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یعتبر القانون ضرورة تحتمها ظروف الجماعة والحیاة الهادئة للمجتمع، لما یضمنه من 
تنظیم لسلوك األفراد وعالقاتهم، عن طریق قواعده التي تبین ما لكل منهم من حق وما علیه 

وتجنب الفوضى بینهم.،من واجب، وتمنع أي تداخل بین المصالح

وهو ما یؤدي إلى وتنوعها في شتى المیادین، شخاصلتعدد المعامالت بین األونظرا
تصدى القانون لحفظ م وتنازعهم، لذا فقد هتخاصاختالف مصالحهم وتضاربها، ومن ثم

منها ما تتكفل نجد الحقوق بوضع ما یكفل ذلك من قواعد تنظم النزاعات وتفصل فیها، ف
ایته ورد االعتداء علیه، ومنها ببیان اإلجراءات والطرق الواجب إتباعها للمطالبة بالحق وحم

ما یتضمن أحكاما موضوعیة تبین العالقات القانونیة في نشوئها وآثارها وانقضائها. 

فهيبالعمومیة والتجرید واإللزام، القانونیةولكي یتحقق هذا الهدف اتصفت القواعد
التشریعات ودها، كما تراعيالذین یفترض علمهم بوج،واجبة االحترام من المخاطبین بها

بین العالقة القانونیة وما تحكمها من قواعد للتوفیق بین المصالح المتعارضة وتحقیق التالؤم
العدل بین األفراد.

المجتمع وفي نطاقه، تنظیم العالقات القائمة فيحكم و القانون ألجل قد وضع و 
، او سببهلها رافها و محأطالغالب في هذه العالقات أن تكون داخلیة في جمیع عناصرها،ف

تطور وسائل االتصال واالنتقال عبر الحدود وانفتاح الدول على بعضها البعض، أن غیر
ضرورة إشباع الحاجات االقتصادیة واالجتماعیة التي تعجز عن تحقیقها المواردومع

العالقات ذات البعد الدولي بین األشخاص، زاد في تنامي وتنوعواإلمكانات الذاتیة للدولة،
یكون أحد وبذلكتلك العالقات ذات الصلة بأشخاص أو إقلیم دولة أخرى أو أكثر، وهي 

القانون الوطنيبینهافي حكم)1(أو تنازعتقتضي وجود تزاحمهي بذلك، و أجنبیاهاعناصر 
.أكثر على حسب ارتباط العناصر بالدول األجنبیةأوأجنبيقانونو 

مصطلح "تنازع القوانین" وجود صراع أو نضال بین القوانین في میدان معین، بوصفها تفیض عن سیادات یفهم منقد -1
القانونیة ذات العنصر األجنبي،  لكن الحقیقة خالف ذلك، دول مختلفة ویدعي كل قانون امتداد سلطانه بحكم العالقة 
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ل إمكانیة تطبیق قانون غیر القانون تقبتأن بالدولمختلفدعاوهذا األمر الذي 
أن تحل مشكلة تنازع القوانین عن طریق الذي یفرض)1(التنازعيتتبنى المنهج أنبالوطني،

تحلیل العالقة أو الرابطة القانونیة محل النزاع، وتركیزها في مكان أو إقلیم الدولة التي تمت
انون تلك الدولة باعتباره األكثر ، ثم إسنادها إلى قاأكثر من غیرهاأو ارتبطت بهفیها

.)2(، واألكثر إیفاء لمقتضیات العدالةصالحیة ومالئمة لحكمها

استثنائیة قواعدهيالتي بوسیلة أساسیة هي قواعد اإلسناد،إنما یتم هذا اإلسنادو 
اختیار أكثر القوانین المتزاحمة مالئمة لحكم العالقة لغرضیضعها المشرع الوطني متمیزة
ذلك أن ال ىسواء كان القانون الوطني أو كان قانون أجنبیا، فاقتضالعنصر األجنبي،ذات

العالقة، ٕانما تكتفي باإلشارة إلى القانون األجدر بحكم و تتصدى للنزاع فتفصل فیه مباشرة، 
وبصرف النظر عن مضمون هذا القانون، أي عن النتیجة المادیة المتحققة عن تطبیق هذا 

.)3(ي أن یكون هذا القانون قانون القاضي أو قانونا أجنبیاالقانون، ویستو 

حكم العالقة هو القانون الوطني المالئم لفإذا ما أشارت هذه القواعد إلى أن القانون
إذ یطبقه القاضي تلقائیا إذعانا لقاعدة اإلسناد، بوصفها قاعدة ،فإنه ال إشكال في األمر

هنا األساسي لقاضي ، أي أن دور ااع تبعا لقواعدهز تنتمي إلى هذا القانون، فیفصل في الن
ون الوطني تبعا لألحوال العادیة.هو تطبیق القان

فاألمر ال یعدو أن یكون اختیار من بین هذه القوانین القانون األنسب واألكثر مالئمة لحكم هذه العالقة، فسلطان القانون 
حدود المجال الوطني محدود بحدود سیادة الدولة بحسب األصل وال یمكن أن ینفذ سلطان القانون األجنبي إلى داخل

اإلقلیمي الوطني إال بإذن ورضا المشرع الوطني، راجع، د/ رمزي محمد علي دراز، فكرة تنازع القوانین في الفقه اإلسالمي، 
؛ د/أبو العال النمر، المختصر في تنازع القوانین، دار النهضة العربیة، 93، ص2004دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، ط

