا نازع ت ال   .1"املسألة

أ قبل ي، قانو ل مش ل لفحص القا ا يقوم نية ذ عملية إذا ضمنفالتكييف يدرجھ ن
ل املش أثارت ال املعطيات تحليل ق طر عن وذلك لھ، املالئمة القانونية الطوائف من طائفة

ه تم ال صائص د. وا ير ال للمسألة وصفھ القا ا يبدأ ال و طوة ا ل ش والتكييف
ذلك ان أ سواء املحكمة، أمام تطرح ال القضايا ل مفتاح و ف ا، ،بح الداخ القانون صعيد ع

اص ا الدو القانون صعيد ع   .أو

عالقة أو شرعية عالقة ل ملعرفة مثال، البنوة عالقة تكيف الداخ القانون صعيد فع
أو ي مد و ل ف بيع عقد ان وإذا بة، أو مقايضة أو بيع عقد و ل ملعرفة العقد كيف و طبيعية؟

ر  ا تكيف كما سيطة؟تجاري؟ مخالفة مجرد أم جنحة أو جناية تمثل انت إذا ما ملعرفة   مة

و كما املو لية بأ يتعلق و ل التصرف يكيف اص، ا الدو القانون صعيد وع
الوصية ل ش يتعلق و أو ولندي، ال وصية قضية الزواج. مر الدين رجل تدخل يكيف كذلك

موضو شرط و ل الالدي العديدة املسائل من ذلك غ إ ، شك خار ر مظ مجرد و أو ،
ا ل املناسبة القانونية الطوائف ا وضع قبل التكييف، ق طر عن تمر أن بد   .2ال

التكييف: ثانيا ع التطبيق الواجب القانون حول الفق دل   ا

وفق يجري الذي القانون تحديد اء الفق مواقف اختلفت قالقد قانون ن ب التكييف، ھ
إجراء ثالث اتجاه ح اق نما ب اع، ال يحكم الذي القانون أنھ اعتبار ع القضية وقانون الدعوى،

وعاملية ذاتية يم مفا إ ناد س أي املقارن القانون وفق   .التكييف

رابل ي ملا الفقيھ فإن الثالث التصور ذا القا"  Rabel"ووفق بأن ونيرى ي أن ب ي ال
إ ناد س و املقارن املن إ وء ال عليھ يجب وإنما بالتكييف، قيامھ عند ن مع قانون أس

أن بوسعھ ي ذا تكييف باط است التا و الداخلية، يم املفا عن ومجردة مستقلة عاملية يم مفا
ي الدولية فاملسائل التنازع، لقواعد العاملية الوظيفة مع دويتالءم تكييف ا يقابل أن   .جب

وجود فعدم عمليا، تطبيقھ يتعذر أنھ إال ة، النظر الناحية من تھ وجا رغم املن ذا أن غ
ظل املستحيل من يجعل اص، ا الدو القانون ملجمل الضعف نقطة الدولة قضاء فوق قضاء

و  ظ إ سيؤول اية ال ألنھ وم، املف ذا اعتماد الظروف عادلذه العاملية يم املفا من عدد ر
الكفاءة من م لد الغرض ذا ل القضاة بأن جدال ضنا اف لو وح الداخلية، الوطنية ادات ج عدد
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ة امل الذاتية وامليوالت تمية ا صانية ال فإن املقارن، القانون حول الكفاية فيھ ما واملعلومات
ا يم املفا تطبع سوف القا القاضم إليھ يرجع ، وط ع بطا محالة ال ية جن أو لعاملية

حول يم مفا من احم ي قد ما ن ب واملرجع ك املش القاسم منھ ليجعل قصد بدون أو قصد عن
اع ال محل   .املسألة

بصورة يدور التكييف، ع التطبيق الواجب القانون حول الدائر دل ا فإن سباب ذه ل
تكي ن ب سية القضيةرئ قانون حسب والتكييف الدعوى قا قانون ذه. يف نبحث وسوف

مر عليھ استقر ما و الدعوى قا قانون وفق التكييف أن اعتبار ع ، العك ب ت بال دلية ا
ديثة ا عات شر ال أغلب و ا   .فق

القضية/ 1 لقانون التكييف يخضع الذي   تجاه

رأسھ ع يوجد الذي تجاه ذا عند ساسية منالفكرة سا"  Despagnet"ل فر
ي اكسيو وولف" Pacchioni"و و يجب" Wolf"ايطاليا قانون ل أن بواسطةأملانيا، يطبق أن

اع ال محل املسألة بحكم املختص للقانون وفقا التكييف إجراء ب ي وعليھ الذاتية،   .تكييفاتھ

بانتقاد نا يصطدم القضية قانون تكييف أن املفرغة" غ لقة استحالة"ا ضھ ع أنھ أي ؛
القضية قانون أن مسبقا ض يف أنھ إذ ي( عملية واليونا ولندي وال و) املالطي السابقة مثلة

ما ع توقف و فقط، احتماليا يبقى قيقة ا تطبيقھ أن مع التطبيق، عمليةالواجب عليھ سفر
القانون اختصاص فإن تتم لم العملية ذه أن ما و لإلسناد، سابقة ون ت أن يجب ال التكييف

مؤكد غ   .جن
مضمون ن و ط الر ظروف ن ب التكييف ذا يحدثھ الذي لط ا ي الثا اض ع تمثل و

ق املبحوثة للفئة املادي املضمون ذا ان فإذا ط، الر سفئة ل فإنھ املسائل، عض سيطا يبدو د
أي ممركزة غ املسألة ون ت عندما ال ا و كما أخرى، مسائل ساطة ال من الدرجة نفس ع

الثقة كمؤسسة دولة من ألك عة تا املطروحة املسألة ون ت أو وانب، ا   .1متعددة

الدعوى / 2 قا لقانون التكييف يخضع الذي   تجاه

ا منذيتمثل ي املبد قبلل من نفرانزانستاذإقراره إو ا أ ي القا أن ارتان
ن سي الفر اء الفق جل تجاه ذا ما وتبع ي، الذا لقانونھ وفقا الذي،التكييف ل ا و كرسھو

خ بتار الصادر النقض محكمة قرار من يتج ما و و الفر ا1955/ 06/ 22القضاء إن" :بقول
من عنصر ان إذا ما معرفة عمسألة املطبقة القواعد فئة تحت يندرج الزواج مراسيم عناصر
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وفقا ن سي الفر القضاة طرف من يحل أن ب ي ، املوضوع ع املطبقة القواعد ع أو ل، الش
مسألة للزواج الالئكية الصفة أو ية الدي الصفة عت الذي الفر القانون يم لملفا   .1"ش

م ن ومن ية ورو القارة بالد والقضاء الفقھ استقر التكييفوقد إخضاع ع ا، نحا
عاتلقانون  شر ال من العديد ل ا ذا ع نصت وقد كية، نجلوأمر البالد وكذلك ، القا

ديثة   .2ا

الدعوى / أ قا لقانون التكييف إخضاع رات   م

رأي ع ا جر اء الفق تطبيقدرج ل أن ا ومفاد السيادة، بفكرة التكييف ط ر ع بارتان
الذي و وحده فاملشرع وعليھ عية، شر ال ا لسياد انتقاصا عد القا دولة داخل جن للقانون

عية شر ال دولتھ سيادة فيھ تقص ت أن يمكن الذي القدر تحديد تب. يملك ي قد التكييف ان وملا
القانون  تطبيق عية،عنھ شر ال دولتھ لسيادة انتقاص ذلك و القا دولة إقليم داخل جن

ذا أن ذلك فمع جن للقانون وفقا تم لو ألنھ ، القا لقانون وفقا إال يتم أال ب ي فإنھ
مقبول  غ أمر و و ، القا لدولة عية شر ال السيادة تحديد يملك الذي و   .القانون

الت ذا أن بمدلولغ التكييف ارتباط إلثبات س ديث ا الفقھ فإن ولذلك افيا، عت ال ير
تية ا إ ندا مس التنازع، قاعدة   :3تقنية

 تدخل ال املسائل بيان ع والذي سناد، لقاعدة تفس إال و ما قيقة ا التكييف أن
ا شأ من ال الظروف وكذلك ا، تطبيق فإننطاق كذا و دخال، ذا إ تؤدي أن

ا ف يرا ن مع لقانون التنازع قاعدة ق طر عن ا إخضاع قلي السيد يقرر ال املسائل
ا ستعمل ال يم واملفا العبارات أن عت أن للصواب املنا من ألنھ بالذات، و ه عت ما

مدلوال و حدد كما ست ل نھ قوان املح جناملشرع املشرع ا م يف كما وإنما  .ا،

 سياق ففي القضية، لقانون التكييف إخضاع إ املوجھ اض ع الثانية ة ا ر وت
ال جن القانون أن ذلك عن نجم و لإلسناد، سابقا دوما التكييف ون ي التنازعية املحاكمة

لو وح التكييف، عملية أثناء للتطبيق صفة بأية مريتمتع اية سري أنھ جدال فرضنا
تقوم ال ال الدعوى قا تنازع قاعدة قبل من نھ عي عد إال يتم ال ذا فإن اع، ال ع

التكييف عملية اء ان عد إال ا  .بدور
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 شر ط ر وجود عدم حالة خ ذا أن إال ، القا قانون سبة بال كذلك مر أن ومع
تلك إيتمتع وء ال النحو ذا ع ر ي املحكمة اختصاص أن أي ي، قضا ط بر ظة ال

التكييف عملية الدعوى قا  .قانون

 الواردة باملبادئ ا إجرا عند محالة ال متأثر و و القا ا يقوم التكييف عملية إن
 .قانونھ

القا/ ب لقانون وفقا التكييف   حدود

التكيي ن ب بارتان تداءيفرق غرضھ فاألول الالحق، أو الثانوي والتكييف السابق أو و ف
ا، بحكم املختص القانون ملعرفة املطروحة القانونية املسألة ا تح تندرج ال سناد قاعدة إ

ا إل تداء عد سناد قاعدة تھ عي الذي القانون يتطلبھ الذي و ي و. والثا و فالتكييف
سنادا قاعدة بتطبيقھ أشارت الذي للقانون فيخضع ي الثا أما ، القا لقانون يخضع   .لذي

فإذا لقانونھ، وفقا ا بتكييف يقوم فإنھ معينة، اتفاقية عالقة القا ع عرضت فلو وعليھ
التكييف و ذا و رادة لقانون ا أخضع التعاقدية امات ل فئة ضمن تدخل ا أ إ تدى وا

املختص القانون دور ي ليأ القا قانون دور نا ت و ا، بحكم املختص القانون عرف قد ھ و
؟ العقود من نوع أي العالقة ذه لنا ليكيف اع، ال   بحكم

لكن الالحق، والتكييف السابق التكييف ن ب يم الذي بارتان فقھ ديث ا الفقھ أقر ولقد
ففيما مختلف أساس انتع إذا أنھ ورال و لوسوارن ستاذان عت السيادة، بفكرة بارتان ا ط ير

الداخلية التكييفات قبيل من الالحقة التكييفات فإن ، دو ع طا ذات ولية   .1التكييفات

القا/ ج لقانون وفقا التكييف ع الواردة ناءات   ست

التكي خضوع قاعدة ع بارتان أورده ناء است م بتكييفأ خاص الدعوى قا لقانون يف
وأيضا دة، معا ا عل املتفق سناد قاعدة التكييف مسألة وكذلك منقول؟ أم عقار و أ املال،

حالة عد بالتكييف يتعلق آخر ناء است إضافة   .يمكن

  املال ال:تكييف لقانون يخضع ال منقول؟ أم عقار و ل املال، تكييف أن بارتان قايرى
تتطلبھ وما نة، طمأن من ية العي قوق ا ساب اك إليھ يحتاج بما ذلك ر و موقعھ، لقانون وإنما

واستقرار سالمة من من. املعامالت أك إقليم املال يتواجد ملا صعبا ون ي ناء ست ذا خذ ولكن
إ يؤدي مما آخر، إ قانون من طبيعتھ تحديد ختلف و واحدة ادولة وتضار سناد قواعد عدد

اع ال نفس   .شأن
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  دة معا ا عل املتفق سناد وقاعدة دة:التكييف معا سناد قاعدة ترد أن أحيانا يحدث
دة؟ املتعا الدول من ل القاعدة ذه لتطبيق الالزم التكييف بع ي الذي فما   دولية،

ت ع دة املعا أتفق إذا أنھ شك نصاال دة املعا تضمنت سواء وذلك اتباعھ، وجب ن مع كييف
را ظا ان التكييف دة املتعا الدول اتجاه لكن بذلك، نصا تتضمن لم أم التكييف ن ع حا صر

ية التحض عمال ع. من ا ينص وال إسناد، قاعدة ع دة املعا يتفق عندما يدق مر أن غ
لتطبيق الالزم ذلكالتكييف تقده ي نما ب ، القا لقانون التكييف يخضع أن بارتان يرى نا و ا،

ل املش ذا ل وتالفيا ا، م والتحلل دة املعا ام أح عطيل إ يؤدي الرأي ذا بأن قرر و بواييھ ن
ا بنفس الالزمة التكييفات إعطاء ع ديثة ا دات املعا الدول دة(تحرص املعا نص   ).أي

 حالةالتكي عد ت:يف وعي ا بدور قامت قد الدعوى قا قاعدة ون ت حالة حالة
ثالث، قانون إ أو القا قانون إ إما حيلھ و لھ، املمنوح ختصاص يرفض لكنھ يا أجن قانونا

قانون  سناد قاعدة بتطبيقھ أشارت الذي القانون بالتكييف خذ ن يتع الة ا ذه دولةففي
 .1القا

القا: ثالثا لقانون التكييف إخضاع من   املوقف

املشرع موقف ن نب ثم ، القا لقانون التكييف إخضاع من ديث ا الفقھ موقف ستعرض
منھ زائري   .ا

ديث/ 1 ا الفقھ   موقف

للدور مال إ دون لكن ، القا لقانون وفقا التكييف بقاعدة ديث ا الفق تجاه يأخذ
مطلقة بانفرادية يتمتع ال القا قانون أن حيث التكييف، عملية جن القانون يلعبھ الذي

املسندة الفئات مضمون بتوسيع يقوم أنھ كما الذاتية، يمھ مفا إ التكييفات افة يرجع وال التطبيق
يحا ذا و ، الدو ع الطا ذات القانونية املسائل طبيعة مع متالئمة ون تجنبلت ديث ا الفقھ ول

بارتان ة لنظر املوجھ   .2النقد

التكييف/ أ عملية جن القانون   دور

حقيقة إ تدي ل ساسية، ا مالمح عن للكشف ا بتحليل القا يقوم ما مسألة لتكييف
قانونھ املسندة الفئات إحدى ضمن ا بإدراج لھ سمح ال ا با،طبيع غر يبدو فقد يتموعليھ أن

عن عوضا ، الفق الزوج ع ر طبيعة لتحديد املتقدم املالطي تركة مثال الفر القانون إ وء ال
عنھ ثق ان الذي املالطي القانون إ   .التوجھ
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ال قانونھ، فئات إحدى ضمن ية أجن عالقة أو نظام يف تص إ القا أ لما أنھ والواقع
وتح تحديد من إلزاميا لھ وفقابد يتم أن إال يمكن ال التحليل ذا أن غ ا، دف و ا ي و ا عناصر ليل

املح القانون قبل من ولة مج ذه انت فإذا ا، إل املشار العالقة أو املسألة إليھ ت ت الذي للنظام
الد ن لقوان سبة بال ي سما ا نفصال أو الوقف، نظام أو الثقة عقد أو الفق الزوج ع ولكر

لھ...سالمية مع ال الدعوى قا لقانون وفقا ا تحليل انية بإم دعاء فإن من،، بد ال لذلك
فئ إحدى ا يف تص قبل جن للقانون وفقا ا تحليل إ وء قالال كما ، الداخ القانون ات

القا:"راب دولة تقوم نما ب ا، قواعد مواصفات تحدد ية جن الدولة اإن يف   ".بتص

املسندة/ ب الفئات وم مف   التوسع

املسندة الفئات إحدى أجن عنصر ة املشو املسألة يف تص و التكييف من الغرض
معروفة غ العالقة أو املسألة ذه ون ت وأن يحدث قد لكن ، الداخ القانون ا عل املنصوص

ا يعا اس معھ يتعذر مما ، القا فيھقانون ا عل املنصوص املسندة الفئات إحدى ا   .وإدراج

سمح ل املسندة الفئات وم مف التوسع من مناص ال أنھ ديث ا الفقھ يرى وعليھ
أحادي وم مف توسيع ساس ذا ع تم وقد ، الوط ا قانو معروفة غ أنظمة باستقبال

استق بوسعھ ون ي ي ل الفر الزواج وكذاالزوجات التعدد، يقبل الذي سالمي الزواج بال
منفردة بإرادة الضيق،....الطالق ا إطار من بارتان ة نظر أخرج قد ديث ا الفقھ أن يت ذا و ،

الدولية لالعتبارات ستجيب ا   .1وجعل

التكييف/ 2 عملية من زائري ا املشرع   موقف

املادة التكييف موضوع زائري ا املشرع املرجع": بقولھ 09عا و زائري ا القانون ون ي
تطبيقھ الواجب القانون ملعرفة ن القوان تنازع عند ا نوع تحديد املطلوب العالقات ومنھ". تكييف

التكييف قصر أنھ ن ب ي كما الدعوى، قا لقانون التكييف أخضع قد زائري ا املشرع أن يت
مع إ دف الذي و التكييف التكييفاتع دون اع، ال ع تطبيقھ الواجب القانون رفة

بارتان بھ قال الذي التمي تب نا فاملشرع التا و ، شر ال ختصاص ا ل دخل ال ال الالحقة
الالحق والتكييف و التكييف ن   .ب

أن رقمكما الذي2005يونيو20املؤرخ10/ 05القانون ناء باالست بارتانأخذ أورده
املادة ا، موقع لقانون موال تكييف خضوع ا01/ 17بخصوص سواء:" بقول املال تكييف يخضع

ا ف يوجد ال الدولة قانون إ منقوال أو عقارا أن"ان يت ومنھ ة، نظر اعتنق زائري ا املشرع
بھ جاءت ما ل   .بارتان
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ي الثا   "Le Renvoi"حالة: الفرع

الوطإذا قانونھ سناد قاعدة من بإشارة ن وع التكييف، عملية من القا انت
مر ت ي فال عليھ، املعروضة أجن عنصر ة املشو القانونية العالقة ع تطبيقھ الواجب القانون

ع يحتوي بدوره خ ذا ألن ، أجن قانون تطبيق تقرر إذا أخرى لة مش تثور قد بل قواعدنا،
حيث من ن القوان نازع ب متعلقة أخرى وقواعد طبقت، لو مباشرة اع ال تحسم موضوعية داخلية

أعملت لو آخر قانون إ اع ال حل تحيل قد ان   .امل

اع ال يحسم وعندئذ املوضوعية؟ الداخلية القواعد تطبق ل سنطبق؟ ما م واحدة فأية
املت قواعده منھ تطبق أم ختصاصمباشرة، القواعد ذه تقبل ال قد وعندئذ باإلسناد؟ علقة

دولة قانون أو نفسھ القا قانون و ون ي قد آخر، قانون تطبيق إ ش و ا، دول لقانون اع ال
حالة لة بمش اص ا الدو القانون عرف ما ذا و   .1أخرى،

ا قبل من ختصاص رفض عن املتولدة حالة قاعدةوتتخذ بموجب ن املع جن لقانون
أو ن التعي قانون نحو تمت قد حالة ون ل وفقا متنوعة اال أش الدعوى، قا قانون سناد
أو بالذات، حالة بمبدأ يتعلق فيما سواء واسعا بيا مذ جدال حالة أثارت كما ثالث، قانون نحو

ا تطبيق بمجال يتعلق ناول. فيما ن يوسوف النحو ع ذا   .ل

حالة: أوال ية   ما

ا   أنواع ن نب ثم ا، شأ ستعرض و باإلحالة املراد عن   .نتحدث

حالة. 1 ف   عر

ا بأ حالة ف عر املختص:" يمكن جن القانون سناد قواعد بتطبيق سمح آلية
اختلفت م الوطنية، سناد قواعد بمقت العالقة مابحكم بي التنازع ان و ة خ ذه مع

  .2"سلبيا

حالة. 2   شأة

اعت أصول عود و اديا، اج نتاجا خاص ل ش انت وقد يا، س حديثة قضية حالة
ا ل قرار إ الضبط و ية نجل املحاكم إ خية محكمة1841عامالتار عن آخر قرار ا تبع ثم ،

سنة ملانية يك فورقو1861لو قضية إال قانونية ة نظر إ بلور وت تت لم حالة أن غ ،
"Forgo "سية الفر املحاكم فورقو . 1878أمام قضية ترى؟فما   يا
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والدتھ مع جاء عندما ة البافار سية با تمتع و ، شر غ زواج من املولد بافاري فورقو ان
ومات سنوات، خمس وعمره سا فر أنإ أو وصية أية ك ي أن دون عمره من ن والست الثامنة ا ف

الرس ذن يتطلب ان سا فر ي القانو املوطن ساب اك ألن سا، فر ي قانو موطن أي سب يك
بموطنھ محتفظا فاعت ح، التصر ذا مثل ع حصل قد فورجو أن ت يث ولم بالتوطن، اص ا

ا بافار ي   .القانو

اوعند ور قد ان و املنقولة، وغ املنقولة موال من ة كب ثروة ترك سا فر فورقو مات ما
مدينة ا وفا عد سية الفر زوجتھ أمالك"Pau"عن ة ملص أموالھ بأيلولة املحكمة فحكمت ،

شاغرة تركة ا أ اعتبار ع سية، الفر   .الدولة

وا ا من أخوالھ أمھ( طالب املنقولة،" Ditchel"عائلةمن) أقارب أموالھ اث م م بحق
ملن سبة بال الشر غ والولد الشر الولد ن ب ساوي ال البافاري القانون قواعد إ ندين مس

ناف است محكمة فقضت اثھ، م ق ا م أنPau "11 /03 /1874"ل إ ندة مس م طل برفض
سا،) فورجو( فر متوطنا حقان ال بأنھ يق الذي الفر القانون يطبق أن يجب التا و

فقط وأبنائھ وإخوتھ ھ ألبو إال الشر غ الولد اث   .م

ورثة كم) فورجو(طعن ا ذا فنقضت النقض، محكمة أمام كم 1875/ 05/ 15ا
تصر ع يحصل لم ألنھ سا، فر متوطنا يكن لم فورجو أن أساس التاع و ا، ف بالتوطن ح

ناف است محكمة أمام القضية النقض محكمة لذلك فأحالت ا، بافار بموطنھ محتفظا عت
القانون  قواعد تطبيق أساس ع الورثة لصا فحكمت تورثبوردو، ال املوضوعية البافاري

وا ا   .ؤالء

ة مص سلم س ملم أمام كم ا فطعنت الدولة ذهأمالك فنقضت النقض، حكمة
خ بتار صادر ا ل قرار كم ا ة البافاري1878جوان24خ القانون قواعد طبق أنھ أساس ع

القانون يجعل مما الفع املوطن لقانون ختصاص سند وال فيھ، سناد قواعد إ الرجوع دون
است محكمة إ القضية بالتا وأحالت مختصا، بماالفر فقضت تولوز، محكمةناف رأتھ

  .22/05/1880النقض

القرار نقض طلب أخوال1882/ 02/ 22وملا طلبات برد جديد من النقض قرار صدر
فيھ جاء وقد حوال:" فورجو، مسائل قامة محل قانون تطبيق يوجب البافاري القانون أن بما

الذي الوحيد القانون فإن لذا صية، الفرال القانون و املسألة ذه تطبيقھ كذا". يجب و
قضية ا قبول عد قانونية ة كنظر حالة فكرة الفراستقرت القضاء قبل من   .1فورجو
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حالة. 3   أنواع

ن نوع قل ع نم الدعوى، قا قانون قبل من نھ عي جن القانون يرفض عندما
حالة   :1من

و/ أ الدرجة من حالة أو سيطة ال الذي:حالة املختص القانون عيد حالة من النوع ذا و
نفسھ الدعوى قا قانون إ املسألة حل اع، ال ع تطبيقھ إليھ. تقرر املشار فورجو قضية وتمثل

غ  من العم التطبيق شيوعا أك عد الذي النوع، ذا ل نموذجا الأعاله الدول من إن بل ه،
س وال الصورة ذا إال يقبل ال من باإلحالة   .بالرجوعتأخذ

املتعددة/ ب الدرجات ذات أو ن الدرجت ذات القانون:حالة يحيل ال حالة من النوع ذا و
دولة قانون إ يحيلھ وإنما نفسھ، القا قانون إ اع ال حل تطبيقھ تقرر الذي ثالثةاملختص

متعددة إحالة بصدد ون ن ن القوان من ه غ ع خ ذا أحال وإذا ن، درجت من إحالة فتتولد
  .الدرجات

ي إنجل بوصية متعلقة منازعة ة جزائر محكمة أمام ت أث لو فيما الفرض ذا تحقق و
منقولة بأموال ايطاليا إقامتھ أثناء كية مر املتحدة الواليات زائر،متوطن با موجودة

و و ، املو سية ج قانون تطبيق بوجوب ش ال ة زائر ا سناد قاعدة يطبق نا فالقا
و و املوطن قانون إ الرجوع بضرورة فيھ سناد قاعدة تقرر الذي ي نجل القانون الفرض ذا

كية مر سناد قاعدة طبقنا فإذا ي، مر القانون النا الدولة قانون إعمال ع تنص ا وجدنا
قانون ع ختصاص فيھ سناد قاعدة تحيل الذي يطا القانون و و الوصية، ا ف حررت

اية ال ما إ لقة ا تتواصل كذا و سية،   .ا

حالة: ثانيا من ديثة ا عات شر وال الفقھ   موقف

ا رفضو فقد اء الفق أما حالة، فكرة الفر القضاء كرس فورجو قضية عد مباشرة
حال وكذلك ا، وخارج سا فر ا ع يدافع م م كب جانب بدأ ثم بارتان بفقھ ن متأثر البداية

العالم دول ن   .القوان
                                                

املزدوجة1 حالة أو لية ال ية(حالة جن املحكمة ة ية): نظر باإلنجل س ي" THEORY COURT FOREIGN"و نجل القضاء حالة من النوع ذا أخذ وقد
املحدودةعض ع: املسائل حقوق ب وترت الطالق، املنقول، اث ارجم ا ائنة عقارات ع ية املعروض؛ي ي نجل القا ع ب ي ة النظر ذه وحسب

القا ع ب ي أي ية، نجل سناد لقواعد وفقا قانونھ املختص جن القا فيھ يفصل كما فيھ يفصل أن اع، ال انعليھ م نفسھ يضع أن ي نجل
خ ذا بھ يق بما ق و جن   .القا

مثال عرض القانون: فلو باختصاص تق ية نجل التنازع فقواعد أملانيا، متوطن ي إلنجل منقول مال اث بم يتعلق نزاع ي نجل القا ع
للمتو خ املوطن قانون باعتباره ي عليھملا عرض لو ي ملا القا ا يفصل ال الكيفية بنفس اع ال ذا يفصل أن ي نجل القا ع ب في ،

مماثل ح. نزاع يقبل ي ملا القانون ان وملا ي، نجل القانون الفرض ذا و و ، الوط القانون باختصاص ملانية سناد قواعد القاوتق من نونالة
ي  نجل القا ع ة النظر ذه حسب وعليھ قانونھ، و ي ملا القا سيطبقھ الذي القانون فإن ي، ملا القانون إ ي اعنجل ال ع يطبق أن

ا القانون نفس عليھ ياملعروض ملا القا عليھ سيطبقھ إ،لذي أملانيا من املتو ي نجل موطن أبدلنا لكنفإذا طوات ا نفس بع ن سوف فإننا إيطاليا،
ي  نجل القانون يطبق وعليھ حالة، يقبل ال يطا   .القانون
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حالة.1 من الفقھ   موقف

ال  ال املساجالت حالة مناوئةغذي فعل ردود إثارة ستمر و كما النفاذ، ت قار ا أ يبدو
مناصرو ا عل يرد ، ا من عددا حالة لقبول املعارض تجاه الصدد ذا قدم و الفقھ، لدى

التا النحو ع ذلك وتفصيل مضادة، Xب   :1حالة

حالة/ أ   راف

رافض   Yو تمسك بجملة احالة م   :أ

 فلما ولذلك ن، القوان تنازع لة مش حل و املشرع طرف من سناد قواعد وضع من الغرض
الدعوى  قا قواعد يرجع ت قانونھ سناد إ فإنھ و املختص، جن القانون ن عي إ

ن القوان تنازع لة مش حل قد بذلك ون ية،ي جن التنازع قاعدة شارة الس مجال فال وعليھ
ن مرت لة املش حل إ توصلنا التنازع،وإال آللية قيقي ا املع در متناقضة صورة و

القا جن؛قانون بالقانون وفاملقصود سناد،إذا قواعد دون املوضوعية القواعد
يتجزأ ال ل جن القانون بأن يتجزأوالقول ال ل أيضا القا قانون بأن عليھ  .مردود

 املشرع ا بواسط يحدد الدولة، سيادة تتعلق قواعد القا قانون ستاد قواعد إن
قواعد ش فلما وعليھ ية، جن التنازع قواعد عنيھ وال التطبيق الواجب املوضوع قانون

ن، مع قانون باختصاص القا قانون لكنسناد تطبيقھ، يجب الذي و القانون ذا ف
من بھ تق ما وطبق ا، يتضم ال سناد قواعد إ خ ذا رجع القا أن لو
مما مشرعھ، أوامر دون جن املشرع ألوامر امتثل أنھ ع فذلك آخر، قانون اختصاص

الوط قانونھ لسيادة ا ا ان  .عد

 يؤد باإلحالة خذ املراياإن غرفة اء الفق عض ا عل أطلق مفرغة حلقة الدوران إ ي
دور يوقعنا مما آخر ع قانون ل ا ف يحيل س، الت بلعبة آخرون ا وش العاكسة،
تھ عي الذي للقانون املوضوعية القواعد تطبيق يجب ذلك ولتجنب لھ، اية ال سلسل و

مبا الوطنية سناد  .شرةقاعدة

 ال ذلك فإن الدول، ن ب لول ا توحيد لية ذه خالل من دفون س حالة أنصار ان إذا
قد ا فإ وإال خر، البعض دون باإلحالة تأخذ الدول عض انت إذا إال يتحقق أن يمكن

فائدة أية ع تنطوي وال مجمدة حالة آلية تصبح بحيث مسدود، ق طر إ  .تؤدي

 قبول انواإن لو بحيث م، بمصا ضر و العالقة اب أ إرادة مع ناقض ي قد حالة
الوسائل من أمكن بما ذلك منع اولوا إليھ وصلت ما إ ستؤول يجة الن أن مسبقا  .علمون
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حالة/ ب   مناصري

ي بما م Y وتفنيد م مناوئ ع الرد حالة دو مؤ   :حاول

 باإلحالة خذ أشارتإن ملا ة خ ذه ف الدعوى، قا قانون سناد لقواعد ام اح
ا، يتضم ال سناد وقواعد املوضوعية القواعد ن ب تفرق لم جن القانون باختصاص

تق ملا ذعان ن يتع مما جملتھ املختص جن القانون إ الرجوع ب ي فإنھ ولذلك
و  إسناده، قواعد الوطنيةبھ سناد لقواعد دار إ فيھ ذلك بخالف  .خذ

 أشارت فإذا وعليھ التجزئة، تقبل ال واحدة وحدة ل ش بلد ل ي القانو النظام أن الواقع
ذا سناد قواعد لكن ن، مع قانون باختصاص الدعوى قا قانون سناد قاعدة

ا قواعده تطبيق فإن ختصاص، ترفض إسناده،القانون لقواعد لتفات دون ملوضوعية
ية جن السيادة لقسر مطلقا موجب وال أنفھ، رغم جن للقانون تطبيقا  .عد

 صدرت الذي البلد س ل القضائية ام ح ام الح وضمانة لول، ا لتوحيد وسيلة حالة
أيضا خرى الدول ولكن فحسب باإلحالة1فيھ خذ أن الذي،كما القا ع س ت

تتعدد دولة قانون جن القانون ان إذا سيما الرجوع، صورة ون ت ملا اع ال يفصل
ع الشرا ا  .ف

 نون ست ا يأخذون الذين فإن العالقة، اب أ إرادة مع حالة ناقض ب يتعلق فيما أما
يخضعو وال حياء، ن ب التعاقدية التصرفات ا رادةم لقانون  .ا

املناوئة، ا متانة أمام تصمد لم ا أ إال حالة، أنصار ا ساق ال ا ة وجا ورغم
مما العالقة، اب أ إرادة مع حالة وتناقض الوطنية بالسيادة باملساس ا م علق ما سيما

د ا محاولة ثم حالة، تطبيق رات وم أسس إليجاد البحث إ م عضاضطر أمام ا نطاق من
ة الضرور ناءات   .ست

حالة/ ج   أساس
الف ا ذا ل استعراض ي وفيما لإلحالة، منطقي أساس حول اء الفق   .2اختلف

ض/1.ج تفو باختصاص:حالة ش ال ا فإ ن، مع أجن قانون باختصاص سناد قاعدة ش ملا
وإن القانون، ذا املوضوعية سيطبقھالقواعد الذي القانون ن عي سلطة جن املشرع تفوض ما

قانونھ ون ي قد والذي اع، ال حالة( ع عدم القا)حالة قانون أو و( ، الدرجة من ،)إحالة
آخر يا أجن قانونا الثانية( أو الدرجة من ما)إحالة نقدين لھ وجھ وقد ،:  

                                                
ا،1 ف ام ح ذه تنفيذ يجب ال البالد معرفة يمكن ال قد ألنھ ية، جن الدول محاكم من الصادرة ام باألح اف ع ضمان يمكن معرفال حالة اوح

ا ف ا تنفيذ يراد ال للدولة العام للنظام ا مخالف أو السيادة، بفكرة ا اصطدام ب س ا تنفيذ رفض احتمال ناك  .ف
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 ال ون ي ملا السيادة، عن تنازل ختصاصناك ع توز أمر بھ يناط الذي و جن قانون
شر  .ال

 املخول ختصاص يرفض اع بال عالقة لھ قانون ل ون ي ملا وذلك مفرغة، حلقة إ يؤدي
آخر قانون إ حيلھ و  .لھ

احتياطي/2.ج حل الفقيھ:حالة ا خالل من يحاول ة النظر نتائ" L-PIGEONNIERE"ذه عض ير جت
الوط القا ع واجبا يصبح لھ، املخول ختصاص جن القانون يرفض فعندما حالة،

كيف لكن ن، القوان تنازع بحل املتعلق ي القانو نظامھ إتباع إال ذلك سعھ وال آخر قانون ن عي
القانون؟ ذا ن ع أن للقا   يمكن

أصلية إسناد قاعدة ل جانب إ القا قانون يوجد بأنھ الفقيھ يقول السؤال ذا ع لإلجابة
احتياطية إسناد يمتقاعدة وال لھ أصل ال م تو محض حتياطية سناد قاعدة وجود أن قيقة وا ،
صلة بأية الواقع   .إ

قليمية/3.ج أساس ع حالة ير ن:ت ستاذ القانون" NIBOYET"بوايھيقول رفض حالة بأنھ
ن القوان صل ان وملا يحكمھ، قانون بدون اع ال ئذ حي يبقى لھ، املخول لالختصاص جن
قانون تطبيق حينذاك ن ع ناء، ست باب من إال س ل جن القانون تطبيق وأن قليمية و عنده

اع ال ع ير. القا ت ذا الذيو لألساس دما يتضمن إنھ ثم فقط، و الدرجة من لإلحالة
ن القوان ن ب ك املش ش التعا فكرة عليھ   .تقوم

سناد/4.ج قواعد ن ب سيق الت فكرة إ نادا اس حالة ير صاحب:ت باتيفول ستاذ         يحاول
ب سيق الت فكرة إ نادا اس حالة ير ت ة النظر التنازعذه وقواعد سية الفر التنازع قواعد ن

فاملش ية، سنادجن لقواعد وضعھ عند املرتبطةلارع ن القوان ن ب سيق الت يرا الوط قانون
للقانون سبة بال ال ا و كما جن القانون سناد قواعد إ الرجوع يقت ذا و اع، بال

مساس أي ذلك س ول ، سنادالوط قاعدة ع بناء بل ة، عفو يتم لـم ذلك ألن بالسيادة
ذلك ع مثاال عطي و ن، مع أجن قانون اختصاص إ ابتداء أشارت ال قانون: الوطنية إحالة

ع الشرا ا ف تتعدد دولة لقانون   .القا

امل القواعد وتطبيق القا قانون عند التوقف كذلك ة النظر ذه ع عاب فيھ،و وضوعية
إليھ إسناده لقواعد وفقا املختص القانون يحيل   .عندما
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حالة/ د   نطاق

ن حالت ا إعمال لإلحالة ن املناصر غالبية بعد   :1س

 قد ملا املتعاقدين، إرادة قانون و التطبيق الواجب القانون ون ي ملا باإلحالة خذ بعاد اس
بتوقعات إخالل من ماتحملھ لرغب اما واح الذياملتعاقدين، للقانون ما تصرف إخضاع

اها الدولية. خ البيوع ع املطبق القانون شأن حالة اي ال اتفاقية رفضت وعليھ
ج و وال سرا وسو طانيا بر ا م الدول من الكث قضاء أيضا رفضھ ما و و  ... .للمنقوالت،

 ل ش شأن باإلحالة خذ بعاد القانونيةاس لقانون: التصرفات التصرف ل ش إخضاع إن
يتعارض حكما يفرز قد باإلحالة خذ و التصرف، ة ضمان منھ الغرض ان برام بلد
البلد قانون و املختص القانون ون ي ملا ا بعاد باس اء الفق نادى ولذلك دف، ال ذا مع

التصرف إبرام فيھ تم  .الذي

عات. 2 شر ال حالةموقف من ديثة   ا

مختلف عات شر استعرضنا ما حالةالعالمدول إذا قبول ع ينص ما ا م أن وجدنا
ن القوان نازع ب اص ا ي البولو القانون ، أجن لقانون أو القا لقانون انت سواء أي ا، بنوع

سنة سنة1926الصادر الصادر الدو)04م( 1965وكذلك والقانون ي، وسلوفا شي ال اص ا
  ).35م( 1963الصادر

ي مارا القانون فقط القا لقانون يحيل ما ا رقم26م(وم القانون لسنة05من
معينة)1985 حاالت ي ملا القانون وكذلك الزواج( ، ة وشروط القضاء) لية أن غ

قب و االت، ا ذه خارج باإلحالة يقبل البلد عليھذا و كما الثانية الدرجة من باإلحالة كذلك ل
ي اليابا القانون ما ومثل ا، عل النص من الفر القانون خلو رغم سا فر من29م(القضاء

والصي)1898قانون سري السو القانون ضيقة حدود ا وقبل ،.  