. 7،8، ص2006القاهرة، ط
یعتبر المنهج التنازعي المنهج التقلیدي لحل النزاعات ذات العنصر األجنبي، راجع في تحدید مفهوم هذا المنهج -1

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة مناهج تنازع القوانین في العقود الدولیةد/الطیب زروتي، وخصائصه، 
حمد عبد الحمید عشوش، تنازع مناهج تنازع القوانین، مؤسسة الشباب، وما بعدها ؛ د/أ73، ص1997،1والسیاسیة،

وما بعدها؛ 5، ص2005اإلسكندریة، ط 
Mayer (P) et Heuzé (V), Droit international privé, Delta, 8ème édition, 2005, p 61, 107;
Batiffol (H) et Lagarde (P), Droit international privé, Tome1, 8ème édition, L.G.D.J, Paris,
p430; Francois (M), Droit international privé, Casbah, Alger, édition, 2004, p99.

.  40،45نفسه، صد/ رمزي محمد علي دراز، المرجع-2
ة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط د/عبده جمیل غضوب، دروس في القانون الدولي الخاص، المؤسس-3

. 25، ص2008
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وألن هذا یمثل التزاما في عاتق القاضي تبعا لوظیفته ولیس مجرد حق له فقط، فإن 
معرفة حدود هذا االلتزام ضروریة خاصة أمام إمكانیة تداخل هذا الدور مع ما خوله القانون 

هيالقاضي مهمة إذ القاعدة هي أن في الدعوى في مسائلها القانونیة، وم من دورللخص
في إمداده بالوقائع محل النزاع وٕاثباتها له، لكن قد تنحصرمهمة الخصومتطبیق القانون و 

یقع التداخل وباألخص عند خروج القاضي عن سلبیته في بعض الحاالت، وفي المقابل منح 
یار المجال القانوني للنزاع، خاصة فیما یتعلق بحقوقهم الفردیة، أي القانون للخصوم حق اخت

إمكانیة التقیید اإلجرائي لسلطة القاضي في تطبیق القانون، وهنا یظهر المدى الفعلي لسلطة 
فسلطة القاضي في تطبیق القانون الداخلي ال یحدها ، وعلیه)1(القاضي في تطبیق القانون

اللذان وضعهما القانون لدعوى ومبدأ احترام حقوق الدفاعسیادة الخصوم في امبدأإال 
.لصالح طرفي الدعوى

وألن السلطة التقدیریة للقاضي المدني متمثلة في نشاطه الذهني في فهم الواقع 
المطروح علیه، واستنباط العناصر التي تدخل هذا الواقع في نطاق قاعدة قانونیة معینة، 

تظهر مدى أهمیة معرفة حدود هذه لذا ، )2(المطروح علیهیقدر أنها هي التي تحكم النزاع 
السلطة وهذا الدور في الدعوى.  

أشارت قاعدة اإلسناد أما إذا ،هذا فیما یتعلق بدور القاضي في تطبیق القانون الوطني
طبیعة دور القاضي هنا، ه یقتضي تحدیدتطبیق هو قانون أجنبي فإنإلى أن القانون واجب ال

ما إذا كانت أم یختلف عنه فیبالنسبة لتطبیق القانون الوطنينفسه ر هو الدو فیما إذا كان
عن حتما ف خاصة وأن القانون األجنبي سیختل،تحكمه المبادئ اإلجرائیة نفسها أم ال

وتعامله لقانون األجنبيالقاضي لأساس تطبیقوبمعنى آخر فیما إذا كانالقانون الداخلي، 
.أم سیكون مختلفا عنهوتعامله معهلقانون الوطنيلأساس تطبیقههو نفسه معه

فإذا علمنا بأن النزاعات ذات العنصر األجنبي تقتضي قبل الفصل فیها معرفة القانون 
إعمال قواعد اإلسناد الوطنیة من طرف القاضي، فإن مالمح دور عن طریقواجب التطبیق 

ن قواعد اإلسناد هي قواعد قانونیة هذا األخیر في تطبیق قانونه الوطني تظهر هنا طالما أ

.                          18، ص1968د/ هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ط-1
المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة،  د/ نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة في-2
.                          141، 93، ص2002ط
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مما یوحي ظاهریا بأن الدور نفسه في هذه المرحلة األولیة لحل النزاع ذا العنصر ،وطنیة
األجنبي.

الفقه والقضاء في القانون الوطني، وسواءوأالقانون المقارنفيلكن ما نالحظه سواء
بسبب بدءا،ف الدورینل اختالأن هناك نقاشا كبیرا حو أو الوطني،على المستوى الدولي

الدور الذي خاصة أمام ،بالنسبة للقاضيتطبیق قواعد اإلسنادإلزامیة الختالف في مسألة ا
الخصائص التي تمیزها عن باقي القواعد به في حل النزاعات ذات العنصر األجنبي و علت

:)1(إذ نجد موقفین بارزین،الموضوعیة

هذا االتجاه بدوره یتفرع إلى یكون ملزما بتطبیقها، و ال القاضي أن باالتجاه األول یرى
تطبیقها إال إذا طلب الخصوم ذلكالقاضي من منعاعتماد مبدأ اتجاهین، اتجاه یرى

منحه اتجاه آخر یرىو وهو االتجاه السائد في الفقه والقضاء األنجلوساكسوني،،صراحة
صوم، واقع النزاع وطلبات الخالسلطة التقدیریة إن شاء طبقها وٕان شاء رفض، على حسب

اختیاریة یجوز للخصوم استبعادها، وال یلزم القاضي بتطبیقها وهي بذلك قواعد غیر ملزمة، 
وهو االتجاه السائد في الفقه خاصة إذا أشارت إلى تطبیق قانون أجنبي،إال إذا تمسكوا بها،
.والقضاء الفرنسي

قواعد ملزمةفهي بذلك ،اتطبیقها تلقائیبملزمالقاضي أن یرى بفالثاني االتجاهأما 
یذعن لها الخصوم، كما یطبقها القاضي تلقائیا دون االلتفات إلى تمسك الخصوم بها من 

.، وهذا االتجاه السائد في الفقه والقضاء اإلیطالي واأللماني والعدید من الدول العربیةعدمه

قاعدة اإلسناد القاضي لید المتمثلة في تحدحل تطبیق قاعدة اإلسناد،مرابخصوصثم 
أثارت مسألة تحدید ذلك عن طریق التكییف الذيیتمو للمسألة المعروضة علیهالمناسبة 
إلى المسألة ثم إسناد ،)2(اتجاهات شتىاختالفا فقهیا بین یخضع لهالذي القانونو مضمونه 

د/الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، وما بعدها؛128راجع، د/ هشام علي صادق، المرجع السابق، ص-1
.253ص، 2008تنازع القوانین، مطبعة الفسیلة، الجزائر، ط

د/عز الدین عبد اهللا، القانون الدولي الخاص الجزء الثاني، في تنازع القوانین وتنازع ،في عرض هذه اآلراءراجع-2
؛ د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول 211ص،1977االختصاص القضائي الدولیین، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط 

صادق محمد محمد الجبران، التصنیف في ؛370، ص2008العربیة، القاهرة، طفي التنازع الدولي للقوانین، دار النهضة
وما بعدها. 27، ص2006القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط 
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، كما یثیر فا فقهیاالذي تعرف طبیعته أیضا اختالالقانون المالئم لها بواسطة ضابط اإلسناد، 
. )1(نقاشا فقهیا حول شروطه ونطاقهأیضا المسند إلیهالقانون 

فیما إذا كانت قاعدة اإلسناد وتفسیرها،القاضي لثم رقابة المحكمة العلیا على تطبیق 
نوألهذه الرقابة ستشمل إهمال تطبیقها، أو مخالفة المبادئ اإلجرائیة عند تطبیقها تلقائیا، 

هذا الرقابة ستشمل ما إذا كانت هذه اإلسناد یستلزم إعمال عناصرها، تطبیق قاعدة
حسب تختلفوأخرى فردیة، و قواعد مزدوجة الجانبإلىقواعد اإلسناد تنوع لونظرا ،اإلعمال

تشمل الرقابة تطبیق قاعدة اإلسناد بنوعیها ومهما یما إذاطبیعة المسائل التي تنظمها، ف
.نظمهاكانت طبیعة المسائل التي ت

التوصل إلى أن مال قاعدة اإلسناد الوطنیة، وقد تم إعبعد أي،وتأتي المرحلة الالحقة
على أوال إذ یتوقف األمر ، وهنا تدق المسألة القانون واجب التطبیق هو القانون األجنبي

معرفة ما إذا كان القاضي ملزم بتطبیق قواعده الموضوعیة وعلى أي أساس، بناءا على 
كیفیة تعامله مع هذه بعد ذلك تتضح على هذا األساس، و ذلكالمشرع منموقفتحدید

.القواعد الغریبة عن النظام القانوني الوطني

واقعا، واآلخر یعتبره القانون األجنبيفهناك اختالف بین اتجاهین بارزین أوالهما یعتبر
أن یطبقه تلقائیا وال أن بملزماال یكون القاضيفمجرد واقعة،االتجاه األول هو عند قانونا، ف

تمسك الخصوم بتطبیقه وأن یثبتوا مضمونه لیتم ذلك، أضف أن ییثبت مضمونه، بل یجب 
، وهو عند االتجاه لرقابة المحكمة العلیاوتطبیقهإلى أن القاضي غیر خاضع في تفسیره

لى القاضي ، وهنا إما أن یعد جزءا من النظام القانوني الوطني، فوجب عاقانونالثاني یعتبر 
أن یطبقه تلقائیا، كما یفترض فیه العلم به كالقانون الوطني، كما یخضع في تفسیره له إلى 

قانونا وطنیا، وبهذا ینطبق نه أصبحرقابة المحكمة العلیا، ألنه من صمیم اختصاصها أل
ي دور القاضي هنا بدوره في تطبیق القانون الداخلي، أم یبقى قانونا أجنبیا، فیطبقه القاض

وما بعدها؛ د/ علي علي سلیمان، مذكرات في القانون 424، 60راجع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، ص-1
.49ص، 2005طالخاص الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الدولي
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تلقائیا، وتثار مسألة إثبات مضمونه وكیفیة تفسیره ومسألة خضوع هذا التفسیر إلى رقابة 
.)1(المحكمة العلیا

وأمام هذه المسائل تكمن أهمیة تحدید دور القاضي في تطبیق القانون األجنبي، خاصة 
ا إال مها بشكل مباشرنصوصا قانونیة تخصال نجدلقانون الجزائري إلى اناعو رجوعند

من قانون اإلجراءات المدنیة358/7،6،5المادة خاصة،علیه بعض القواعد اإلجرائیةنصت 
ینبني الطعن بالنقض إال على وجه واحد أو أكثر من األوجه ال"هفي أن)2(واإلداریة
فقد،"...سرةاألقانون قانون أجنبي متعلق بمخالفة...القانون الداخليالفةمخ...التالیة:

المتعلق بقانون األسرة دون ، فقطفي تطبیق القانون األجنبي وجها للطعنجعلت الخطأ
، أي یفهم بأن ولو تلقائیا نقض الحكم أو القرارللمحكمة العلیا بناءا علیهیجوزغیره، 

باألحوال الشخصیة.في مسائل المشرع الجزائري اعتبر القانون األجنبي قانونا 

حول طبیعة القانون األجنبي خاصة فیما یخرج عندنا وهذا ما أدى إلى تساؤل الفقه 
، ومنه كنتیجة مباشرة یكون االختالف حول كیفیة تعامل المسائل المتعلقة باألسرةعن نطاق 

القاضي في النزاع الذي یخص سلطاتتحدید االختالف حول القاضي مع هذا القانون، أي 
من أن یفصل فیهیتطلبا وهذ، ودقیفرض علیها من العالقة ذات العنصر األجنبي، وما ی

على المستوى مواقف فقهیة و اجتهادات قضائیة ل ما یتعلق به من نصوص قانونیة و كخالل 
المقارنة مع األنظمة القانونیة في دول أخرى.وبالوطني

قد یواجه حتما بعض النزاعات، التي القاضيأن دراسة الموضوع  في أهمیةتظهر و 
عن اوتمیزهاتالنزاعهذهخصوصیة أمام و ،أجنبينونقایتوقف الفصل فیها على تطبیق 

وتظهر أهمیته الذي ینعكس على دور القاضي في الفصل فیها، هذاالنزاعات الداخلیة، 
نتیجة قلة النصوص القانونیة ذات الصلة بتحدید طبیعة الغموض الذي یحیط به في كذلك 

من جهة، وقلة التطبیقات القانون األجنبي، وبالتالي تحدید دور القاضي في الدعوى 
القضائیة في هذا الشأن من جهة أخرى، وهذا ما یؤكد ضرورة دراسة تحلیلیة حدیثة دقیقة 
لمختلف جوانب دور القاضي في النزاعات ذات العنصر األجنبي، خاصة وأن النصوص 

. وما بعدها574د/عز الدین عبد اهللا، المرجع السابق، صراجع، -1
صفر 18الموافق ل25/02/2008المؤرخ في 08/09صدر قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة بموجب القانون -2

.        3، ص21، 2008، ج ر، 1429
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موحدة مراجعتها ألجل "... مطابقتها مع المعاییر واألسس الالمتعلقة بتنازع القوانین قد تمت
للتعامل في عالم الیوم والقیم اإلنسانیة المشتركة، المكرسة في المواثیق والعقود واالتفاقیات 

.)1(الدولیة التي وقعت علیها الجزائر..."

وسوف ننهج في بحثنا هذا تحلیل النصوص التي تتعلق بالموضوع على ضوء 
تطورات الحاصلة في هذا الشأن االجتهاد القضائي والمبادئ القانونیة والفقهیة مع مراعاة ال

في الجزائر، وعلى الصعید الدولي بالمقارنة باألنظمة القانونیة المتقاربة مع نظامنا القانوني، 
فرنسا ومصر على الخصوص، وبعض األنظمة القانونیة األخرى التي لها ما هو الحال في ك

وصیات هذا نظرة متمیزة للموضوع، وذلك بغیة الوصول إلى نتائج تتناسب مع خص
الموضوع. 

في بابین، في الباب األول ندرس دور القاضي الموضوع إلىوهذا من خالل تقسیم 
أما في الباب الثاني فندرس المرحلة الثانیة من تطبیق ،تحدید القانون األجنبي المختص

ه الموضوعیة على النزاع المعروض.القاضي للقانون األجنبي المختص، وهي تطبیق قواعد

15/03/2005في الجلسة العلنیة المنعقدة للمجلس الشعبي الوطني في ضمن كلمة وزیر العدل حافظ األختام،-1

، بعد أن 4، ص147، 2005، ج ر للمداوالتالمعدل والمتمم للقانون المدني، 05/10المتضمنة لتقدیم مشروع القانون
یأتي إذن، في سیاق السیاسة العامة للدولة ومنحاها نحو التفتح على المجتمع قال"...إن مشروع تعدیل القانون المدني

الدولي وشعوب العالم بغرض التكامل والتواصل معها في شتى المجاالت لضمان تقدم بالدنا ورفاهیة شعبنا. ولذلك فهو 
...".           لواقع االقتصادي للبالدیهدف إلى مالءمة األحكام األساسیة في قانوننا المدني الحالي مع الحاضر السیاسي وا
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الباب األول

دور القـاضي في تحديد القـانون األجنبي المختص

یتنازع إذا ثار نزاع بشأن حق أو مركز معین نشأ عن عالقة ذات عنصر أجنبي، فقد 
، وٕاذا كان من لذلكیدعي صالحیتهسقانون من هذه القوانینكلو ،أكثر من قانونحكمه

باعتباره ،ناص من اختیار أحدهاغیر الممكن تطبیقها جمیعا في وقت واحد، فإنه ال م
،يتنازعالمنهج التطبیقیتم عن طریق إنما األكثر مالئمة واألوثق صلة بهذا النزاع، وهذا 