التج وراق شأن جنيف واتفاقية بوستمانت، دة معا ا عل نصت لسنكما والشيك ة ار
لسنة. 1931 -1930 اي ال اتفاقية ا أخذت لسنة1902وكذلك اي ال واتفاقية بالزواج، املتعلقة
املوطن1955 وقانون سية ا قانون ن ب التنازع نظيم ب اصة   .2ا

وكذلك والنمساوي، ي ي والب ي نجل القضاء ا يأخذ فاإلحالة القضاء ناحية من أما
د يةمعظم الالتي ا أمر   .3ول

                                                
من1 مستمدة الدول غالبية ا ام أح ألن صية، ال باألحوال مر يتعلق عندما كذلك حالة بعاد اس ية العر ن القوان شراح عض رى وأعر و ا اديانا اف

واملعتقد الدين ام أح م عل تمليھ ملا ا شأ ضوع ا يرغبون دوما الناس وأن ا،  وتقاليد
2  
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ي اليونا ي املد ن التقن حالة رفض ع تنص من عات شر ال من ا قانون32م(وأخ من
يطا) 1940 ي املد ن قانون30م(والتقن ج)1942من و وال غال وال ولندا ا رفض كما ،

ك ا، رفض إ كية مر املتحدة الواليات قضاء ميل و ل، از يةوال العر الدول ن قوان معظم ا رفض ما
م27م(  م28مصري، ، م29لي م32سوري، ، م28عرا\ ي، رقم72أرد القانون 1961لسنة05من

و   .1)ال

زائري  ا املشرع موقف عأما وال ا قبول ع ال النص عدم يجة ن غامضا، ظل فقد
ر  أنھ ع وت الس ذا يفسر البعض جعل مما ا، منرفض ناء است حالة أن أساس ع ا ل فض

خر البعض ب ذ فيما بنص، إال بھ يؤخذ ال ناء ست و العامة حالةالقواعد ع قياسا ا قبول إ
عديل) 23م(الداخلية صدر أن إ عام13، و لـ1426جمادى سنة20املوافق ق( 2005يونيو

مادتھ)10/ 05 قرر الذي الرجوع1مكرر  23، صورة أي فقط، و الدرجة من باإلحالة خذ
بقولھ ، الوط القانون امھ:" إ أح إال منھ تطبق فال التطبيق، الواجب و يا أجن قانونا أن تقرر إذا

ان امل حيث من ن القوان نازع ب اصة ا تلك دون   .الداخلية

علي أحالت إذا زائري ا القانون يطبق أنھ املختصغ جن القانون ن القوان تنازع قواعد   " ھ

القانون تطبيق فرص من التقليل تو[ قد زائري ا املشرع أن النص ذا صياغة من بدو و
إ للعودة الطرق أقصر وإتباع ، جن القانون مضمون عن البحث معاناة القا ب وتجن ، جن

و القانون صل أن ذلك دونصل و الدرجة ع باإلحالة خذ قصره أن كما قليمية،
املقارن  القانون الغالب ي والقضا الفق تجاه مع م ^ ي املتالحقة حاالت وض   .ا

قانون و التطبيق الواجب القانون ان إذا ما حالة موقفھ ن يب لم زائري ا املشرع أن غ
يقب أنھ كما سلطةرادة، أية للقا ك ي أن دون قيد، وال شرط دون جن القانون من حالة ل

من اع ال محل للعالقة وعادل معقول حل إ فعال يؤدي القبول ذا ان إذا ما ملراقبة ة تقدير
  .2عدمھ
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  تطبيق القانون األجنبي:نياملبحث الثا
التنازعية املحاكمة من ة خ املرحلة ساستتمثل قانون ن الواجب) املوضوع(عي

ات الصعو عض املوضوع ذا ث و الدعوى، قا قانون سناد قاعدة قبل من التطبيق،
يتعارض قد ونھ إ إضافة بھ الوط القا ل وذلك يا، أجن القانون ذا ون ي عندما خاصة

يتم أن يمكن كما ، القا دولة العام النظام القانون مع ع التحايل ق طر عن إليھ   .التوصل

  أساس تطبيق القانون األجنبي: املطلب األول
محاوالت ك ير ، الوط للقا أوامر إلصدار لة مؤ غ سلطة عن جن القانون صدور إن

م إليجاد ثة ث ا والقضائية ية الفق ادات ج رغم ، جن للقانون الدعوى قا تطبيق ير خرجت
القا تطبيق أسست ال ولندية ال املدرسة من جاءت الصدد ذا محاولة وأقدم املعضلة، ذه ل

إ نجلوساكسونية الدول السائد الفقھ واتجھ الدولية، املجاملة ع جن للقانون الوط
ع تقوم إيطاليا الفقھ محاولة ناك و سب، املك ق ا ام اح إ ذلك النظامإرجاع استقبال

من طائفة رأى وقد منھ، جزءا صبح و ستوعبھ بحيث يطا ه نظ وإدماجھ جن ي القانو
ض تفو بمقت جن القانون يطبق القا أن ملان و ن سي الفر اء أملتھلالفق جن لمشرع

سا فر القضاء اتجھ وقد ، القا قانون سناد القانونقاعدة معاملة إ اء الفق عض ده ؤ و
الواقع من كعنصر راء) واقعة(جن ذه ل تفصيل ي وفيما كقانون،   :1ال

ولندية: أوال ال الدولية(املدرسة املجاملة   )مبدأ

قليمية بمبدأ خذ ولندية ال املدرسة عند القاعدة أن علمنا وأن عن(سبق نا حدي عند
التار  نالتطور القوان لتنازع سمح)_ صيغة ا اؤ فق أوجد املبدأ، ذا التمسك ا إلفراط ونظرا ،

كة املش املصا وع فراد مصا ع قليمية نتائج خطورة من للتقليل جن القانون بتطبيق
الدولية املجاملة يل س ع وذلك   .للدول،

إ أدى ما ة النظر ذه م ف ء
ُ
أ قد ان تطبيقو تجعل أن ا شأ من أن ظنا ا، ر b

ذه املراد أن ن ح عنھ، النظر صرف شاء وإن طبقھ شاء إن ، القا بمزاج منوطا جن القانون
غ الدولة وأن جن القانون تطبيق بقبول السماح عدم أو السماح حر املشرع أن و الفكرة

بتطبي قبلت وإذا بتطبيقھ، أساسملزمة ع ذلك ون في تطبيقھالدولية املجاملةقھ قبلت إذا ولكن ،
باختصاصھ التنازع قواعد أشارت م لذلك متثال ا قضا ع وجب النحو ذا   .2ع
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سبة: ثانيا املك قوق ا ة   نظر

للقانون  الوط القا لتطبيق املالئم التفس إيجاد ان مر و نجل اء الفق عض حاول
حقا يقيم أن الدعوى قا بوسع س ل أنھ ة النظر ذه ومفاد سب، املك ق ا ة نظر جن
عرضت ولقد واليتھ، تحت ق ا ذا شأ الذي جن القانون إ ند اس إذا إال ارج، ا سبا مك

ا م أ انتقادات لعدة ة النظر   :ذه

يجب - وعليھ ارج ا ق ا ساب اك ض تف ا الأ مر أن مع ، القا دولة امھ اح
ق ا شوء مرحلة القا ع اع ال عرض قد حيث فقط، الفرض ذا  .ينحصر

أم - سبا مك صار قد ق ا ان إذا فيما التحقيق القا دور يقصر ة النظر ذه خذ إن
واقع مجرد إال ون ي أن عدو ال جن القانون يجعل وذلك مدىال؟ القا يبحث ة

القانون بتطبيق وذلك بھ، اف ع أو ق ا شاء إ القا مة م أن ن ح ا، وجود
يا أجن ان ولو   .املختص

يعاب: ثالثا س و ستقبال ة   نظر

لدولة ي القانو النظام استقبال ع عتمد ال م نظر ع م ج من يطاليون دافع
الدعوى اءقا الفق اختلف وقد منھ، جزءا صبح و فيھ يندمج بحيث يعابھ، واس جن للقانون

ية جن القاعدة تصبح حيث املادي باالندماج م عض فقال ندماج، ذا طبيعة حول يطاليون
ا أنتج وكأنھ يصبح ح يطا ي القانو النظام ا مضمو ندمج و تأميم، ا(محل ) أفرز

قانونھترك يطبق فكأنما يطا القا ا يطبق فلما وعليھ تھ،   .1ي

ذا الوط القانون ية جن القانونية القاعدة اندماج أن وم املف ذا ع عيب وقد
إ محالة ال يؤدي الذي مر ، القا بلد السائدة يم املفا حسب ا تفس إ يؤدي ل، الش

ا   .شو

النقد إ-السابق-ولتجنب ديث ا يطا الفقھ اتجھ املادي، ندماج وم مف إ املوجھ
القاعدة تبقى مقتضاه و املادي، ندماج ال الشك ندماج و املقصود ندماج بأن القول

ا بالد أصال ا تتمتع ال ا مقوما و ا بمعنا محتفظة ع. القانونية ديد ا وم املف ذا أن غ
صدر الذي البلد السائدة يم للمفا وفقا جن القانون يفسر الوط القا يجعل أنھ من الرغم

جن القانون تأميم إ يؤدي أقل درجة و أنھ كما الواقعية تنقصھ أنھ إال   .فيھ،

طبيعت جن القانون عن ع ت ا أ ا مجمل ة النظر ذه ع عاب أنھ القول ھوصفوة
يطبقھ الذي و أخرى دولة قا ألن إال ء ل ال ية،   .جن
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عا الواقع: را معاملة جن القانون   معاملة

القانون مضمون عن البحث القا تواجھ ال ات والصعو العملية لالعتبارات استجابة
واقعة، معاملتھ إ الدول من كث القضاء يميل التطبيق، الواجب منجن مجموعة ناك و

ا م جن للقانون معاملتھ الفر القضاء ا أقر ات  :1التوج

القا- طبق وإال مضمونھ، بإثبات جن القانون بتطبيق يتمسك الذي الطرف ألزم أنھ
الفر   .القانون

الط- بھ يتمسك لم إذا نفسھ، تلقاء من جن القانون تطبيق يملك ال القا عأن أو رفان
ما أحد   .قل

املوضوع- قضاة أعطاه الذي التفس ع ا رقاب سط ترفض سية الفر النقض محكمة أن
جن   .للقانون

وإنما قانونا، باعتباره جن القانون عامل ال الفر القضاء أن جميعا ات التوج ذه وتفـيد
الواقع عناصر من عنصرا باعتباره   .2عاملھ

صفتھو  جن القانون ع ينكر الذي وم املف ع الفقھ من كب جانب ض اع قد
إال ء ل ال القانونية صفتھ يفقد أن يمكن ال أنھ كما بلده ام ح واجب قانون أنھ مع القانونية،

قاضل طرف من طبق قد عونھ ع الوقا عرضون الذين م صوم ا أن ذلك إ إضافة ، أجن
ي ، جن القانون ا عل طبق فإذا القانون، ا عل ليطبق واقعةالقا ع واقعة طبق قد بذلك ون

لھ مع ال ما و   .3و

الفر املشرع من بأمر ون ي جن القانون تطبيق أن ارد و باتيفول ستاذان عواعت
عنصره يفقد و ف حدوده خارج يطبق ملا والقانون مر، العنصر من مجرد ألنھ واقعة، أنھ أساس

مضمونھ ل ش ال ام ح مجموعة و الذي العق عنصره فقط بقى و ذا. مر ع ض وأع

                                                
ص1 السابق، املرجع   ...أعراب،
القانون- تطبيق فضيل، طنادية زائر، ا ومة، دار ، الوط القضاء أمام ص5،2010جن ،27. 
ان2 إذا أنھ البعض رى و بلده، أل قد ان إذا تطبيقھ عن يمتنع أن واقعة اعتباره من الرغم ع يا، أجن قانونا يطبق و و ألوللقا قد جن القانون

الق فع أثره، رجعية ع ونص سابقا الرجقانونا ثر يقبل أن القا ع أن يرى خر البعض ولكن العام، للنظام مخالف ألنھ الرج ثر يرفض أن ا

بلده مقبول و ما   .نطاق

الفق عض ى ف ، القا دولة غ ثالثة دولة مع القانون ذا دولة ا عقد دة معا نصوص مع تتعارض جن القانون نصوص انت عوإذا أن اء

ا يرى نما ب القانون، نصوص من أك الدو بالنظام تتصل دة املعا نصوص أن باعتبار القانون، نصوص دون دة املعا نصوص يطبق أن أنالقا خر لبعض

أن البدي ومن القانون، نصوص من أو دة املعا نصوص من سواء القانون ذا دولة قضاء يطبقھ ما يطبق أن القا املطلوبع جن القانون ان إذا ھ

ا ولو القانون نصوص دون دة املعا نصوص يطبق أن القا ع فإن ، القا دولة مع القانون ذا دولة ا عقد دة معا نصوص يخالف دولةتطبيقھ قضاء ن

ذلك غ يفعل القانون  .ذا
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ا ع القانونية القاعدة انتقال أن يحا ان فإذا خاطئة، مقدمات ينطلق أنھ االرأي يجرد دود
فقدتھ الذي العنصر ذا ا ل ترد أن و سناد قاعدة دور فإن مر، عنصر   .1من

القضاء بدأ سا- كما إثبات-فر عبء إلقاء من التخفيف إ مؤخرا يتوجھ خر و
عن البحث من القا إعفاء استمراره من بالرغم امھ، بأح يتمسك الذي ع جن القانون

حم نفسھ، تلقاء من عنھ والكشف جن القانون تطبيق و أراد إن بذلك لھ سمح ولكن ضمونھ،
صوم ا بھ يتمسك لم   .2ولو

  إثبات القانون األجنبي: املطلب الثاني
ال الة ا سواء التطبيق، الواجب جن القانون مضمون الغالب القا ل يج

أو  نفسھ تلقاء من ا ف ذايطبقھ ث و صومة، ا أطراف طلب ع بناء ا ف يطبقھ ال الة ا
التالية ساؤالت ال جن بالقانون ل   :ا

؟ - جن القانون مضمون إثبات عبء يقع من عاتق  ع
ثبات؟ - عبء ا عاتق ع يقع ال ة ا ا تتقيد ال ثبات قواعد  ما
الواجب - القانون و ؟وما جن القانون إثبات إ التوصل استحالة حالة   التطبيق

ول  جن: الفرع القانون إثبات عاتقھ ع يقع من   تحديد

ع: أوال يقع جن القانون إثبات صومعبء   ا

ع الوقا معاملة القانون عامل الذي سا(تجاه قانونھ ،)فر مع شابھ ال ض يف الذي تجاه و
ا(الوط   ).انجل

ع: ثانيا يقع جن القانون إثبات   املحكمةعبء
القانون عن بالبحث ملزم املادة(القا عمن239تنص ي ملا جراءات إن:" قانون

إال إثبات إ حاجة ست ل أخرى، دولة القانون وكذلك النظامية، والقواعد العرفية القواعد
علم عدم احدود قام. املحكمة بما القانونية القواعد ذه مضمون تحديد املحكمة تلزم وال

ذا ملعرفة ا ضرور تراه ما ل ب تأمر وأن العلم وسائل افة إ أ ت أن ا ل وإنما يانھ، ب صوم ا
دف   .3)ال

ي الثا جن: الفرع القانون مضمون إثبات   كيفية
عبء ا عل يقع ال ة ا ان لتقديمبإم املمكنة الطرق ل إ وء ال ، جن القانون   إثبات
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ملقى ثبات عبء ان إذا وعليھ قرار؛ و ن اليم عدا الدعوى، ع بتطبيقھ تتمسك الذي القانون
ا نفس جن القانون نصوص تقديم ذلك يل س م ا فبإم صوم ا ونية(ع إلك أو أو) ورقية

ذات ية جن القضائية ام ح أو ية الفق املؤلفات تقديم م يمك كما ا، بمحلترجم      الصلة
ة ا إ وء ال صوم ا إثباتات عارض عند للقا مكن و اع،   .ال

ومتھ ح وسائل أو اصة ا بوسائلھ الس فلھ القا عاتق ع ثبات عبء ان إذا أما
قتضاء عند صوم ا يقدمھ بما ذلك س ستأ وقد ، جن القانون مضمون إ   .1للتوصل

الث جن: الثالفرع القانون مضمون إ التوصل استحالة عند املتبع ل   ا

ا وم الفقھ، طرف من املقدمة لول ا عددت   :لقد

الدعوى  - حكم إصدار عن القا  .امتناع
املتقدمة - مم السائدة العامة املبادئ  .تطبيق
جن - القانون إ قرب القانون  .تطبيق
القا - قانون تطبيقھ،: تطبيق أساس حول م بي فيما اختلفوا قد ل ا ذا دعاة لكن

بأنھ البعض قال فيما التماثل، اض اف أساس ع تطبيقھ ي نجل النظام فرأى
العامة بالوالية القول مع نا ت الدولية العالقات طبيعة لكن العام، ختصاص صاحب

آخرو  ب وذ ، الوط املادةللقانون قررتھ ما و و احتياطيا اختصاصا لھ أن إ مكرر23ن
ا بقول زائري ا ي املد القانون القانون:" من إثبات عذر إذا زائري ا القانون يطبق

تطبيقھ الواجب   ".جن

  تفسري القانون األجنبي: املطلب الثالث
ن لت مش الوط القا طرف من جن القانون تفس   :يطرح

؟ - جن القانون الوط القا يفسر  كيف
العليا؟ - املحكمة لرقابة جن للقانون ه تفس الوط القا يخضع  ل

ول  جن :الفرع للقانون الوط القا تفس   كيفية

السائد بالتفس جن للقانون ه تفس التقيد القا ع أنھ الغالب الفقھ يرى

الدولية للعدل الدائمة العليا املحكمة وحسب ا، ف الصادر الوط":الدولة القانون إعطاء يمكن ال

قضاؤه لھ أعطاه الذي املع غ تفس"مع ألي محل يكن لم ه تفس املراد النص وأن حدث وإذا ،

بلده السائدة صول و املبادئ مراعاة يجب الة ا ذه ففي   .2بلده،
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يال الثا جن: فرع القانون تفس ع العليا املحكمة   رقابة

أيضا واتخذت ، جن القانون تفس ع ا رقاب سط سية الفر النقض محكمة رفضت
جن القانون اعتبار إ يرجع ال ذلك أن البعض رى و ية، ورو الدول من الكث املوقف نفس

اعتبارا ناك ولكن واقعة، املوقفمجرد ذا تم واقعية   .ت

ا - يفقد أن شأنھ من ذا و بلده، لھ املعطى التفس مع العليا املحكمة تفس يتعارض قد

ا  .مصداقي

ا - وظيف عن تنازلت قد بذلك ون فت بلده، عليھ املستقر التفس نفس للقانون أعطت وإذا

الس الوجھ ع للقانون املوضوع قضاة تطبيق مدى املشرعفحص قصده الذي   .ليم

، جن القانون تفس ع ا رقاب سط الرافض العليا للمحكمة املوقف ذا مقابل و

ا م الدول عض املوقف ذا سود و الرقابة، ذه ا ل سمح آخر موقف اليونان،: ناك إيطاليا،

ن تقن بھ أخذ وقد املغرب، لبنان، الطعن:" منھ12املادة BUSTAMENTE تركيا، نظام ا يوجد دولة ل

أو متعاقدة أخرى دولة قانون مخالفة ب س أمامھ الطعن يمكن ھ، ش آخر نظام أي أو بالنقض

تطبيقھ أو ه تفس طأ   .1"ل

ن حالت ن ب التمي فيمكن زائر ا   : أما

ال - باألحوال تتعلق التفس محل جن القانون نصوص انت املحكمةإذا ع صية،

املوضوع قضاة طرف من ا ل املعطى التفس ع ا رقاب سط   .2)إ.م.إ.ق06/ 358م(العليا

لرقابة - ا تفس يخضع فال صية، ال باألحوال تتعلق ال التفس محل النصوص انت إذا أما

العليا  .املحكمة
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  موانع تطبيق القانون األجنبي: املطلب الرابع
أن يحدثيمكن وقد التنازعية، العالقة حكم عن التطبيق الواجب جن القانون بعد س

بعد س أن يمكن كما مضمونھ، إثبات إ التوصل عدم أو املختص القانون تطبيق عذر عند ذلك
تحايل يجة ن اختصاصھ تقرر إذا وكذلك الدعوى، قا قانون العام النظام مع يتعارض عندما

القانون   .ع

ول  الدعوى : الفرع قا لقانون الفر   الدور

ع للنفاذ فر عام باختصاص يتمتع الدعوى قا قانون أن عموما عليھ املتفق من
حاالت عدة الفر ختصاص ذا رد و ، القا إ نظاميا املرفوعة اصة ا القانونية  :العالقات

الفنية: أوال ستحالة أو ال ست   حالة

تدخل يقت أو ، ا fاست ع بطا جوانبھ عض سم ي اع ال موضوع ون ي وأن يحدث قد
قا قانون إ وء ال من عندئذ مناص فال ، القا دولة تتدخل أن يمكن ال ة إدار سلطة

ة، ثانو بصفة للقانونالدعوى خاضعا يبقى الذي ق ا بأصل املساس دون ال ش ذا ل
مثالفف؛املختص الطالق حالة زائري: ي ا للقانون وفقا تتخذ املؤقتة جراءات اع(فإن ال عرض إذا

ة زائر ا املحاكم ضانة) أمام ا القا ينظر حيث املوضوع، املختص القانون ان ما م
م الوط لقانونھ وفقا لألوالد املؤقتة   . 02/ 15والنفقة

شرط مر يتعلق عندما مؤقتةوكذلك تداب اتخاذ ال fست لقا يمكن فإنھ التحكيم
طراف ن ب حضوري جرد إلجراء خب ن كتعي القضية، تحفظية إجراءات يتخذ،أو جراء ذا و

لقانون املادةوفقا الدعوى شر09/ 458قا ال املرسوم أنھ09 -93من ع تنص يمكن:" ال
ب تأمر أن التحكيم طرافملحكمة أحد من بطلب تحفظية تداب أو مؤقتة ناكتداب ان إذا إال ،

مخالفة   .اتفاقية

تطلب أن التحكيم، ملحكمة جاز التداب ذه ل إرادتھ بمحض باألمر املع يخضع لم وإذا
اص ا قانونھ خ ذا طبق و املختص القا   .1"مساعدة

سناد: ثانيا ضابط مؤ (غياب وجود طعدم للر   )شرات

يجد ال الة ا ذه ففي احتياطيا، أو أصليا ان سواء ط للر مؤشر أي وجود عدم عند
الوطال قانونھ تطبيق من بدا حوال؛قا مادة خاص ل ش القضية ذه ز ت وقد

أين سية، ا عدام ا حالة وذلك سية، ا لقانون زائري ا القانون ا يخضع وال صية،  ال
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املادة قانون 03/ 22ش تطبيق موطنإ ص لل عرف لم إذا لكن قامة، محل قانون أو املوطن
الوط قانونھ تطبيق إال القا أمام يبقى ال نا ف إقامة، محل   .1وال

طرفا أ ي ال عندما التعاقدية بالتصرفات يتعلق فيما لة املش ذه نصادف أن يمكن كما
ا اختيار إ حقيقيةالعقد صلة لھ توجد ال أو بھ، قاما الذي التصرف يحكم أن دانھ ير الذي لقانون

ان م إ الوصول عذر و ك، مش موطن وال كة مش سية ج ما ل يكن ولم باملتعاقدين، وال بالعقد ال
يتعذر فقد انية امل الضوابط وح قانونھ، عليھ يطبق ن مع مقر ه ترك ستحيل بحيث  - إبرامھ

الوقوع عيد أمرا اليوم ذا ان تحققتحديد -وإن وقت املنقول وجود ان بم يتعلق فيما سواء ا
ا فقد أو خرى، ية العي قوق ا أو امللكية، أو يازة، ا كسب عليھ ترتب الذي ب ان. الس بم أو

ام لالل امل الفعل   .2وقوع

جن: ثالثا القانون إثبات إ التوصل   عدم

باألحوالإن املتعلق جن والقانون واقعة، املعت جن القانون ن ب م زائري ا املشرع
فإن ، و الة با مر علق فإذا ، الوط بالقانون املساواة قدم ع وضعھ الذي صية ال

ول بتطبيقھ، ون يتمس الذي جن القانون إثبات م عاتق ع يقع الذين م نازلواطراف ي أن م
التمسك الثانية. بتطبيقھعن الة ا جنأما القانون مضمون عن بالبحث مطالب القا فإن

قانونھ يطبق فإنھ القانون، ذا مضمون إ الوصول عليھ عذر فإذا ذا ومع التطبيق، الواجب
نادا اس املادةالوط أنھمكرر 23إ ع تنص القانون :" ال زائرييطبق القانونا إثبات عذر إذا

تطبيقھ الواجب مضمونھ،"جن إثبات عن طراف ز g حالة تطبيقھ أو باب   .3ومن

ي الثا العام: الفرع بالنظام   الدفع

أنھ.م.ق24املادةتنص ع تطبيق:" ج يجوز السابقة،ال النصوص بموجب جن القانون
زائر ا العامة داب أو العام للنظام مخالفا ان   ....".إذا

العام: أوال النظام وم   مف

إذا املختص، جن القانون تطبيق بعاد الس كأداة العام النظام بفكرة تأخذ الدول أغلب إن
الرئ ختيارات و ساسية يم املفا مع يعارض القانو ا نظام العام،سية النظام وم مف أن بيد

يتغ وقد أخرى، إ دولة من يتغ وأنھ دقيق، وغ فضفاض، واسع، وم مف اص ا الدو القانون
ا نفس الدولة   .داخل

                                                
س1 عة الشر ام أح عليھ طبقت مسلما سية ا عديم ان فإذا سب، القانون تقدير للقا أن إ كمال وع قر عليوش م م البعض ب وفقاوذ المية

ق02للفقرة من و املادة واملادة.من وقواعد.ق222م الطبي القانون مبادئ عليھ تطبق أن فيمكن مسلم غ ان إذا أما مأ، نصاف و 03/ 01العدالة
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العام/1 النظام لفكرة التار   التطور

املستحسنة حوال ن ب لألحوال يطالية املدرسة ت م البغيضةقد حوال نة(و ،)املست
البغيضة حوال ومن ستھ، حب الثانية تبقى قليم خارج إ و تطبيق يمتد نما ال: فب تلك

اث امل من املرأة بحرمان غ. تق العام، النظام لفكرة و النواة التمي ذا الفقھ رأى وقد
إال شود امل ا تطور تلق لم ا عندأ أدق درجة و شي ما الفقيھ عند عشر والتاسع الثامن ن القرن

حيث غامضة، العام النظام فكرة اليوم إ تبقى ذلك ومع أملانيا، خية التار املدرسة زعيم سافي
مقدما حاالتھ وحصر العام النظام إعمال مجال تحديد يمكن   .ال

عم ال االت ا مختلف تحديد ة الصعو أغلبورغم سليم و العام، بالنظام الدفع ا ف ل
املختص جن القانون ان إذا ما تحديد وحده بھ يناط الذي القضاء إ ذلك أمر عات شر ال

ترك ع ال ذلك فإن العام، للنظام مخالف غ أو لمخالفا أو i ال القا لتقدير ھرأيمر
ا معاياصوقناعتھ إعمال من بد ال بل فعاالة، حاجزا العام النظام من تجعل وموضوعية عامة

من وم مف و و ، الوط ي القانو سيج ال مع مة ^ امل غ ام ح و ة املرغو غ االت ا مرور يمنع
بدقة ومجالھ محتواه ضبط من التمكن دون إليھ يرمي ما إدراك ل   .1الس

العام/2 النظام فكرة ية   س
النظام وم مف يتغ خذقد يجب أنھ الفقھ يجمع نا و الدولة، نفس داخل الزمان العام

ت ع ما ذا و ق، ا شوء وقت العام النظام ذلك خالف وإن الدعوى الفصل وقت العام بالنظام
ا بقول سية الفر النقض محكمة الرأي:" عنھ ع كب حد إ يتوقف الوط العام النظام ف عر

وقت ل ساالسائد   .2"فر

من مختلفا ون ي أن غرابة فال الواحدة، الدولة داخل يتغ أن يمكنھ العام النظام ان وإذا
نظمة و يديولوجيات وكذا القيمية واملنظومات والفلسفات الديانة ا الختالف أخرى إ دولة

دولة،... قتصادية العام للنظام مخالفا ون ي فما أخرى،وعليھ دولة كذلك ون ي ال قد معينة
ذلك أمثلة   :ومن

العام- للنظام مخالفا الزوجات عدد يج الذي القانون ية الغر الدول   .اعتبار
غ - املسلمة زواج يحرم الذي زائري ا القانون سا فر مخالفا) أ.ق06/ 30م( املسلماعتبار

الفر العام   .للنظام
ا- زائر ا للنظاماعتبار مخالفة الكية س القروض ة و ر فوائد أخذ تج ال ن لقوان

زائر ا العامة داب و  .3العام
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الداخ/3 العام والنظام الدو العام النظام ن ب   التمي

النظام فكرة عن ا دف تختلف ا أ غ ، الداخ النظام معروفة العام النظام فكرة
ماالعام م ل إعمال نطاق اختالف عليھ تب ي ذا و اص ا الدو   :القانون

ا - دف فإن مرة، للقواعد املخالفة فراد اتفاقيات منع الداخ القانون ا دف نما فب
الوطنية، سناد لقواعد وفقا املختص جن القانون تطبيق بعاد اس اص ا الدو القانون

تطبيق ان الوطإذا املجتمع ا عل يقوم ال باألسس املساس إ يؤدي  .ھ
ال - املسائل انت فإذا ، الدو العام النظام مجال غ الداخ العام النظام مجال وكذلك

لية و الة ا الداخ العام النظام من عت آمرة بقواعد املشرع ا ال... نظم ثم ومن ،
م ع تفاق لألفراد يةيجوز جن ن القوان تطبيق تقبل املسائل ذه أن ن ح ا، خالف

الوطنية سناد قواعد ا باختصاص أشارت ما إذا ا  .1عل

العام: ثانيا بالنظام الدفع   أثر

القا دولة حق شاء إل سبة بال أثره ن ب العام، بالنظام الدفع ألثر سبة بال اء الفق يفرق
سب أك ق سبة بال القاوأثره بلد بآثاره التمسك د وأر ارج   .ا

القا/ 1 دولة ا شاؤ إ يراد عالقة شأن العام بالنظام الدفع   أثر

يتمثل سل ما أحد أثران العالقة ذه ع تب ي: ي والثا ، جن القانون تطبيق بعاد اس
يتمثل ي جن: إيجا القانون محل القا قانون بعدإحالل   .املس

العام/ أ للنظام السل سناد :ثر لقواعد وفقا املختص جن القانون بعاد اس السل ثر يتمثل
يطرح الذي مر برمتھ، العام للنظام مخالف غ جن القانون ون ي وأن يحدث قد لكن الوطنية،

التا ساؤل جن: ال القانون من القا بعد س بعدهل س أنھ أم فقط، املخالف زء ا
املھ؟   ب

عالوة سناد، قاعدة كمة مناف ي ز ا بعاد س ألن ، الك بعاد س الفقھ عض يرى
جن القانون k^م إ يؤدي أنھ العام. ع للنظام املخالف زء ا بأن الغالب الفقھ رى و

بقي دون بعد س الذي و جن خرى القانون جزاء زء2ة با مرتبطة جزاء بقية تكن لم ما ،
فقط زء ا ذا بعاد باس كتفاء يتعذر بحيث العام للنظام   .املخالف

بعاد باالس سية الفر النقض محكمة أخذت قضيةوقد ي ز Fayeulle08 /11 /1943ا
القانون حيث املقررة الطبي سب ال إثبات طرق بعدت سباس ال آثار بعد س لم ا ولك ي، ملا
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العامالفر للنظام مخالفة غ ا أل القانون ذا ا عل نص اث،ال امل ام بأح أخذت وكذلك
ا ل قرار املسلم يرث أن من املسلم لغ ا بحرما ا م علق ما إال ا م بعد س ولم سالمية عة الشر

خ   .1964/ 11/ 17بتار

العام/ ب للنظام ي يجا القانون :ثر محل آخر قانون إحالل العام للنظام ي يجا ثر يتمثل
قانون إحالل ع الفقھ من دا مؤ الفر القضاء استقر ولقد العام، النظام باسم بعد املس جن

كذلك و و العام، للنظام ملخالفتھ بعد املس جن القانون محل استقرالقا الذي ل ا
ناك الفقھ غالبية وأيده املصري عديلالقضاء قبل ح زائري ا للقضاء سبة بال مر وكذلك ،20

  .20051يونيو
املشرع نص فقد زائر ا محل:" أنھع02/ 24املادةأما زائري ا القانون يطبق

ال داب أو العام للنظام املخالف جن   ".عامةالقانون

العام/2 للنظام املخفف   ثر

دولة بآثاره التمسك د وأر ارج ا سب أك ق سبة بال العام بالنظام الدفع أثر بھ راد و
ا شو ب الوط العام النظام سمح ال ارج ا ا سا اك تم ال قوق ا عض ون ت فقد ، القا

ا حتجاج يقبل ولكنھ ، القا ممادولة إليھ، آثاره وامتدت واليتھ نطاق خارج حصل واقع كأمر
جانب ن ب خاصة ا ومعا ا ل التصدي   .ستلزم

أمثلتھ ارججواز - : ومن ا تم الذي بالطالق أوحتجاج أصال بھ ف ع ال ال ات ا أمام ،
تتحقق لم ا لك معينة شروط وفق بھ ف   .ع

الزوجات- عدد أن رغم جتماعية، ماية با باملطالبة لألجن الثانية الزوجة أوالد حق
سا فر   .محظور

ا- قواني ه تج ال أنھ رغم ارج با املنعقد املث بالزواج الدول عض اف   .اع

العام/3 للنظام ا ع   ثر

لنظام وفقا ية أجن دولة حق شأ ي املختص،اقد جن القانون بھ يق ملا وخالفا العام
؟ الوط القا بلد ق ا ذا حتجاج يمكن ل   ف

لول ا عدية يمكن فال وعليھ وطنية، فكرة العام النظام فكرة أن إ الفقھ من جانب ب يذ
موافقا العام ا نظام ان ولو القا دولة إ ما دولة ا إل ة،املتوصل خ ذه العام للنظام

ذلك حصل إذا ، القا دولة سبة املك قوق ا قبول إ الفقھ غالبية عند تطور الرأي ذا أن غ
ق ا ذلك موضوع شأن العام النظام ا مع تختلف ال   .2دول
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القانون : الثالثالفرع نحو   الغش

زائري ا املشرع النصوصال:" أنھع24املادةنص بموجب جن القانون تطبيق يجوز

بواسطة ختصاص لھ ت ث أو زائر، ا العامة داب أو العام للنظام مخالفا ان إذا السابقة

القانون  نحو   ".الغش

القانون : أوال نحو الغش   شأة

بوفرم ة م قضية الفرأول" BAUFFREMONT"ونعت القضاء ا ف يطبق قضية

أننظر  ا ع وقا ص وتت القانون، نحو الغش أرادت: ة صل يكية الب شيم كرمان سة ونت ال

بوفرمون، دي م الفر الضابط ا زوج من يالتطليق سما ا نفصال ع حصلت عدما

ساك1874 دوقية س التج إ ة م أت ف الطالق، يمنع آنذاك الفر القانون ان سو

مبورج وىأحد" Duché de sax Eltermbourg"ال ا، زوج تخ أن دون ملانية / 10/ 24مارات

ناك1875 تزوجت حيث ن برل إ إثره بت وذ ديدة، ا ا سي ج لقانون طبقا التطليق ع حصلت

و س ب يد ي روما ا،"BIBESCO"بأم ف معھ أقامت حيث سا فر إ عادت ثم ول، ا زوج فرفع

ن الس محكمة أمام تب" SEINE"دعوى امل الزواج وإبطال يكن لم كأن التطليق باعتبار ا ف يطالب

س بار محكمة ذلك ا وأيد لطلبھ املحكمة فاستجابت ع1876/ 07/ 17عليھ، الطا ع مؤكدة

م طعنت وملا الزواج، مواد الفر القانون ام ألح امر طع رفضت النقض محكمة أمام ة

إم ندة   :1س

ما - برضا ذلك ان لو ح ، الفر القانون ام ألح ضوع ا تجنب ما يمك ال ن  .الزوج

القانون - يحھ ي ال الذي الطالق ع صول ا منھ الغرض ان ديدة ا سية ا ع صول ا

القانون (الفر نحو بالغش الدفع   ).إعمال

عاقبت قواعدوقد ع فراد تحايل منع ة الش القضية ذه عد سا فر ام ح

اع ال بحكم أصال املختص القانون من روب لل القانونعليو ،سناد نحو الغش يتحقق أنھ يت ھ

سناد ظروف غي إ وء ال يتم آخر،،عندما قانون إ قانون من ختصاص غيلنقل بقصد

يجة كمن   .ا
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القانون : ثانيا نحو بالغش الدفع   شروط

ا مختلفف وأخرى ا عل متفق القانون نحو للغش شروط   .1ناك

ا/ 1 عل املتفق   الشروط

 سناد لضابط رادي  .التغي
  القانون نحو الغش نية  .توافر

ا/ 2 ف املختلف   :الشروط

 القواعد أن أي آمرة، قاعدة نحو ا موج الغش ون ي اأن أل ا نحو الغش يتحقق ال املكملة
الغش يتحقق أن يمكن أنھ يرى الغالب الفقھ لكن أصال، ا مخالف ع تفاق لألفراد يجوز
حالة ملزمة تصبح ا أل املكملة، القواعد ام أح من ص ال ا ف رب ي ال االت ا