لتحقیق هذا االختیار، وألجل ذلك كان من كوسیلةعلى قواعد اإلسنادالذي یعتمد أساسا 
قواعد لیس لها هالكنبخصائص تتناسب مع هذه الوظیفة، هذه القواعد الضروري أن تتمتع 
یلتزم القاضي بالبحث عنه والوقوف علیه، یعطي حال للنزاع المطروح،مضمون موضوعي

تكتفي باإلشارة أو اإلرشاد إلى القانون المختار الذي یعطي الحل هي قواعد إرشادیة بل 
، )1(قانون القاضي أو قانونا أجنبیاهكونه أو بصرف النظر عن مضمونالموضوعي للنزاع،

تبین متى یطبق القانون الوطني ومتى یطبق ، إذ)2(مزدوجةي أیضا في أغلبها قواعد وه

، مجلة قواعد تنازع القوانین بین الوصف التقلیدي اإلجرائي والمستحدث الموضوعيد/ جورج حزبون حزبون، راجع،-1
.25المرجع السابق، صد/عبده جمیل غضوب، ؛239، ص02، 2002الحقوق، جامعة الكویت، 

فردة لتحقیق مصلحة وطنیة، التي یقتصر دورها فقط على تحدید مجال تطبیق تعتمد التشریعات بعض القواعد الم-2
التي تقضي بأن من القانون المدني الفرنسي03/3القانون الوطني دون أن تبین أحوال تطبیق القانون األجنبي، كالمادة 

فهي تحدد نطاق تطبیق القانون القوانین الخاصة بحالة األشخاص وأهلیتهم تحكم الفرنسي ولو كان مقیما في بلد أجنبي، 
Les lois concernant l'état et la capacité…"الفرنسي دون القانون األجنبي، ونصها:                     _

des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers",

التي كانت مفردة، حیث اقتصرت على تنظیم 20/06/2005ل من القانون المدني قبل تعدی10/1هذه المادة تقابل المادة 
الحالة المدنیة للجزائریین وأهلیتهم، وأصبحت بعد التعدیل مزدوجة تحدد القانون الواجب التطبیق على الحالة المدنیة 

یق أم كان قانونا لألشخاص وأهلیتهم سواء كانوا جزائریین أم غیر جزائریین، وسواء كان القانون الجزائري هو الواجب التطب
قراءة في إصالح أحكام تنازع القوانین الدولي في الجزائر بقانون د/الطیب زروتي، راجع، لمزید من التفصیلأجنبیا، 

من القانون المدني مفردة وهي تخص 13، ونجد المادة وما بعدها72، ص01، 2006، مجلة المحكمة العلیا، 05/10
الخلیة األساسیة للمجتمع، كالزواج مثال، ألجل حمایة مواطني الدولة، فهي تجذب المسائل التي تمس األسرة، التي هي

اختصاص القانون الوطني مباشرة إذا كان أحد أطراف العالقة وطنیا. 
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ینسجم مع طبیعة المسائل ذات العنصر األجنبي، كما یتیح بشكل ،)1(القانون األجنبي
مدى أهمیة دور هذه القواعد في حل ، هذه الخصائص تظهر )2(إمكانیة تطبیق قانون أجنبي

،)3(میزها عن قواعد القانون الدولي الخاص األخرىكما تنبي، عات ذات العنصر األجاز الن
تتمثل في كمنهج مستقل لتنظیم العالقات ذات العنصر األجنبي بطریقة فنیة معینة، وتظهرها 

تطبیق القواعد الموضوعیة كمرحلة أولى قبلتحدید القانون المختص بواسطة قاعدة اإلسناد 
یمر بهذه أنالقاضي نتساءل عما إذا كان حتما على وعلیه، في مرحلة ثانیةلهذا القانون

، فال یستطیع تجاوزها، بأن یطبق القواعد للفصل في النزاع ذو العنصر األجنبيالمرحلة 
فال مانع أال یعملها ه غیر ملزم بذلك،أم أنالموضوعیة مباشرة على مثل هذه النزاعات، 

وله في (فصل أول)، كما أن تطبیق قاعدة وهذا ما نتناتلقائیا، فله مجرد رخصة في تطبیقها،
أن تطبیق و بمراحل یقتضي بیانها في (فصل ثاني)، القاضيیمریتطلب أن ساإلسناد

القاضي لهذه القاعدة والتي هي قاعدة وطنیة سوف یخضع لرقابة المحكمة العلیا(فصل 
ثالث).  

تحقق الصیاغة المزدوجة لقاعدة اإلسناد هدفان، الهدف األول هو إتاحة الفرصة لتطبیق قانون أجنبي، إذا تبین -1
صاص قانونه على اعتبار أن العالقة القانونیة ترتبط بنظام قانوني أجنبي، والهدف الثاني هو تحاشي للقاضي عدم اخت

حصول فراغ قانوني في حالة عدم اختصاص قانون القاضي، وهذا بواسطة اإلسناد المزدوج، وبالتالي یتحدد القانون 
لطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، األجنبي المختص حسب معیار التركیز الذي اعتمده المشرع، راجع، د/ا

.95المرجع السابق، ص
راجع، حسام الدین فتحي عبد الطیف، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولیة، دكتوراه، جامعة عین -2

.21، ص1990شمس، القاهرة، 
تمدها المنهج التنازعي، هناك قواعد أخرى، التي یع"Les règles de Rattachement"إلى جانب قواعد اإلسناد -3