ا مخالف ع تفاق  .عدم
 منھ رب امل القانون ون ي القأن نحو بالغش التمسك يمكن ال أنھ أي ، القا قانون انونو

فقط القا قانون لصا ر؛إال ي الدول من الكث والقضاء ديث ا الفقھ بدأ وقد
رب ي ال حوال القانون نحو الغش إعمال نحو يميل سا فر فالقضاء الشرط، ذا

اع ال بحكم أصال املختص جن القانون من ص ال ا  .ف

القانون : ثالثا نحو الغش ع تب امل زاء   ا

القانون  نحو الغش ضابطيرتكب غي ق طر عن ا إل الوصول يتم معينة، غاية لتحقيق
و الصدد ذا نفسھ يطرح الذي والسؤال أنھ: سناد، أم والوسيلة، الغاية الغش جزاء شمل ل

فقط؟ الغاية ع   يقتصر

ا، قانو نحو بالغش قضت ال الدولة إقليم النفاذ عدم و القانون نحو الغش جزاء
ال قضيةوالفقھ ففي معا، والوسيلة الغاية شمل الغش جزاء أن يرى سا فر مثال" بوفرمون "غالب

ا سي ج لقانون وفقا أبرمتھ الذي ي الثا والزواج الطالق نفاذ عدم ع الغش أثر يقتصر أال يجب
مل سية با ا س تج و ا إل أت ال الوسيلة إ أيضا يمتد أن يجب وإنما ديدة، فتبقىا انية،

املجاالت ل بل ن القوان لتنازع سبة بال فقط س ل سية فر   .2بذلك
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  الدراسة التطبيقية لتنازع القوانني يف القانون اجلزائري:ثالثاملبحث ال
يمكنلو  أنھ لوجدنا زائري، ا القانون ا عل املنصوص املسندة الفئات النظر أمعنا

مجموعات خمس ا يف   :تص

و - اص: املجموعة باأل املتعلقة املجموعة سيةشمل ا قانون ا عل طبق  .و

الثانية - باألموال: املجموعة املالتتعلق موقع قانون ا عل طبق  .و

الثالثة - التعاقدية: املجموعة امات ل رادةتضم قانون ا عل طبق  .و

عة - الرا القانونية: املجموعة التصرفات ل ش برامتتعلق بلد قانون ا عل طبق  . و

امسة - ا التعاقدية: املجموعة غ امات ل املتخص الفعل موقع قانون ا عل طبق و

ام  .لالل

مستقل مطلب املجموعات ذه من مجموعة ل بالدراسة ناول   .وسن
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  القانون الواجب التطبيق على األحوال الشخصية: املطلب األول
سية ا بقانون ا يط ي ا فبعض صية، ال حوال إناطة ا بي فيما الدول ن قوان تختلف

سالمية و ية العر الدول ل و ية الالتي ا وأمر ية ورو الدول وأغلب سا فر الدول ذه نما،ومن ب
إناط أخرى دول اافضلت م املوطن مر: بقانون املتحدة الواليات طانيا، والدولبر اليا، أس كية،

  .سكندينافية

ول  املوطن: الفرع وقانون سية ا قانون ن ب   املفاضلة

ا موقف ا إل ند س Yو ا دو يؤ أنصار أعاله ن ت الوج من نظر، ة وج ل   .ل

سية: أوال ا قانون   مناصري

ن سي والفر شي ما يطا م وم سية ا قانون مناصرو ،باتيفول قدم ا من جملة يھ و
ا اأيدوا م أ م،   :1موقف

ولذلك - تـحديده، ة صعو يث وال املطبق، للقانون سبة بال ستقرار سية ا قانون يضمن
الثبات من بھ سم ت ملا صية، ال لألحوال إسناد كعامل سية ا من أص ناك س فل

يظ الذي باملوطن، مقارنة التغي ة ولةوصعو س للتغي عرضة أنھ  .ر
الدولة، - تلك رعايا وتقاليد وقيم أخالق عكس شي ما يرى كما صية ال حوال ن قوان إن

ترتبط أن يجب ذلك وع ا، سو يل أن م غ ستطيع وال م عل فصلت الثياب ف
م بموط ال م سي  .بج

غرس - سية، ا لقانون صية ال حوال إسناد رعاإن تموننفوس ي ال الدولة تلك يا
م سي بج ا مإل لوط بالوالء ية،الشعور أجن بالد انوا ولو بقانونھ ون يتمس  .الذي

من - ماية ا م ل يوفر سية، ا لقانون ارج ا الدولة لرعايا صية ال حوال إسناد إن
نما ب م، حقوق عن تدافع ال والقنصليات السفارات صيةخالل ال حوال أسندت لو
م ماي التدخل املمثليات ذه وسع ان ملا املوطن  .لقانون

املوطن: ثانيا قانون دي   مؤ

، Y زمرة إ نبواييھ والفر سافي ي لـما م رأس وع املوطن قانون أنصار ند اس وكذلك
ا م   :2أ

س - ج اختلفت إذا سرة موطن توحيد س ال توحيدمن الصعب من ولكن ن، الزوج ية
لألسرة ة مص فيھ املوطن لقانون صية ال حوال فإسناد التا و سرة، سية  .ج
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سية - ا عديم ص مر يتعلق عندما التطبيق، الواجب و املوطن قانون أن خالف ال
سية ا فقدان أسباب ألحد ا فقد أو أصال سية ج لھ تكن لم  .سواء

ن - اجر امل مع يتعاملون الذين ن للوطني ة مص املوطن لقانون صية ال حوال إسناد
قانون طبق لو متوقعة غ ملفاجآت يتعرضوا ال ح م، أنفس ن اجر وللم م مع ن املقيم

م لد معروف املوطن قانون نما ب لونھ، يج قد الذي سية  .ا
ح - يجري أن القا ة مص الذيمن قانونھ املعرفةكم حق عنعرفھ يبحث أن من بدال

ففي مختلفة، سيات ج من اع ال أطراف ان إذا السيما التطبيق، الواجب جن القانون
القضاء ة ج ع تخفى ال مشقة  .ذا

حياتھ - ق ما ر أنھ إذ تھ، س بج يرتبط مما أك ھ مصا بھ الذي بموطنھ يرتبط ص ال
إقلي عن عيد موطن ا دولتھل  .م

قا دو مؤ ا إل ند س ال ا م أ أنصارتلك ا عض فند وقد املوطن،       نون
ظروف ع ا حل يتوقف ية، س مسألة املوطن بقانون أو سية ا بقانون خذ أن والواقع سية، ا

الدول  ل يناسب عام بحكم زم ا مطلقا يمكن وال دولة،  .ل

ي الثا زائري موقف: الفرع ا   املشرع

أن إذ ية، ودي خية تار أسباب إ يرجع زائر ا صية ال حوال يحكم الذي القانون إن
البلدان عرفت وملا سالمية، والدولة ن املسلم ن ب الرابطة ل ش ان الذي و سالمي الدين

القانون  سالمية عة الشر أصبحت للدولة، ديث ا ل الش حوالسالمية مادة الوط
زائري  ا املشرع أناط فقد صية، سية ال ا بقانون صية ال حوال ا1مسائل عدام ا وعند ،

احتياطا قامة محل قانون أو املوطن قانون   . 2يطبق

الثالث سية: الفرع ا قانون تطبيق   معوقات

سية: أوال ا عدام وا سيات ا   عدد

ع عرض منقد أك يمتلك ص ل صية ال باألحوال متعلق نزاع زائري ا القا
سي ج أي فإ سية، صية؟ج ال أحوالھ سند   ة

امل تكفلت نصت22ادةلقد حيث ال، ش ذا عن باإلجابة زائري ا ي املد القانون :" من
القا يطبق سيات ا عدد سيةحالة قيقيةا الذي)الفعلية(ا و زائري ا القانون أن غ ،

أو دولة إ سبة ال و ة زائر ا سية ا زائر ا إ سبة بال واحد وقت ص لل انت إذا يطبق

                                                
املوادي 1 زائري 16إ10من: نظر ا ي املد القانون  .من
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تلكالدولة سية ج ية أجن دول اع؛"عدة ال ان إذا النص ذا ل متعددفطبقا ص بحالة متعلقا
سيات ن،ا حالت أمام   :فنحن

و الة القا :ا سند الة ا ذه و املتنازعة، سيات ا إحدى ة زائر ا سية ا ون ت أن
زائري  ا القانون إ صية ال   .أحوالھ

الثانية الة الة:ا ا ذه ففي ا، بي من ة زائر ا سية ا ست ل و ية أجن ا ل سيات ج عدد حالة
ال تھ س ج قانون إ صية ال أحوالھ القا الفعليةسند سية وا خطأ-فعلية، ترجمت

قيقة با ي العر ذلك-النص ل أو س ا أو اللغة أو الدين إتحاد ع تقوم   .ال

و فما سية، ا عديم ص بحالة يتعلق نزاع زائري ا القا ع عرض قد كما
صية؟ ال أحوالھ إليھ سند أن ب ي الذي   القانون

ا الفقرة نصت امللقد من رقم22ادةلثالثة باألمر عديلھ قبل زائري ا ي املد القانون من
التطبيق:" 20/06/2005الصادر05/10 الواجب القانون القا ن ع سية ا عدام ا حالة ،"و

الفقھ معظم رى فإنو سية، ا لعديم سبة بال لمأنھ فإن موطنھ، لقانون سند ليتھ أ و حالتھ
مو  لھ إقامتھيكن محل قانون عليھ فيطبق اتفاقياتloi de la résidenceطن الرأي ذا أخذت وقد

لسنة سنة1931جنيف من1951و الثالثة الفقرة عديل عد أيضا زائري ا املشرع بھ أخذ ما و و ،
التا22املادة ل الش ع الق:" لتصبح يطبق سية ا عدام ا حالة أو املوطن قانون محلا و

  ".قامة

ع: ثانيا الشرا   عدد

خاصا باعتباره التطبيق الواجب القانون ن عي اال إش زائري ا للقا عرض وقد
ا ف تتعدد دولة قانون تطبيق إ ش قانونھ سناد قاعدة انت ما إذا صية، ال باألحوال

ال ا و كما إقليميا عددا سواء ع، يوجدالشرا حيث سرا سو أو كية مر املتحدة الواليات
ية العر الدول عض ال ا و كما طائفيا عددا أو صية، ال حوال ينظم قانون والية ل

ا ديان من مستمد صية ال ا بأحوال خاص قانون طائفة ل ل حيث ا، وسور ومصر   .لبنان

ا ا ذه مثل زائري ا املشرع أغنانا حولالتقد القائم الفق دل ا وض ا عن
أن إ الوطنية سناد قاعدة ش عندما ا، تطبيق يجب ال الداخلية عة الشر ن عي لة مش

املادة جاءت فقد ع، الشرا ا ف تتعدد دولة قانون و املختص مة23/01القانون م من ذلك أن ن لتب
الشرا املتعددة للدولة الداخ عالقانون يھ وطن ع توز كيفية ر تقر سلطة يملك الذي و ف ع،
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ع الشرا ن ب من ا تطبيق يجب ال عة الشر ن عي مر عود وإليھ الداخلية، عات شر ال مختلف
الدولة   .1املتعددة

بيان إ فيھ الداخلية التنازع لقواعد وفقا الدولة لتلك الداخ القانون يتعرض ال قد ولكن
التطبيقالشر  الواجبة الداخلية عديلعة قبل زائري ا املشرع ناولھ ي لم الذي ذا و يونيو20،

شر2005 ال التعدد نو ن ب التمي إ نادا اس املمكنة لول ا القانون شراح قدم لذلك ،:  

إقليم ع موزعون ان الس ألن ة كب ة صعو يث ال مر فإن i ال التعدد حالة ففي
ت ي ال الطائفة قانون تطبيق إال القا ع فما لذلك م، أصل أو م ديان ع النظر غض الدولة

الغالبة عة الشر طبق ا إل تد لم وإذا ص، ال ا   .إل

الغالب الفقھ رأى وقد ة، صعو يث الذي و ف قلي التعدد   :أما

وات - التنازع، ل إسناد قواعد إقليم ل ل ان عةإذا لشر ختصاص عقد ع ا جميع فقت
املختصة ون ت  .معينة،

سناد - ضابط يكن لم ما الدولة، لعاصمة سناد قاعدة qتر تفاق عدم حالة
عينھ ان م العالقة ترك ع قادرا انيا م  .2ضابطا

الفقرة نصت فقد التعديل، عد زائري ا املشرع بھ جاء الذي ل ا و املادو من  23ةالثانية
أنھ حالة:" ع البلد الغالب ع شر ال طبق الشأن، ذا نص املختص القانون يوجد لم إذا

قلي التعدد حالة البلد ذلك عاصمة املطبق ع شر ال أو الطائفي،   ".التعدد

املتحرك: ثالثا   التنازع

املتغ شأن" املتحرك"التنازع يقع الوقتتنازع ان وامل الزمان اعتبار ا ل سبة بال غ عالقة
غي يجة ن وذلك ا، شا إ عد العالقة نفاذ مرحلة يحدث إذا و ف ا، ف واملنازعة ا شو ن ب ما

سناد عرضةضابط الضوابط أك من صية ال حوال سناد وضابط العالقة، شوء عد
ئذ حي ، التغي ذا أمل العالقة؟ ظلھ شأت الذي القانون يطبق ل أمره من ة ح القا ون ي

سناد؟ ضابط ع اصل ا التغ باعتبار سناد قاعدة إليھ ش الذي القانون   يطبق

التنازع ذا ل ن اتجا يل ^   :3يمكن
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2  
التغي ا ناول ي ال املادي: الضوابط املنقول وموقع املوطن، سية،   .ا

و ، غي ا عل يطرأ أن يمكن ال أخرى ضوابط ناك رادة: و وضابط العقد، إبرام موقع الضار، الفعل وقوع موقع العقار، طر( موقع من املختار القانون
 ).العقد
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لضمان - ديد، ا للقانون املطلق بعاد باالس يقول املرااتجاه اماستقرار ح و القانونية كز
سبة املك قوق ل  .الدو

من - ن القوان تنازع قواعد تطبيق خالل من ، الداخ نتقا القانون تطبيق إ يدعو واتجاه
فراري  قرار منذ الفر القضاء عليھ استقر الذي و و املتحرك، التنازع ع الزمان   .حيث

ح إيجاد نحو ديثة ا عات شر ال ت اتج سموقد ت ا أ إال املتحرك، التنازع لة ملش عملية لول
يت تث إ املشرع ا ف أ ي ا عي وحاالت أوضاع ة معا ناول ت وإنما عاما، مبدءا تطرح وال زئية با

التطبيق الواجب القانون لتحديد فيھ اعتباره يتم الذي الوقت بتقييد الزمان،   .1الضابط

من لول ا ذه ل املقارنةأمثلة عات شر   :ال

الفر04/ 311املادة - ي املد القانون لألم:من الوط للقانون خاضعا سب ال ثبوت تجعل
ا طفل والدة  .وقت

ي17املادة - ملا ي املد القانون الزوج:من سية ج لقانون الزواج انحالل تقديمتخضع عند
ق بالتفر كم ل  .الدعوى

اليون16املادة - القانون يمن لقانون :ا الزواج انحالل نتخضع للزوج كة مش سية ج آخر
الزوج سية ج بقانون تأخذ كة املش سية ا وجود عدم وعند ق، بالتفر الدعوى رفع قبل

الزواج عقد  .وقت

زائري  ا ي املد القانون لول ا ذه أمثلة   :ومن

الزوج:" 12املادة - ا إل ت ي ال الدولة قانون الزواجسري عقاد ا ثاروقت ع
الزواج عقد ا يرت ال واملالية صية  ال

الزوج إليھ ت ي الذي الوط القانون ي سما ا نفصال و الزواج انحالل ع سري وقتو
الدعوى    ".رفع

ب :"مكرر  13 املادة - سية ج قانون اره وإن بھ اف ع و سب ال ع الطفلسري ميالد  .وقت
ب سية ج قانون يطبق الطفل ميالد قبل ب وفاة حالة الوفاةو   ".وقت

واملكفول:" 1مكرر 13املادة - الكفيل من ل سية ج قانون الكفالة ة ع وقتسري
ا الكفيلإجرا سية ج قانون ا آثار ع سري و ،. 