Les règles de"كالقواعد الموضوعیة  matériel" ،وهي القواعد التي تنظم العالقة المعروضة على القاضي مباشرة ،
Les règles d'application"الضروري المباشر أو وهي  تخص معامالت التجارة الدولیة، وهناك القواعد ذات التطبیق 

nécessaire" من القانون 03، أو ما یطلق علیها تقلیدیا تسمیة قواعد األمن والبولیس، وكما سماها المشرع في المادة
المدني، وهي القواعد التي تالزم التدخل االقتصادي واالجتماعي للدولة، والتي یقصد بها حمایة األسس االقتصادیة 

عرض مختلف هذه القواعد، د/أحمد عبد الحمید عشوش، المرجع واالجتماعیة التي یقوم علیها المجتمع الوطني، راجع في
حسام الدین فتحي عبد وما بعدها؛251د/أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع السابق، صوما بعدها؛ 18السابق، ص

. 25، المرجع السابق، صالطیف
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على للقاضي السلطة الكاملة في تطبیق القانونلمبادئ اإلجرائیة أنابین من نجد 
ة التي ال تتعلق بالنظام لخصوم استبعاد القواعد القانونییجوز لذلكمع و لكن وقائع النزاع، 

القانون واعدقكغیرها من خاصة وهي لیست ،قواعد اإلسنادعلى هذاإذا أسقطنا ، ف)1(العام
یس تأكید أو إنكار الحق المتنازع علیه، ولكن تحدید القاعدة موضوعها ل، حیث أن األخرى

وز للقاضي قواعد اختیاریة ال یجتعتبرهلف،على هذا الحقالموضوعیة واجبة التطبیق
فیجوز استبعادها ومن ثم تطبیق القواعد الموضوعیة في ،الخصومبهاتطبیقها إال إذا تمسك

یذعن لها ملزمةهي قواعد أمدون االلتفات إلیها، مباشرة على النزاع بصفة القانون الوطني 
، كما یطبقها القاضي تلقائیا دون االلتفات إلى تمسك الخصوم بها من عدمه،الخصوم

، ثم نرى وضع )أولمبحث(وضع المسألة في القانون المقارنلمعرفة ذلك نتطرق إلىو 
.)ثانيمبحثفي نظامنا القانوني (ألةالمس

 

 

القضاء في و المقارن الفقه مواقف فيافاختالإلصفة الملزمة  لقواعد اإلسنادلقد أثارت 
ما إذا كان القاضي حولوتحدیدا ،رنةاالمقمواقف القوانین في شأنها توتباین،مختلف الدول

أم هو عرض علیه نزاع فیه عنصر أجنبي،كلمالقواعد تلقائیاهذه االوطني ملزم بتطبیق
قواعد القاضي غیر ملزم بتطبیق یرى بأن اتجاهبینهذا االختالف وقع غیر ملزم بذلك،

القاضي یرى بأناتجاه آخرو ،)أولمطلب(تلقائیا إال إذا تمسك الخصوم بتطبیقهااإلسناد 
باقي القواعد القانونیة لمثلها مثوهي في ذلك،هاولو لم یتمسك الخصوم ب،هاملزم بتطبیق

.)ثانيمطلب(في قانونه الوطنياألخرى

.128د/ هشام علي صادق، المرجع السابق، صراجع،-1
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القاضي غیر ملزم بتطبیق قواعد اإلسناد : المطلب األول

القاضي رأي فقهي یقول بأناألنجلو ساكسونیةفرنسا والدولكبعض الدولیسود في
القضاء في بعض الدول )، وقد اعتمدهلالفرع األو (غیر ملزم  بإعمال قواعد اإلسناد تلقائیا

).الفرع الثاني(

الرافض لإللزام: الفقهالفرع األول

وینقسم الفقه ،القاضي الوطني غیر ملزم بتطبیق قواعد اإلسنادن وفقا لهذا الرأي فإ
یمنع على القاضي إعمال فاألول ،همایفي موقفیختلفانالذي یعتمد هذا الرأي إلى اتجاهین 

یجوز للقاضي إعمال قواعد اإلسناد یرى بأنهفالثاني أما ،)1(سناد من تلقاء نفسهقواعد اإل
.)2(لكنه غیر ملزم بذلكمن تلقاء نفسه

:ئیاقواعد اإلسناد تلقاتطبیقالقاضيعلى منع یـ1

االتجاه الذي یرى بأنه یمنع على القاضي یسود في النظام القانوني االنجلوسكسوني
یفرض على القاضي أن ال یطبق قاعدة اإلسناد فهذا االتجاه، د تلقائیاتطبیق قواعد اإلسنا

تلقائیا، ما لم یتمسك بها الخصوم ویثبتوا اختالف أحكام القانون الوطني ألحكام القانون 
.)1(األجنبي المتمسك بتطبیقه، بل یطبق القواعد الموضوعیة في قانونه

:ني واألجنبيالقانون الوطبین تطابق الأساس المنع هو ـ1.1

مفادها أن هناك تطابقا بین أحكام جاه رأیه على أساس حیلة قانونیة یؤسس هذا االت
فإن القاضي الوطني ك، وما دام الحال كذالبي المختص وأحكام القانون الوطنيالقانون األجن

ن ، فكیف یلزم بإعمال قاعدة سوف تشیر إلى قانو )2(تلقائیایمتنع عن إعمال قاعدة اإلسناد
مطابق ألحكام قانونه الوطني، فالمنطق یقضي بتطبیق القانون الوطني على كافة النزاعات 

. ولو احتوت على عنصر أجنبي

1 -Voir, Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p533.