التب ع ام ح نفس   ".وتطبق
وال:" 16املادة - اث امل ع سيةسري ج قانون املوت عد تنفذ ال التصرفات وسائر وصية

التصرف منھ صدر أومن املو أو الك موتھال   .وقت
الواقف أو ب الوا سية ج قانون والوقف بة ال ع سري ماو إجرا   ".وقت
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ي الثا صية: الفرع ال حوال نطاق تدخل ال   املسائل
ت ا كب اختالفا عات شر ال تبعاتختلف صية، ال حوال إطار تندرج ال املواد حديد

فبعض التكييف، لة بمش عنھ ع ما و و ا، يحكم الذي ي القانو النظام ية و فلسفة الختالف
الدول فـي ال ا و كما صية ال حوال مسائل بة وال والوصية اث امل تدخل مثال الدول

الدو  ا بعد س نما ب ارسالمية، إش عت الدول عض و صية، ال حوال نطاق من ية الغر ل
صية، ال حوال نطاق وتدخلھ للزواج املوضوعية الشروط من مثال الدي ل الش الزواج

ل الش لقانون وتخضعھ صية ال حوال مجال عن خارج أخرى دول ه عت ن  .1ح

سالمية البالد صية ال حوال صو لل ي القانو باملركز املتعلقة املواد مجموعة
ساس ذا وع ا، تنظم ال القانونية والقواعد العائلية عالقاتھ و ذاتھ حد ا معت ، الطبي

ناول  إ: ن املضافة التصرفات ا وأخ ص، لل العائلية الة ا ،ثم الطبي ص لل الفردية الة ا
املوت عد   .ما

الطبي: أوال ص لل الفردية الة   ا
املاد زائري ا املشرع أن01/ 10ةنص م:" ھع لي وأ اص لأل املدنية الة ا ع سري

م سي بج ا إل تمون ي ال الدولة   ".قانون

الة/ 1   ا
ال ي املد القانون قواعد اص حالة املجتمعشمل داخل ص ال بتمي وداخل سمح

ساسعائلتھ، ذا وع العائلة، أفراد مختلف ن ب قانونية عالقات بإقامة عد فيما سمح كما
واملوطن واللقب سم ق طر عن الطبي ص ال ة و تحديد   .يمكن

واللقب/ أ املادة:سم أنھ 28/01 تنص ع زائري ا ي املد القانون ص:" من ل ل ون ي أن يجب
ال ولقب ، فأك واسم أوالدهلقب ق ي صية،"ص بال اللصيقة قوق ا من سم أن حكم و ،

ياة ا ا تزخر ال صيات ال من ا غ ن و ا بي الفاصل د وا ا ل ة املم العالمة أنھ إذ
قانون و الذي ، i ال القانون و ا ل يخضع أن ب ي ال ن القوان سب أ فإن جتماعية،

ل سبة بال سية   .زائرا

القانون:املوطن/ ب ح أنھ كما ف، التعر نفس للموطن املختلفة القانونية نظمة عطي ال
الصعيد وع داخليا املوطن وم مف ختالف ذا و املوطن، من أنواع نجد الدولة لنفس الداخ

ص ال موطن يحدد الذي القانون اختيار لة مش يطرح ة،الدو املم العناصر من املوطن اعتبار و
ص ال بحالة متعلقا عت فإنھ ص، ال تواجد ان م معرفة لنا يح ي حيث الطبيعية صية لل

سية ا لقانون تحديده يخضع التا للمادةو   .م.ق10وفقا
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  لية/ 2

ملباشرةالتصرفا ص ال صالحية ال داء لية أ نا لية باأل الوجوباملراد لية أ ال ت،
باإلدراك املرتبطة العامة لية كذلك لية باأل واملراد حيا، والدتھ بمجرد ص لل ت تث ال
يحكم الذي القانون ا عل سري وإنما سية ا لقانون تخضع ال ف اصة ا ليات أما ، والتمي

الزوج لية أ عدم اصة ا ليات ومثال القانونية، عضالعالقة ن قوان التجارة ملمارسة ة
الق رجال لية أ وعدم االدول، عل املتنازع قوق ا لشراء و )م.ق 402( ضاء مرض، ض املر لية أ عدم

للبيع رجع)م.ق408(لوارثاملوت و القا، قانون إ خاصة أم عامة ل لية تكييف
اع ال إليھ   .املرفوع

لية/ أ خضوع سيةالقاعدة ا   لقانون

تھ، س ج لقانون العامة ص ال لية أ بخضوع تق زائري ا القانون سناد قواعد
املا نصت أن10/01دةحيث ال:" ھع الدولة قانون م لي وأ اص لأل املدنية الة ا ع سري

م سي بج ا إل تمون القانون"ي إ ذلك جع ف وطنيا ان فإذا فقانون، يا أجن ان وإن زائري، ا
أو سفھ أو أوعتھ جنون من لية عوارض وكذلك الرشد، سن يبلغ م يحدد الذي و تھ س ج

 .غفلة

سية/ ب ا لقانون لية خضوع ع الوارد ناء   ست

تج وت زائر ا عقد ال املالية التصرفات جن لية أ القاعدة ذه من ث اس آثار
ت ل س ال خفاء فيھ ب س إ يرجع ليتھ أ نقص ان إذا ا، نھف ذا،)10/02م( ب لية أ فإن

تية الشروط توافرت إذا تھ س ج قانون من بدال القا لقانون تخضع   :جن

املالية - التصرفات من جن بھ قام الذي التصرف ون ي  .أن
وأ - زائر، ا التصرف ذا يتم اأن ف آثاره تج ي  .ن
الوط - لقانونھ وفقا ا وناقص زائري، ا للقانون طبقا لية امل جن الطرف ون ي  ..أن
نھ - تب ل س ال خفاء فيھ ب س إ يرجع ليتھ أ نقص ون ي  .أن

ن الوطني اص ماية موضوعا ي نا ست كم ا ذا ان إذا فيما اء الفق اختلف وقد
أم العاقدفقط، سية ج عن النظر بصرف الوطنية ة املص ماية موضوع بالرأي،أنھ أخذنا فإذا

و و خامسا، شرطا مر استلزم اول جزائر جن الطرف مع املتعاقد ون ي رأن ظا ده يؤ ما و و ،
يا"النص أجن ن الطرف أحد ان يجب" إذا خر الطرف أن املخالفة وم بمف منھ م يف ونمما ي أن

منذوطنيا، الفر القضاء عليھ واستقر املصري ي املد للقانون يضاحية املذكرة أيدتھ ما و و



 
 تنازع القوانني: الفصل األول

 

 

اردي ةا"  "LIZARDIقضيةل خامس،لش شرط اط الش محل فال ي، الثا بالرأي أخذنا إذا أما
خر املتعاقد سية ج عن النظر غض النص إلعمال عة ر الشروط تحقق كفي   .1و

لية/ ج عديمي أو ناق   حماية
عات شر ال مختلف نجد ولذلك ومالھ، نفسھ حماية إ ا ناقص أو لية عديم يحتاج

قانوني ليةأنظمة وعدي القصر ماية املقررة النظم وتختلف ماية، ا ذه لھ تضمن خاصة ة
يجعل ما ذا و متعددة، النظم ذه نجد الواحدة الدولة وح بل أخرى، إ دولة من ن والغائب

ة كب مية أ ذو نظمة ذه ع التطبيق الواجب القانون عن   .البحث

زائري ا املشرع أخضع جاءولقد فقد حمايتھ، تجب الذي ص ال لقانون النظم ذه
النظمس:" 15/01 املادة من ا وغ والقوامة والوصاية بالوالية اصة ا املوضوعية الشروط ع ري

والغائب لية وعدي القصر ماية حمايتھاملقررة تجب الذي ص ال قانون فإن،"ن كذا و
الوصاية أو القوامة أو الوالية لھ ت تث من ن يب الذي و حمايتھ تجب الذي ص ال وما...قانون

وال الو مة م ت ت وم ا، انقضا أسباب وما م م واحد ل ام واحدم ل ستحقھ وما قيم،
من م   .2أجر م

الفقرة فـي القاعدة ذه ع ناء است املشرع أورد يتعلقوقد عندما املادة نفس من الثانية
عديمو أو القصر ان إذا زائري ا للقانون ختصاص يؤول أين لة، fاملست بالتداب أومر لية

موجودون زائرالغائبون ا املوجودة م بأموال علقت أو زائر،   .ا
ص: ثانيا لل العائلية الة   ا

  الزواج/ 1

القانو  النظم يةتختلف دي رابطة ا عت ا فبعض ا، كب اختالفا الرابطة ذه ل ا نظر نية
ا عض مة، جر ه عت و تمنعھ ا عض و ا عدد يح ت ا عض بحتھ، مدنية رابطة ا عت ا عض و صرفة
ذه حل يح ت ا عض صية، آثارا إال عليھ ترتب ال ا عض و صية وأخرى مالية آثارا عليھ ترتب

أبديةالرابطة رابطة ا عت و ذلك يـحرم ا عض   .و

  

                                                
وتت بھ، أخذت ال عات شر لل سبة بال لية ع التطبيق الواجب القانون ع الوارد ناء لالست _ التار صل اردي ل قضية القضيةعت ذه ع وقا ص

ثن لقاء وحرر رات، املجو عض فر تاجر من ى اش اردي ل س عمره من ن والعشر الثالثة مكسيكيا شابا اأن الوفاء أجل حل وملا ، سندات عدة ا
وعش بخمس الرشد سن يحدد الذي تھ س ج لقانون وفقا ليتھ أ لنقص ا حرر ال السندات ببطالن دفع ضده دعوى أقيمت وملا الوفاء، عن سنة،امتنع ن ر

الوط املتعاقد أن أساس ع النقض محكمة أيدتھ وقد السندات، قيمة بدفع يلزمھ كم ا قدفصدر ون ي أن كفي و العالم ن قوان ل ب العلم فيھ ض يف ال
النية حسن ون ي وأن رعونة، وال خفة بدون   :ينظر .عاقد

ص1 السابق، املرجع سليمان، ع  .67 -66ع
السابق،2 املرجع بلقاسم،  .226-224/ 1أعراب
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الزواج/ أ عقاد   ا

إذا أنھ ع الزواج، لھ يخضع الذي القانون لنفس تخضع ال طبة با الزواج مقدمات تبدأ
املحل لقانون تخضع الة ا ذه ية التقص املسؤولية فإن ضرر، ا ع وترتب طبة ا k^ف تم

تم إذا أما فيھ، حصلت عقادهالذي ا لشروط مستوفيا ون ي أن فيجب   .الزواج

للزواج.1.أ املوضوعية  الشروط

الشروط من شرطا عت وما للزواج املوضوعية الشروط من شرطا عت ما تكييف يرجع
للزواج املوضوعية الشروط فإن زائري ا للقانون سبة ال و ، القا قانون إ لية لية: الش أ

الط رضا الشرعيةالزواج، ع املوا من لو وا ود، الش الصداق، ، الو ن،   .رف

ن.م.ق11املادةتق الزوج سية ج لقانون الزواج ة ل املوضوعية الشروط بخضوع ج
ا بقول الزواج إبرام ل:" وقت ل الوط القانون الزواج ة ب اصة ا املوضوعية الشروط ع سري

ن الزوج ذه ،"من تطبيق ؤدي نو فرض أحد إ   :القاعدة

ول  الواجب:الفرض القانون تحديد ة صعو أية تثور فال واحدة سية ج من الزوجان ان إذا
ن للزوج كة املش سية ا لقانون الة ا ذه الزواج ة شروط تخضع إذ   .التطبيق،

ي الثا يثو : الفرض ئذ حي سية ا نفس إ تميان ي ال الزوجان ان املقصودإذا حول ساؤل ال ر
نمن الزوج من ل ل الوط سبةالقانون بال مجتمعة املوضوعية بالشروط مر يتعلق ل ،

حدة؟ ع طرف ل ل املوضوعية بالشروط يتعلق أم معا، ن   للزوج
املوزع التطبيق بصدد الثانية الة ا و امع ا التطبيق بصدد و الة ا ون   .ن

نالتطبيق للقانون امع حيث:ا معا، ن الزوج من ل سية ج لقانون املوضوعية الشروط تخضع
كما الزوجة، سية ج وقانون تھ س ج قانون ا ستلزم ال الشروط ل الزوج تتوفر أن يجب
وقانون ا سي ج قانون ا ستلزم ال املوضوعية الشروط ل كذلك الزوجة تتوفر أن يجب

الزوج سية   .ج
ع وضع ملا أنھ غ الزواج، املوضوعية للشروط امع ا للتطبيق اء الفق من جانب انتصر

املوزع التطبيق أمام املجال ا فا ره ي الفقھ جعل مما تطبيقھ يتعذر أنھ ن تب   .املحك
املوزع قانون: التطبيق ا ستلزم ال املوضوعية الشروط بتوافر ن الزوج من ل يكتفى وفيھ

نوعج عرف خر و املوزع التطبيق أن غ فقط، تھ عاس بموا مر يتعلق ملا القيود من
استجا عت ال تلك خاصة علياالزواج، خلقية ومبادئ سامية لقيم التطبيقبة ون ي أين ،

أمر  امع منھاا مفر   .1ال
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 تنازع القوانني: الفصل األول

 

 

القاأما � التطبيق ✁✂✄�☎✄ افال✟✞✝�✆ ج✠✆جزائر الز✡ ✞✆أحد ✄☛☞✌✍✄�✎ ✆✡✏ ✄✓✒✑✄ئري ✆�✝

✔✡ردتھ الذي ✡اليخرج.ق13املادة✡✕✟الالستناء إال م ☎✟✞✝�✆ليةعنذلك التظلخاضعة
لطرف   .جسية

للزواج.2.أ لية الش  الشروط
يتعلق ما ل لية الش ط الشرو بإبرامھ،يدخل املختصة ات وا الزواج، يل ^ بإجراءات

الة والو ار ش شرطاو دي ل ش الزواج ر ش عت املسيحية الدول وأغلب وإثباتھ، العقد ر وتحر
قانون قبل اليونان البلدان عض فإن ذلك ومع ليا، ل05ش قانون1982أفر صدور قبل وإسبانيا

حال81-30رقم و و موضوعيا، شرطا ه ولومبيا مالطاعت  ،اليوم) إسرائيل(الغاصب والكيان و
لية الش الشروط ضمن تندرج الزواج مراسيم أن سالمية البالد وقضاء ا فق السائد   .والرأي

القانونية التصرفات تحكم ال التقليدية العامة القاعدة إ لھ ش حيث من الزواج خضع و
املادة نص جاء فقد لية الش الناحية القانونية19/01من التصرفات ل تخضع:" مطلقا

فيھالتص تمت الذي ان امل لقانون الشك ا جان القانونية   ".رفات

والواليات اليابان ا فبعض إلزامية، أو ة اختيار القاعدة ذه اعتبار تختلف الدول أن غ

البلقان ودول ا وانجل املتحدة
لزام،  يل س ع املحل لقانون الزواج لية الش الشروط سند

اعتب كذلك مكن ةو اختيار القاعدة ذه تجعل ا عض و املجموعة، ذه ضمن الفر القانون ار
ية، العر الدول وأغلبية يطا القانون ن للزوج ك املش للقانون لية الش الشروط إسناد وتج

للز  سبة بال ة واختيار ا إقليم ع م امل للزواج سبة بال إلزامية قاعدة ا م تجعل أخرى دول نما واجب
ي والبولو ي ملا و النمساوي القانون حال و و ارج ا م  .1امل

العدول سية، ا أو املوطن ن الزوج اتحاد حالة يج فإنھ زائري ا للقانون سبة ال و
نصت فقد فيھ تمت الذي ان امل لقانون للزواج لية الش الشروط إخضاع ع19/02املادةعن

أن:"أنھ أيضا جوز أوو ك، املش الوط ما لقانو أو للمتعاقدين، ك املش املوطن لقانون تخضع
املوضوعية ا ام أح ع سري الذي الدبلوما،"للقانون السلك أمام م امل الزواج عد كما

نصت ما و و زائري ا ل للش أو املح ل للش طبقا تم سواء يحا، أجن بلد املعتمد زائري ا
املدنية97و 96املادتانعليھ الة ا قانون   .من

الزواج/ ب   آثار

والواجبات قوق ا صية ال فاآلثار صية، وأخرى مالية آثار الزواج ع تب ت
زائري ا املشرع ا أورد وقد ن، الزوج ن ب القانون39 إ36املواداملتبادلة املتضمن11-84من

                                                
ذ ضمن دخل البلغاري و والقانون املجري، والقانون ي، وسلوفا شي ال والقانون ي، لبا والقانون ، اليوغسال القانون املجموعة  .ه
السابق،1 املرجع بلقاسم،  .242 -241/ 1أعراب
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سرة،وتتمثل خالص: قانون عايةوالد،الطاعةوالوفاءو ور سرة ة مص ع ،التعاون
النظم عض و الوسع، حسب الزوجة ع الشرعية النفقة واحدة، من بأك الزواج حالة العدل

ا زوج لقب الزوجة ل...حمل يحتفظ أين سالمية، عة الشر معروفة فغ املالية ثار نما ب ،
الزوج اصةمن ا أموالھ التصرف ة بحر   .ن

الزواج إبرام عند الزوج سية ج لقانون زائري ا القانون ثار من ن النوع كال خضع و
من و الفقرة عليھ نصت ما و ا12 املادةو وقت:" بقول الزوج ا إل ت ي ال الدولة قانون سري

واملالية صية ال ثار ع الزواج عقاد الزواجا عقد ا يرت ا،"ال جزائر ن الزوج أحد ان إذا أما ،
ثار تلك ع وحده سري الذي و زائري ا   ).م.ق13م(فالقانون

الزواج/ ج   انحالل

أبدية الرابطة ذه تجعل الدول فبعض آلخر، قانون من الزوجية الرابطة اء إ طرق تختلف
كما بالوفاة إال اك نف ا يمك وال سابقا، ية ورو الدول عض و ية الالتي ا أمر دول ال ا و

و لع، با أو بالتطليق أو للزوج املنفردة باإلرادة بالطالق الزواج عقد اء إ يجوز سالمية عة الشر
االنفصال سالمية عة الشر ع بة غر نظما ا بدور عرف ال ية الغر الدول عند مقبولة غ صيغ
للرابطة اء إ ذلك ع تب ي أن دون ن الزوج ن ب كة املش شة املع فيھ تنقطع حيث ي، سما ا

الطالق لطلب با وس مقدمة ذلك ون ي وقد   .الزوجية،

الزواج انحالل سند الدول فبعض الطالق، لھ تخضع الذي القانون الدول تختلف كما
و  الدانمارك بھ املعمول و و القا إلقانون سنده الدول عض و كية، مر املتحدة الواليات

أغلب ن وقوان ي اليونا القانون كما الزوج سية بج خذ ا بي اختالف مع لكن سية ا قانون

التو والقانون ي البولو القانون كما كة املش سية با خذ أو ية، العر   .الدول

فقد زائري ا القانون املوأما من الثانية الفقرة انحالل:" ع12ادةنصت ع سري و
الدعوى  رفع وقت الزوج إليھ ت ي الذي الوط القانون ي، سما ا نفصال و النص،"الزواج ذا و

بأن املتحرك والتنازع الزوج، سية ج لقانون شر ال ختصاص بمنح الثابت التنازع مسأل حسم
الزواج انحالل الزواجأسند آثار تقرر كما الزواج إبرام عند س ول الدعوى رفع وقت إذا،إ أما

الواجب و زائري ا فالقانون الزواج، عقاد ا وقت ة زائر ا سية ا يحمل ن الزوج أحد ان
الزواج لية أ يخص ما عدا فيما   .التطبيق

                                                
إسناد ضوابط ثالثة التو القانون   :وضع

الدعوى  - رفع وقت ن للزوج ك املش الوط  .القانون
مو  - يكن لم كوإن مش موطن آخر فقانون  .جودا،
القا - قانون ذلك، غياب  .و



 
 تنازع القوانني: الفصل األول

 

 

سب/ 3 ال وإثبات   البنوة

ا الوسبجزءمنا البنوةوإثبات والدعد و للوالدين صية ال التميلة ب و معا،
الصدد نذا   :ب

الشرعية زواج:البنوة عالقة ما بي ن أبو إ الولد ساب ان و و ، بھ ف املع سب ال ون   .وت
الطبيعية سفاح:والبنوة عالقة عن تج ت   .ال

الشرعية/ أ   البنوة
ال و اإلقرار و يح ال بالزواج سب ال ت عديث ھ ف^ تم اح ن ل و ة، الش اح ن و نة ب

للمو  وفقا و32،33ادالدخول لقاعدة34، إعماال زائري ا سرة قانون للفراش"من ب"الولد ذ و ،
ا وتطبيق والولد الوالد ن الطرف سية ج لقانون اره وإن سب بال اف ع خضوع إ اء الفق عض

عس الرأي ذا أن غ جامعا، دائماتطبيقا تظل البلوغ قبل الولد سية ج أن ع عالوة التطبيق
لقانون سب ال وإثبات البنوة زائري ا املشرع أسند وعليھ عات، شر ال أغلب والده سية عة تا

املادة عليھ نصت ما ذا و ب، سية امك13ج بقول اره:" رر وإن بھ اف ع و سب ال ع سري
ب سية ج الطفلقانون ميالد   .وقت

الوفاة وقت ب سية ج قانون يطبق الطفل ميالد قبل ب وفاة حالة   ".و

الطبيعية/ ب   البنوة
ذه ألن الولد، سية بج ا م علق ما عدا الطبيعية، البنوة ام أح زائري ا القانون ناول ي لم

سالمية، عة الشر ا ف ع ال سفاح عالقة عن ناجمة للقانونالبنوة ا إسناد ستد مما
بحمايتھ وتتعلق حالتھ تخص دامت ما للولد i   .ال

والتب/ ج   الكفالة

الدم، أساس ع حقيقية بنوة صلة ما بي تقوم ال ن ص ن ب مصطنعة بنوة التب عت
قائم النظام ذا و والواجبات، قوق ا حيث من الشر الولد مرتبة ا ف املتب الدوليصبح

ية العر الدول نما ب سالمية، س(غ تو ناء كيم) باست ا الشارع حرمھ الذي النظام، ذا ف ع ال
القرآن   .بنص

يخضع فإنھ آثاره، أو التب ة ب يتعلق نزاع زائري ا القضاء أمام رفع وأن حدث إذا لكن
العر  الدول املعروفة الكفالة لھ تخضع الذي كم ا املادلنفس نصت فقد ع1مكرر 13ةية،

ا:" أنھ آثار ع سري و ا، إجرا وقت واملكفول الكفيل من ل سية ج قانون الكفالة ة ع سري
الكفيل سية ج   .قانون

التب ع ام ح نفس   ".وتطبق



 
 تنازع القوانني: الفصل األول

 

 

لقانو  ا أخضع ال الكفالة، عقاد ا ة ط شرو ن ب فرق املشرع أن يت أعاله املادة نمن
سية ا متحدي انا إذا أما ما، سي ج اختالف حالة فـي جامعا تطبيقا ما وتطبيق ن الطرف سية ج

الكفيل سية ج لقانون ا أخضع ال ا آثار ن و كة، املش سية ا قانون   .فيطبق

قارب/ 4 ن ب   النفقة

و  ت وقد ، حوا قرابة أو مباشرة قرابة القرابة ون ت رةقد مصا قرابة وأقاربن الزوج ن  ب
امل جاء فقد خر، سبة:" م.ق 35ادةالزوج بال والدرجة القرابة نفس ن الزوج أحد أقارب عت

خر الزوج أيضا"إ تختلف كما للنفقة، املوجبة القرابة تحديد الدول عات شر وتختلف ،
توجب ال عات شر ال عض وتوجد بل ا، استحقاق شروط ستدتحديد مما قارب، ن ب النفقة

النفقة لھ تخضع الذي القانون   .تحديد

ينص نجده زائري ا ي املد القانون إ الرجوع أنھمنھ14املادةو القانون:" ع يطبق
ا للمدين قارب ن ب بالنفقة ام ل ع عبارة"الوط من م ف وقد قارب" ، ن ذا" ب الواردة

الزواج آثار من ال الزوجة نفقة ا ف يدخل أن من تحرزا النفقة، ع قيد ا أ  .1النص

ان: ثالثا وما املوت عد تنفذ ال االتصرفات   حكم

ق16املادةتنص أنھ.من ع عد:" م تنفذ ال التصرفات وسائر والوصية اث امل ع سري
املو أو الك ال سية ج قانون موتھاملوت وقت التصرف منھ صدر   .أومن

ما إجرا وقت الواقف أو ب الوا سية ج قانون والوقف بة ال ع سري   ".و

اث/ 1   امل

ص ال خالفة و اث املسائلامل من اث امل ان وملا موتھ، ب س ترك فيما القانون بحكم
ات تجا وتباين فق خالف محل ان فقد ية، العي حوال و صية ال حوال ن ب تقع ال
سية ج لقانون زائري ا املشرع أخضعھ ففيما لھ، يخضع الذي القانون تحديد شأن عية شر ال

ناك موتھ، وقت الك ،ال املتو موطن لقانون تخضعھ من ا وم املال، ملوقع تخضعھ من الدول من
العقار اث امل إخضاع ع مجمعة الدول ذه و املنقول اث وامل العقار اث م ن ب تفرق من ا وم
طانيا ر و املتحدة والواليات سا فر تخضعھ ففيما املنقول اث م حول اختلفت نما ب موقعھ، لقانون

تھل س ج لقانون ورومانيا واملجر النمسا تخضعھ ، املتو موطن   .قانون

اث امل قانون نطاق شمل استحقاقھ،: و وقت اث، امل عھأسباب وموا   .2شروطھ،
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  الوصية/ 2

ا نفاذ توقف و املو من ا بصدور وتنعقد املوت، عد ملا يضاف كة ال تصرف الوصية
لھ، املو وقبول موتھ صية،ع ال حوال نطاق داخلة الوصية ية العر ن القوان ت اعت وقد

موتھ وقت املو سية ج لقانون زائري ا املشرع ا   .1وأسند
بة/ 3   ال

يفرض أن ع الت نية من يتجرد أن دون ب للوا ا ف جوز و حياء، ن ب عوض بال تمليك بة ال
أخ وقد ما، ام بال القيام لھ وب املو مرع علق سواء ب الوا لقانون بة ال زائري ا املشرع ضع

الذي ل الش qالرا أن ع بة، ال بالرجوع يتعلق فيما أو وب املو ء بال أو العقد شروط
أيضا القانون لنفس يخضع املنقول بة ال عقاد ال القانون   .2يتطلبھ

  الوقف/ 4

املال س ح منفعة(الوقف أو ن وعادةعن) ع والتصدق، التأبيد وجھ ع ص ألي التملك
ومدارس ية ا معيات وا ية الدي للمؤسسات عة تا سالمية البالد الوقفية مالك ون ت ما

ع،...العلم الت الفضل صاحب ألنھ الواقف سية ج لقانون الوقف زائري ا املشرع أخضع وقد ،
املنظ الشروط تحديد عود شرعاوإليھ الوقف ومقتضيات تتعارض لم ما املوقوف للمال شرط"مة

الشارع كنص  .3"الواقف
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  القانون الواجب التطبيق على األحوال العينية:املطلب الثاني
ة ا ر ذهقاعدة ،ف واملنقول العقار ع املال موقع قانون تطبيق حول عات شر ال تختلف ال

مدرسة إ خية التار ا جذور القديمةترجع يطالية موال1حوال ع القاعدة ذه فتطبيق ،
شغل ال ا أل ة املعنو موال ع ا تطبيق ان بم ة الصعو من ولكن ة، كب ات صعو يث ال املادية

انيا م ا   .ح

ول  ة: الفرع العقار املادية   موال

املاد قوق17/02ةنصت وا العقارات وملكية حيازة خضوع ع زائري ا ي املد القانون من
عت العقار بأن العقار، ع املوقع قانون تطبيق اء الفق رر و العقار، موقع لقانون ة العقار ية العي

أن فيجب ا ا أر من ركن م أ و الدولة وإقليم ا، سياد عليھ تمارس ال الدولة إقليم من جزء
ايط نفس الدولة قانون عليھ خر ،بق م عض رره الو القانونية العالقة مركز ا،ذبأنھ موضوع و ي

التصرفات جميع فيھ ر ش أن يجب الذي ان امل و إذ ا، ول وس املعامالت سالمة تقتضيھ وأنھ
العقار ع   .2الواردة

تطبيق نطاق شمل منقانونو ل العقار   :موقع

ي/ 1 العي قوق والتبعيةا صلية   ة

صلية/ أ قوق زائري  :ا ا القانون و امللكية حق ع تبة امل قوق وا امللكية، حق : وتتمثل
رتفاق وحق السكن، وحق ستعمال حق نتفاع، حيث. حق من العقار موقع لقانون وتخضع

وانقضاأسب ا، انتقال ا، كس وطرق   .اؤ اب

قوق/ ب و:التبعيةا مستقلة، توجد ال ولذلك بھ الوفاء تضمن i ق عة التا قوق ا
زائري  ا متياز: القانون وحقوق ختصاص، حق يازي، ا ن الر ، الرس ن   .الر

عقار/ 2 ع الوارد   العقد
ق عليھ ينطبق فإنھ العقد، و آخر عي حق ألي أو للملكية الناقل ب الس ان موقعإذا انون

من عة الرا الفقرة عليھ نصت ما و و املتعاقدين، طرف من املختار للقانون يخضع وال  18املادةالعقار
ا)م.ق( موقعھ:" بقول قانون بالعقار املتعلقة العقود ع سري أنھ   ".غ

منقول / 3 أو عقار إ املال   تكييف
تكييف أن إ البعض ب ذ فقد املال، تكييف بضابط يتعلق فيما اء الفق ن ب خالف ناك
العامة، القاعدة من ناء است بارتان قرره ملا خالفا ، القا قانون إ يرجع ومنقول عقار إ املال
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أخذبھاملشر  الذي و و املال، موقع قانون إ عقار أو منقول إ املال تكييف أخضع زائريحيث ا ع
قانون  قانون" :01/ 17املادة10 -05 عديل إ منقوال أو عقارا ان سواء املال تكييف يخضع

ا ف يوجد ال   ".الدولة

عقار/ 4 ع الواردة للتصرفات والعالنية ر الش   وسائل

أو  ق ا شأة ل ا توافر الواجب والعالنية ر الش وسائل لھ تخضع الذي القانون حتجاجإن
املعامالت واستقرار للغ حماية من يوفره ملا العقار موقع قانون و ، الغ قبل   .1بھ

ي الثا املنقولة: الفرع املادية   موال

ذا و ا، فقد أو ا املتعلقة قوق ا كسب وقت الفع ا موقع لقانون املادية املنقوالت سند
ا عليھ نصت ا17/03ملادةما سري :" بقول وقتو ا ف يوجد ال ة ا قانون املادي املنقول ع

ا فقد أو خرى، ية العي قوق ا أو امللكية أو يازة ا كسب عليھ ترتب الذي ب الس   ".تحقق

فاملنقوالت ا، موقع ملعرفة ات الصعو عض تث قد العقار، خالف ع املنقولة موال و
والبضا والطائرات السفن ركة ا غدائمة ا، موقع تحديد حقيقية ة صعو تث ا عل ونة امل ع

قانون إ ا يخضع بل ، الفع ا تواجد ان بم عتداد عدم إ ب يذ والقضاء الغالب الفقھ أن
ع أو الطائرة املحمولة املنقوالت وتخضع ا، علم وترفع ا ف قيدت ال الدولة قانون إ أي العلم

ا لنفس االسفينة ر ظ ع املحمول النقل وسيلة لھ تخضع الذي   .كم

فب علما، تحمل ال وسيلة ع برا املنقولة لألموال سبة ال الفعو ا موقع تحديد عذر اعتبار
خالل دولة من أك حدود تجتاز ا أل ا، عل عي حق كسب عليھ ترتب الذي ب الس تحقق وقت

قانون سب أ فإن ا، لنقل تخضع أن الر ھيمكن الفقھ إليھحسب املرسلة البلد قانون و qساا تأس
فيھ ستقر سوف الذي ان امل أنھ   .ع

دولة إقليم من تنقل ال موال ع التطبيق الواجب القانون حول أخرى ة صعو تثور كما
ضابط ت ب بت زائري ا املشرع ا حسم ذه و املتحرك، بالتنازع تتعلق ثانية دولة إقليم سنادإ

ا ف يوجد ال ة ا قانون و التطبيق الواجب القانون أن ع املشرع نص حيث وقتاملالالزمان،
ب الس   .تحقق

املتعلقة العقود أن ناء باست العقار، نفسھ و املنقوالت ع املوقع قانون تطبيق ونطاق
املوضوعية الشروط حيث من رادة لقانون تخضع ابمنقول عقاد   .2ال
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الثالث ة: الفرع املعنو   موال

ا أنتردعل تص ذلك ومع س، ا تحت تقع ال ال ة املعنو أو املادية غ موال
املوقع ذا وقانون ا ل ا اف موقع عن البحث من مفر ال فإنھ انيا، م ا ح شغل ال ا وأل قوق، ا

ا عل يطبق الذي و ا   .ف

زائريوقد ا املشرع ل ا ذا ع ة:" بقولھمكرر 17املادةنص املعنو موال ع سري
ية العي قوق ا أو امللكية أو يازة ا كسب عليھ ترتب الذي ب الس تحقق وقت ا وجود محل قانون

ا فقد أو   .خرى،
إن - أو للمصنف ول شر ال ان م والفنية دبية امللكية وجود محل   .جازهعد
ا - منح الذي البلد اع خ براءة وجود محل عد   .و
فيھ - أودعا أو ال الذي البلد ن الصناعي والنموذج الرسم وجود محل عد   .و
ستغالل - شأة م ة التجار العالمة وجود محل عد   .و
التجاري  - للمحل الرئ املقر بلد التجاري سم وجود محل عد   ".و

أو  ال قوق ا إ ضاف لقانونو أو رادة لقانون تخضع ال الديون، أعاله املادة ا رد
فعل، عن أو عقد عن ناشئة إما صية ال قوق وا صية، حقوق الديون أن باعتبار املحل
ثابت دين إ اء الفق يقسمھ والة، ا ق طر عن فيھ التصرف يمكن معنوي مال باعتباره والدين

للتداول  قابل   .ودين

سبة املدينبال موطن لقانون ا إخضاع الفقھ من جانب يرى العادية ا-للديون موقع
ا ومصدره،-ف الدين ن ب الفصل عدم قول و الرأي ذا الفقھ من كب جانب رفض و

وال لالنتقال، الدين ذا قابلية يحكم أن يجب الذي و الدين مصدر ع سري الذي فالقانون
ج إال ذلك من ث موطنس لقانون تخضع أن ب ي ال الغ ع والة ا لنفاذ الالزمة راءات

  .املدين
ا تحمل ال الورقة لطبيعة ع تا ا فحكم للتداول قابلة أوراق الثابتة للديون سبة بال   .أما

ص - ال لھ يخضع الذي للقانون ا انتقال تخضع الرس والسند م الس سمية وراق
الرئاملعنوي إدارتھ مقر فيھ يوجد الذي البلد قانون و و ا، أصدر  .الذي

ا - ف الثابت الورقة موقع لقانون انتقالھ حيث من يخضع املھ والسند املھ م الس
نقلھ عليھ ترتب الذي ب الس تحقق وقت  .الدين،

الوف - بلد لقانون ا خضوع qالرا الفقھ رى و والشيك السفتجة ذنية عوراق اء،
التنفيذ يتم وفيھ ق ا يوجد فيھ أنھ  .1اعتبار
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  االلتزامات التعاقديةالقانون الواجب التطبيق على : املطلب الثالث
عنصر ع شتمل ال ا أل الدولية، العقود ن القوان لتنازع محال ون ت ال العقود

الدو القانون نطاق من فتخرج الداخلية العقود أما ، دولياأجن العقد العتبار يكفي وال اص، ا
أطرافھ أجن عنصر ع بالفعل شتمل أن ب ي وإنما كذلك، أنھ املتعاقدين طرف من ح التصر

تنفيذه أو إبرامھ ان م أو موضوعھ  .أو

ول  رادةالعقدخضوع: الفرع   لقانون

لقانون الدولية العقود العالم عات شر ال معظم اختارتھتخضع الذي القانون و و رادة،
القديم إرادة يطا حوال فقھ العقود ع املطبق القانون و رادة قانون يكن ولم املتعاقدين،

لم أنھ كما برام، بلد لقانون ا إخضاع ع الفقھ ذا جرى فقد عشر، والثالث ي الثا ن القرن
موض ع القانون ذا تطبيق اختصاصيقصر ير ت تم وقد لھ، ش أيضا شمل جعلھ بل العقد وع

طراف عرفھ الذي القانون أنھ أساس ع اء الفق عض طرف من ة الف ذه برام بلد   .قانون

قانون اختصاص نحو و طوة ا ورتيوس الفقيھ عشر امس ا القرن خطا وقد
بلد  قانون اختصاص برر ملا طرافرادة، إرادة إليھ ت اتج الذي القانون أنھ أساس ع برام

قانون ان إذا فقال املتبقية، طوة ا ديموالن الفر الفقيھ أكمل عشر السادس القرن و ضمنيا،
آخر قانونا يختارا أن إذا ان فباإلم املتعاقدين، إرادة ضمنا اختارتھ الذي أنھ أساس ع يطبق بلد

عقد ليحكم ه قاعدةغ إعمال مجال انكمش أن لديموالن املنطقي تاج ست ذا شأن من ان و ما،
العقد ل ش حكم ع فقط واقتصر إبرامھ، بلد لقانون العقد   .خضوع

زائري ا املشرع عليھ نص ما و امن18املادةو ف جاء حيث ي املد ع:" القانون سري
املختار القانون التعاقدية امات بالعقدل أو باملتعاقدين حقيقية صلة لھ انت إذا املتعاقدين،   .من

كة املش سية ا أو ك املش املوطن قانون يطبق ذلك، ان إم عدم حالة   .و

العقد إبرام محل قانون يطبق ذلك، ان إم عدم حالة   .و

موقعھ قانون بالعقار املتعلقة العقود ع سري أنھ   ".غ

املادة من الحظ القانونو ون ي أن رادة، ضابط عمل ي ل ط ش زائري ا املشرع أن أعاله
مال أ املتعاقدين أن فلو الضمنية باإلرادة عتد ال وأنھ بالعقد، أو باملتعاقدين حقيقية صلة لھ املختار

الضواب تطبيق إ أ ي القا فإن التعاقدية، ما اما ال تنفيذ لھ يخضع قانون ع طتفاق
املشرعحتياطية أورده الذي ب ت ال حسب العقد؛، فإن ما سي ج أو ما موط اتفاق حالة ففي

أو املوطن قانون ان أ سواء ك، املش للقانون يختار يخضع أن وللقا سية، ا إذاقانون ما بي
املادة من الثانية الفقرة ألن ما، سي وج ما موط التخي  18اتحدا بصيغة نجاءت القانون ن   .ب
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ا  وءإ مناصمنال فال ك، املش القانون وغياب املتعاقدين اتفاق عدم حالة أما
ان إذا برام بلد قانون ن عي ة صعو توجد وال برام، بلد لقانون العقد إخضاع متمثال خ

ن، غائب ن ب التعاقد ان إذا ما بخالف ن، حاضر ن ب برامالتعاقد ان م ن عي فإن الة ا ذه ففي
وعليھ قانونھ، سناد لقاعدة تفس التعاقد محل ن عي أن أساس ع ، القا لقانون يخضع
فيھ علم الذي ان امل و ن، غائب ن ب التعاقد ان إذا زائري ا للقانون وفقا العقد إبرام ان م فإن

ما بالقبول أو املوجب اتفاق يوجد ذلكلم بخالف ي قانو   .1نص

ي الثا لقانون : الفرع ضوع ا من ناء   رادةست

من عة الرا الفقرة ناء18املادةأوردت رادةاست لقانون الدولية العقود خضوع قاعدة ع
جوانبھ، جميع موقعھ لقانون أخضعھ حيث عقار، العقد يتعلق ملا حتياطية خرى ن القوان أو

املتعاقد سية ج لقانون خاضعة تبقى ف عقاد لال الالزمة لية إال حكمھ عن يخرج 10 م(وال
ا)م.ق تخضعھ الذي العقد ل وش برام.ق19ملادة، محل لقانون   .م

الثالث العقد: الفرع قانون تطبيق نطاق   تحديد

بقى و العقد، ل ش ع وكذلك املتعاقدين، لية أ ع أسلفنا كما العقد قانون يطبق ال
وآثاره العقد ن و ت شمل ال التعاقدية امات باالل زائري ا املشرع عنھ ع ما نطاقھ   .يدخل

العقدتكو/ أ ب:ن وس ومحل تراض من انھ، أر جميع توافر العقد ن و ت   .يتطلب

للتعب سبة بال أما العقد، قانون نطاق من رادة وجود مسألة بعاد اس الفقھ خالف ال
من ا مقوما ستمد وال ذاتھ، ص بال تتعلق ال رادة عيوب أن qوالرا خالف، محل ف ا ع