. 9، ص2004د/ نادیة فضیل، تطبیق القانون األجنبي أمام القاضي الوطني، دار هومة، الجزائر، ط-2
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یمكن ،لحیلة قرر بأنها قرینة بسیطةلهذه اعند وضعه االنجلیزي القضاء غیر أن
ك بهتمسقانون أجنبي و تطبیق أحكامأراد منفبإثبات خالفها،دحضها من قبل الخصوم،

.)1(عن مضمون قانون القاضيأن یثبت اختالف مضمون القانون األجنبي علیه 

:ونستطیع أن نجمل حجج هذا الرأي في حجتین

أن إلزام القاضي الوطني بإعمال قاعدة ااألولى ذات طابع عملي، ومفادهـ الحجة
شیر إلیه هذه اإلسناد من تلقاء نفسه معناه إلزامه بإعمال نصوص القانون األجنبي الذي ت

، هذا القانون الذي قد تستحیل معرفة مضمونه، وهو غیر المعلوم للقاضي غالبا، القاعدة
ومن ثمة فإن إعفاءه من إعمال قاعدة اإلسناد تلقائیا یعني إعفاءه من إعمال القانون 
األجنبي تلقائیا، وهذا الذي یؤدي إلى سرعة الفصل في المنازعات المعروضة علیه، وهذا ما 

.)2(تماشى مع معاملة القانون األجنبي كواقعة یقع عبء إثباتها على الخصومی

هي قائمة على االفتراض القانوني والمشار إلیها أعاله، والتي أما الحجة الثانیة فـ 
مفادها وجود تطابق بین القواعد الموضوعیة في كل من القانونین الوطني واألجنبي، وقد 

قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس من الخصوم بإثباتهم اختالف اعتبرتها المحاكم االنجلیزیة
.)3(مضمون كل من القانونین

وعلیه فتبعا لهذا االتجاه فإنه یمنع على القاضي أن یطبق قاعدة اإلسناد إال إذا تمسك 
بها الخصوم وأثبتوا أن مضمون القانون األجنبي المختص یختلف في أحكامه عن أحكام 

قانون القاضي.

یمكن تفسیره سالف الذكرساكسونيموقف القضاء والفقه االنجلو إلى أن در اإلشارة تجو 
رد واقعة على الخصوم التمسك یعتبره مجحیثنظرته للقانون األجنبي هو األول ،من وجهین

القانون الوطني، والثاني هو دور القاضي في الخصومة إذ عناختالفه و ٕاثبات مضمونه به و 
فعلیهم إثبات ى احترام الخصوم لإلجراءات القانونیة، وأما الخصوم یقتصر على مراقبة مد

. 321، ص1924د/عبد الحمید أبو هیف، القانون الدولي الخاص في أوربا وفي مصر، مطبعة االعتماد، مصر، ط-1
في القانون الدولي الخاص، الكتاب األول، المبادئ العامة في تنازع القوانین، راجع، د/ حفیظة السید الحداد، الموجز-2

. 36، ص2007منشورات الحلبي، بیروت، ط
.78، صالسابقد/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع -3
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التمسك بها أمامه لیطبق القانون علیها، أي أن القاضي ال یتمتع بأي الوقائع بكل حریة و 
.)1(دور إیجابي في الدعوى

:التطابق افتراض مصطنعـ 2.1

أهمها:نتقادات، إلى عدة اتطبیق قواعد اإلساند تلقائیا منعالقائل بالرأيتعرض 

قائمة على افتراض في الواقع حجةالقائمة على االفتراض القانوني، هيحجة الـ أن 
ون الوطني مع القانون األجنبي، افتراض تطابق القانهوو مصطنع ال وجود له في الواقع، 

م یوجه سهاهذا ما دعا جانبا من الفقه االنجلیزي و ، لاختالف قوانین الدو ا لتباین و نظر وذلك 
تعذر إثبات القانون في حالةإلى تطبیق القانون اإلنجلیزي هذه الحجة، ویدعونقده إلى 

.)2(األجنبي

ینبغي عدم الخلط بینهما، وهما التزام ـ أنه أخلط بین مسألتین متمیزتین عن بعضهما، 
نون ، والثانیة هي التزامه بإثبات القامن تلقاء نفسهقاعدة اإلسناد الوطنیة القاضي بإعمال

، وهذه مسألة مستقلة لها أحكامها الخاصة والتي والبحث عن مضمونه بشكل تلقائياألجنبي
.)3(یجب أال تؤثر في المسألة األولى

:)4(تلقائیااإلسناد قواعد تطبیقلقاضيلز و جیـ 2

تزعم آخر یرى بأنه یجوز للقاضي تطبیق قواعد اإلسناد تلقائیا، وقد فقهي هناك اتجاه 
، الذي دعمه الموقف المتردد للقضاء الفرنسي من )5(الفقه الفرنسي التقلیديههذا االتجا

یرى بأن القاضي غیر ملزم بتطبیق قاعدة اإلسناد من تلقاء الذيطبیعة قاعدة اإلسناد، 

. 34د/حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص-1
، مجلة الحقوق ن األجنبي ورقابة المحكمة العلیا على تفسیرهدراسة مقارنة في إثبات القانو د/شمس الدین الوكیل، -2

.82، ص1964،1للبحوث القانونیة واالقتصادیة، جامعة اإلسكندریة، 
. 36د/حفیظة السید الحداد، المرجع نفسه، ص-3
مة، المرجع ؛ د/أحمد عبد الكریم سال92راجع، د/الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص-4