ظ من بل فيھ العقدصفات العقد،روف قانون ن يب العق: وكذلك محل ن،(دشروط التعي الوجود،
ن)واملشروعية الغ حي،واختلف من ب الس خضع العقدو لقانون ومشروعيتھ وجوده مراعاةث مع

باملشروعية يتعلق فيما القا قانون العام   .النظام

زاء ا بيان يتو الذي و العقد قانون أن أوكما العقد، ان أر من ركن تخلف ع تب امل
جازة، التصرف ق ت وم باإلبطال، التمسك ق ا لھ من ن ب و تھ، شروط من شرط

التقادم مدد حدد   .و

العقد/ ب ألي:آثار ووفقا العقد، أثر م إل ينصرف الذين اص ن يب الذي و العقد قانون
الغ ة ملص اط ش ون ي اشروط وطرق التعاقدية امات ل مضمون حدد و و، و لتنفيذ،

العقد بتفس انق،املختص أسباب ن يب الذي و العقد قانون أن امكما ل لضاء يتطلبھ وما
تھ ل شروط من ب   .س

                                                
زائري 67املادة1 ا ي املد القانون  .من
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  القانون الواجب التطبيق على شكل التصرف : املطلب الرابع
برام:ول الفرع  محل لقانون ل الش    خضوع

الواجب القانون حيث من وموضوعھ العقد ل ش ن ب يطالية حوال مدرسة اء فق يفرق لم
ما بي التفرقة تتم ولم العقد، إبرام محل قانون و و واحد لقانون ما أخضعو فقد ما، عل التطبيق

عشر السادس القرن ديموالن الفر الفقيھ جاء إرادةح لقانون العقد موضوع بإخضاع وقال
دون التصرف ل ش ع قاصرة برام محل لقانون العقد خضوع قاعدة بذلك فأصبحت املتعاقدين،
وموضوعھ، العقد ل ش ن ب التفرقة ذه حاليا العالم دول معظم عات شر أخذت وقد موضوعھ،

ما عل التطبيق الواجب القانون حيث   .من

املشرع ا نصوم الذي زائري أنھمن19املادةا ع ي املد التصرفات:" القانون تخضع
فيھ تمت الذي ان امل لقانون الشك ا جان   .القانونية

أو ك، املش الوط ما لقانو أو للمتعاقدين، ك املش املوطن لقانون تخضع أن أيضا جوز و
املوضوعية ا ام أح ع سري الذي   ".القانون

محلفم لقانون التصرف ل ش أسند قد زائري ا املشرع أن ن ب ي أعاله املادة نص خالل ن
العاقدين اتحاد حالة إال إلزامية برام محل قاعدة عت زائري ا القانون أن uووا إبرامھ،

امل لقانون التصرف ل ش إخضاع كمة ا و ا، ع العدول يجوز ئذ فحي سية ا أو واملوطن حل
بالضرورة ون ت ل الش ذا قواعد أن إذ الناس، ن ب املعامالت ولة وس لسالمة املح ل الش مالئمة
املحل قانون يتطلبھ الذي ل الش املتعاقدان م اح إذا م، ل مناال وأقرب املتعاقدين لدى املعرفة لة س

أمام ر املظ حيث من م تصرفا ة ع م اطمئنا إ أد ذلك الصالحيةان ذات   .1السلطات

ل ش موضوع القديمة يطالية املدرسة عند أثارت ال الوصية مسألة انت وقد
ستلزم و املدينة وقانون س فين مدينة و و وصية مودين ان س أحد حرر فقد التصرف،

ثالثة بحضور تكتفي الثانية املدينة قانون نما ب ود، ش سبعة حضور الوصية ة فقط،ل ود ش
ثالثة حضور واستوفت س فين تمت مادمت الوصية ذه ة س فين مدينة القضاء قرر وقد

ود قاعدة، ش وضع و القانونية التصرفات ل ع كم ا عميم با س ذلك ان  Locus regit"و
actum."  

التا و فيھ، تم الذي املحل لقانون التصرف ل ش العالم عات شر معظم أسندت لقد
تطبيق إلزامية مدى حول و الف ا وإنما ا، خذ عدم أو القاعدة ذه باألخذ يتعلق ال الف فا

مثل ا ع العدول يجوز ال إلزامية املحل قاعدة عت دول ناك ف القاعدة، ر : ذه ن،اسبانيا، جنت
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والشي غال، ال. ال ا و كما ة اختيار املحل قاعدة تطبيق عت أخرى دول نما سا،: ب فر
ية العر الدول ومعظم ج، و ال د، السو املجر، النمسا، أملانيا، ا،  .انجل

املادة نص إ العودة و فإننا زائري ا للمشرع سبة ال من19و تجعل ا نجد ي، املد قانون من
ة ولو يل س ع ا قرر املشرع أن ن ب ي ا صياغ النظر إمعان عند ولكن ة، اختيار القاعدة ذه
أو للمتعاقدين، ك املش املوطن قانون إ وء ال انية إم ذلك عد للقا أجاز ثم فضلية، و

لتل املوضوعية ام ح ع سري الذي للقانون أو ك، املش الوط ما القانونيةلقانو التصرفات   .ك

ختيار مكنة القا إعطاء أو ا إلزامي عن النظر صرف و القاعدة ذه فإن حال ل وع
رفعا ا، تطبيق تفرض املتعاقدين ع س الت ا مقدم و العملية عتبارات فإن ا، غ ن و ا بي

قانونا ة املطلو ال ش من النھ يج قد فيما ما ع رج مال تصرف إبرام بلد   . 1غ

ي الثا ل: الفرع الش يحكم الذي القانون تطبيق    نطاق

عقاد ال مقررة ال أش ناك ف ل، الش وم مف يدخل ما تحديد نا بي اختالفا الفقھ يختلف
لية، لأل مكملة ال وأش التصرف، ر ش خاصة ال أش ناك و إلثباتھ، مقررة ال أش ناك و التصرف،

قاعدة عليھ وتطبيق ل الش لقانون يخضع ال ش ذه   ؟Locusفأي

املطل -أوال ل للش سبة العقودبال عقاد ال ما :وب عقد ة ل الرسمية الكتابة مثال املشرع ط ش كأن
ن ق فر إ الفقھ قسم فقد بة ال أو ن  :الر

ول  - ق الفر ب غرضذ ألن موضوعية، قاعدة عت التصرف عقاد ال املطلوب ل الش أن إ
وال ل الش وم مف من بعاده اس يجب بالتا و و املتعاقدين، رضا حماية و فرضھ من املشرع
ل الش وم مف تدخل وال سية ا لقانون وتخضع املوضوعية، لقاعدة خضوعھ يجب

برام محل لقانون اضع   .ا
ا - ب يوذ الثا ق ولفر ف التا و ل، الش وم مف يدخل العقد عقاد ال املطلوب ل الش أن إ

أغلبية ذلك وسايره الفر القانون إليھ ب ذ ما و و العقد، إبرام محل لقانون يخضع
ل، الش لقاعدة ضوع ا من الرس ن الر ث س الفر القانون ان وإن ، الفر الفقھ

ع تنص املادةكما الفرم2128ذلك القانون   .ن

التصرف - ثانيا إلثبات املطلوب ل للش سبة التوقيع، :بال أو ود، الش ادة ش أو كتابة، الورقة ر تحر مثل
تحكمھ ال سناد فقاعدة التا و ل، الش وم مف خالف بال يدخل و ف عليھ، التصديق أو

املحل   .قاعدة
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لأل  - ثالثا سبة املاليةبال التصرفات ار إلش ة املطلو ال ارالتصرفات:ش أنإش عليھ املتفق فمن
م م من إعالم ار ش ذا من الغرض إذ العقار، ملوقع يخضع القيد أو يل ^ ال ق بطر ة العقار
فقد منقول ع الواردة التصرفات ر ش أما املالية، املعامالت سالمة وضمان العقار التصرف أمر

الفعاخ املال ملوقع ا إخضاع إ الفر القضاء ب ذ وقد املال، ملوقع ا إخضاع الفقھ تلف
  .للمنقول 

عا لية -را لأل املكملة ال لألش سبة يتمكن :بال ح ا اتخاذ يلزم ال جراءات منناقصو لية
حصول ضرورة مثل ي، القانو التصرف ن،ھمباشرة مع تصرف ملباشرة إذن حصولع وجوب

أموال التصرف ملباشرة إذن ع الو حصول ووجوب التجارة، ملباشرة إذن ع الزوجة
لية،،القاصر ناقص حماية ا م والغرض التصرف بموضوع وثيقا ارتباطا ترتبط ال ش ذه ف

ج لقانون وإنما ل الش لقانون تخضع ال ف التا ؤالءو   .سية

الفقھ اختلف الدمغةكما أنلLes Timbresمسألة يجب بحيث ل الش داخلھ عت
أغلبية رأي و كما ا ستوف لم أوراق ل يرفض أن القا ع فيجب املحل، لقانون طبقا ستو
البعض رأي و كما الدولة لتلك ضرائب محصل س ل ألنھ بذلك لھ شأن ال القا أن أم الفقھ،

الد ن ب املا التعاون أن عليھ يرد ان وإن ومرغوبخر، مطلوب   .ول

أيضااختلفو  املرافعاتوا قواعد ع التطبيق الواجب القانون املدنية(حول ل)جراءات ف ،
؟ القا لقانون تخضع أن يجب أو املحل قانون ا عل يطبق و ل الش نطاق   تدخل

لقانون ختصاص مساءل و جراءات قواعد إخضاع إ ية العر ن القوان معظم بت ذ
املادة نص حيث زائري ا القانون ا وم ، أنھ21القا ع ختصاص:" مكرر قواعد ع سري

جراءات ا ف تباشر أو الدعوى، ا ف ترفع ال الدولة قانون جراءات إخضاع"و من كمة وا ،
أن عن فضال الدولة، القضاء ملرفق العام التنظيم يقتضيھ ما القا لقانون القضائية جراءات

القا قانون ا عل املنصوص إجراءات لقواعد ضوع ا نما ب ا اختيار س لوك بقاعدة خذ
  .إلزامي
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  يةالقانون الواجب التطبيق على االلتزامات غري التعاقد: املطلب اخلامس
ول  امات: الفرع ل و غخضوع ان م لقانون االتعاقدية ل امل الفعل   قوع

امات ال ع التعاقديةو غ امات ل إخضاع ع حاليا العالم عات شر معظم تتفق
أخضع وقد ا، وقوع محل لقانون النافع الفعل عن الناشئة امات ل و الضار الفعل عن الناشئة

لقانون  التعاقدية غ امات ل العرب ن املشرع من ه غ غرار ع زائري ا الفعلاملشرع وقوع محل
ام لالل جاءامل حيث زائري من20املادة، ا ي املد غ:"القانون امات ل ع سري

ام لالل امل الفعل فيھ وقع الذي البلد قانون   .التعاقدية

فيما أنھ عغ السابقة الفقرة ام أح سري ال الضار، الفعل عن الناشئة امات باالل يتعلق
وقعت الذي البلد مشروعة غ انت وإن زائر، ا مشروعة ون وت ارج ا تحدث ال ع الوقا

  ".فيھ
لقان عامة بصفة التعاقدي غ ام ل أخضع زائري ا املشرع أن املادة ذه نص من ن ب وني

تخضع انت ال القديمة يطالية املدرسة إ القاعدة ذه وترجع فيھ، وقعت الذي رائم املحل  ا

قد املدنية املسؤولية تكن لم إذ نائية ا مة ر ا مة؛ ر با تقصد انت و ا، وقوع محل لقانون
نائية ا املسؤولية عن عد دار . انفصلت الفر الفقيھ القاعدة ذه أخذ يھ،وقد اجن أخذ كما

ول ال املدرسة اء ن،فق القوان إقليمية ع القائم ن القوان تنازع م مذ مع ا لتماش عده، من ندية
حيث القاعدة، ذه أيضا و خذ من ن القوان صية ع القائم بھ مذ شي ما يمنع ولم

ن، القوان صية و و العام صل من ناء است ا وقالاعت ا خذ سافي ي ما الفقيھ ورفض
القا لقانون التعاقدية غ امات ل   .1بخضوع

التعاقدية، غ امات ل كم املحل قانون اختصاص القديمة يطالية املدرسة اء فق رر و
وقوعھ ان م وقانون املادي الفعل ن ب املوجودة الطبيعية   .بالرابطة

املعا اء الفق تدخلأما الضارة فعال ا ل تخضع ال القواعد بأن ذلك، ر ي من م فم صرون
ماية ترمي ا و ل فعال، ذه ا إقليم ع وقعت ال الدولة ي املد من قواعد نطاق
قانون الختيار اف ب س يوجد ال إذ املحل قانون بحياد ذلك ر ي من م وم ات، واملمتل اص

ية الضرر ال ب س امل قانون   .أو

مبدأ أساس ع التعاقدية غ امات ل كم املحل قانون اختصاص نبواييھ ستاذ ر و
ذا أن ع سا تأس ا، لقانو يخضع الدولة إقليم ع يقع فعل ل أن يرى و ف ن، القوان إقليمية

ا عل يرتب قانونية واقعة الفعل من جعل الذي و معينةالقانون   .2أثارا
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ي الثا الفعل: الفرع وقوع محل قانون تطبيق ع الوارد ناء   ست

سند علم أورد وإنما مطلقة، بصفة املحل لقانون التعاقدية غ امات ل زائري ا املشرع
عليھ نصت ناء است املادة2الفقرةذلك ق20من فطبقا.م.من لتطبيقج، ط ش املادة ذه لنص

إذن يكفي فال زائر، ا مشروعة غ ون ت أن ارج ا تحدث ال ع الوقا ع املحل قانون
زائري  ا للقانون وفقا كذلك ون ي أن يجب وإنما ارج، ا مشروع غ الفعل ون ي أن ا   .لتطبيق

املذكرة ورد ما حسب ناء ست ذا قوم اعتباراتو ع املصري، ي املد للقانون يضاحية
ا ف جاء فقد العام بالنظام ا ":تتعلق ع الوصف نفي أو ع الوقا من لواقعة املشروعية وصف اق إ

بالنظام يتعلق أما،"أمر الضار، الفعل عن الناشئة امات باالل فقط خاص ناء ست ذا أن الحظ و
الفعل عن الناشئة امات نطاقھل عن فتخرج   .النافع

ال الفعل: لثثاالفرع وقوع محل قانون تطبيق   نطاق

وفقا املحل قانون تطبيق غ20للمادةيقتصر امات ل ع زائري ا ي املد القانون من
الضار الفعل عن شأ ت ال ية(التعاقدية التقص النافع)املسؤولية الفعل ع تبة امل امات ل و ،

املستحق( غ دفع الفضالة، ب، س بال نطاقھ،)ثراء من فتخرج القانون عن الناشئة امات ل أما ،
نفسھ القانون األن م يل من ن عي و ا ر بتقر يتكفل   .و

ا م ات الصعو عض التعاقدية غ امات ل ع املحل قانون تطبيق ض   :1ع

ال .1 املحل قانون يجعل مما دولة أية لسيادة يخضع ال ان م ام لالل امل املحل يقع أن
ال أو البحر عرض ام لالل امل الفعل يقع كأن لھ الفعلوجود ان وإذا ، ار ا فضاء

الطائرة أو السفينة سية ج قانون فإن طائرة ن م ع أو سفينة ر ظ ع وقع قد ام لالل امل
مختصا ون ي الذي  .و

العلم قانون تطبيق إ الفقھ يتجھ ن ت سفي أو ن طائرت تصادم ب س نا ام ل ان وإذا
ي ما علم اختلف وإن ما، ل ك سناداملش ضابط إعمال لتعذر قانونھ القا   .طبق

منتوج .2 ع كتوز دولة، من أك موزعة ام لالل شئة امل القانونية الواقعة عناصر ون ت أن
ون  التلفز و ذاعة أمواج ع القذف أو دولة، من أك ة بال  .مضر

قان و الة ا ذه املختص القانون أن إ اء الفق عض ب عفذ طأ، ا وقوع محل ون
يجة ن إال الضرر وما ية التقص املسؤولية عليھ تقوم الذي الرئ العماد و طأ ا أن أساس

  .لھ
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ان أر أن أساس ع الضار الفعل وقوع محل قانون تطبيق إ اء الفق من آخر ق فر ب ذ نما ب
ض التعو قيمة أن كما الضرر، بتحقيق إال تكتمل ال الاملسؤولية للمضرور عادة املقدرة  تتحدد

وإنما ف املق طأ ا خطورة سية بمدى الفر النقض محكمة أخذت وقد ضرر، من أصابھ بما
الصادر ا قرار وذلك الرأي ذا وقضاء08/02/83مؤخرا فقھ السائد الرأي أنھ ،كما

القانون تطبيق ة نظر املسماة ديدة ا ة النظر عليھ تط أن قبل كية مر املتحدة الواليات

  .املالئم

 

                                                
املالئم القانون تطبيق ة س: نظر مور ي مر الفقيھ ا ابتكر يا س حديثة ة نظر دف)Morris(و س و تتحقق، الذي املالئم القانون عن البحث ة النظر ذه

بتطب دون الفائدة بالقواعديقھ امدةالتقليديةالتقيد قاعدةا تطبيق من فبدال س(، تتحقق)لوك الذي القانون الضار الفعل ع يطبق أن ة النظر ذه ترى

من محدد الفائدة بقاعدة مسبقا التقييد دون يالئمھ الذي القانون حادث ل وتطبق حدة، ع حالة ل ظروف عن تبحث بالتا و شأ. ةتطبيقھ، ولم

سالفقيھ ة(مور النظر ذه عشوائيا) صاحب تقديرا القضاء لتقدير مر ك ي إنتاجيتأثر أن إ املالئم القانون عن البحث يل س عمد إنھ بل امليول، و واء باأل

ن كيفي: ن ي والثا ك   .ول

في - كز ت الذي القانون و املالئم القانون ون ي الك للن سيةفطبقا فر سيارة يقود فر ارتكبھ أملانيا وقع حادث ذلك ومثال عددا، النقاط أك ھ
املختص فالقانون املالئم القانون ة لنظر طبقا ولكن ي، ملا القانون و املختص القانون ون ي املحل لقاعدة فطبقا سيا، فر بھ القانونوأصاب و

نوا أك جانبھ تركزت ألنھ ، فوقوعالفر التا و سا، لفر عود وسوف سية فر والسيارة فر ية وال فر فالسائق عددا ادث ا ذا
عارضا أمرا عت أملانيا ادث  .ا

ال - محاور ا حول كز ت وال بروزا، ك القيمة ذات النقاط حولھ كز ت الذي القانون و املالئم القانون ون ي الكيفي للن قضيةوطبقا ذلك ومثال اع
وك نفس) Jackson(وجاكسون) Babcock(باب لة امل^ سيارتھ ورك نيو والية من مواطنا معھ أخذ ورك نيو والية ن املواطن أحد أن ص وتت

س أونتار والية حادث ما ل ووقعا الدعالكندية) Ottario( الوالية رفعت قد و ي، املجا الراكب فيھ ب العلياوأص املحكمة فقضت ي مر القضاء أمام وى
س أونتار والية القانون من مالئمة أك باعتباره ورك نيو والية قانون   .بتطبيق