. 76السابق، ص
5 -Voir, Batiffol (H), op. cit., p382.
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نفسه، لكنه في نفس الوقت ال یمنع من ذلك، خاصة إذا ما أشارت إلى اختصاص قانون 
.أجنبي

:اد رخصة ولیس التزاماقواعد اإلسنتطبیقـ1.2

عن قاعدة اإلسناد مادامت ال تقدم حال للنزاع بتأكید صفة اإللزام هذا االتجاهینفي 
وٕانما تشكل رخصة للقاضي ،الحق المتنازع علیه أو إنكاره، وال تتعلق بالنظام العام غالبا

:)1(ة حجج وهيیدعم هذا االتجاه موقفه بعد، و ، فله السلطة التقدیریة إلعمالهاالستعمالها

وهذا الذي أن قاعدة اإلسناد ال تتعلق بالنظام العام عندما تشیر إلى قانون أجنبي، ـ 
بالحكم الصادر في الشهیرة"Bisbal"قضیة قررته محكمة النقض الفرنسیة في 

12/05/1959)2(.

قانون القاضي یقدم حال أفضل للمنازعةـ أنه ال حاجة إلعمال قاعدة اإلسناد إذا كان 
من القانون األجنبي، خصوصا وأن القاضي یعلم قانونه أكثر من القانون األجنبي، وحیث أن 

تطبیق القانون األجنبي كثیرا ما یبدو صعبا لجهل القاضي به.

مضمون القانون الكشف عن عدم استطاعة القاضيـ توقي النتائج السیئة، خاصة عند 
وهذا ال یتأتى إال عند عدم إلزام ،أو تعذرهاألجنبي، ومن ثم التأخر في الفصل في النزاع 

القاضي بتطبیق قاعدة اإلسناد تلقائیا.

ناد من تلقاء نفسه تترتب اعتماد مبدأ عدم إلزام القاضي بإعمال قاعدة اإلسكما أن
:)3(هماهامتینتینجعلیه نتی

، حیث المحكمة العلیامـ عدم جواز تمسك الخصوم بإعمال قاعدة اإلسناد ألول مرة أما
یعتبر التمسك بإعمال قواعد اإلسناد من قبیل أوجه دفاع جدیدة.

.78، صالسابقراجع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع -1
2- Voir, Cass.1er civ, 12 mai 1959, Bisbal, Rev.crit. DIP .1960.62, note H. Batiffol ;
JDI.1960.810, note J.-B. Sialelli ; D.1960.611, note Malaurie ; J.C.P.1960.II.11733, note H.
Motulsky ; GA 4eéd., 2001, n° 32.

.78، صالسابقراجع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع-3
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مجرد رخصة للقاضي ولیس التزاما في عاتقه، لذلك فال هو ـ إعمال قواعد اإلسناد 
رقابة علیه وال نعي علیه في إهماله إلعمال لقاعدة اإلسناد تلقائیا. 

:األخذ بالرأي یثیر صعوبات عملیةـ 2.2

، نظرا للصعوبات العملیة المترتبة عن )1(إلى انتقاد الفقه الفرنسيجاه هذا االتتعرض 
األخذ بهذا الموقف والمتمثلة في ما یلي: 

وذلك ،صعوبة إعمال نظام االزدواجیة في معاملة قواعد اإلسناد بحسب مصدرهاـ
ي التلالختالف الفقهي حول أساس ونطاق التزام القاضي الفرنسي بإعمال قواعد اإلسناد 

، خاصة التي تجد مصدرها في توجیه أوربي تم إدماجه في التشریع اتاالتفاقیهامصدر 
الفرنسي، فهل یعمل القاضي قاعدة اإلسناد تلقائیا على أنها قاعدة وطنیة، أم بالنظر إلى

، ومن ناحیة أخرى فإن تزاید المعاهدات التي تتضمن قواعد إسنادالمصدر المستقاة منه، 
أن تنظم مسائل متعلقة بالحقوق التي یجوز التصرف فیها، فیؤدي اإلعمال والتي من شأنها

ن مبدأ لثاني المقرر في القضاء الفرنسي عتداخل مع االستثناء اإلى التلقائي لهذه القواعد 
وهو تعلق النزاع بحقوق ال یجوز لألطراف عدم إلزام القاضي بإعمال قاعدة اإلسناد تلقائیا

. )2(التصرف فیها

تتعلق بحقوق ال یجوز ة اإلسناد الوطنیة التي اعدعوبة إلزام اإلعمال التلقائي لقصـ
المدنیة اإلجراءاتمن قانون12/3یستند هذا اإللزام إلى أحكام المادة و التصرف فیها،

والتي یفهم منها جواز تنازل األطراف عن إعمال قاعدة اإلسناد التي تتعلق )3(الفرنسي
یها بناءا على اتفاق صریح، إال أن محكمة النقض الفرنسیة اكتفت بحقوق یجوز التصرف ف

واعتبار سكوت األطراف مساویا بسكوت األطراف واعتبرته في مقام االتفاق الصریح، 

Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p110راجع،                            ،"Motulsky"على رأسهم الفقیه-1

.50ص ،حفیظة السید الحداد، المرجع السابقد/-2
من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي:12/3تنص المادة -3

" … Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les
parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont
lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat…".
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قد یكون نتائج غیر مقبولة، ذلك أن سكوتهم إلىلتنازلهم عن إعمال قاعدة اإلسناد یؤدي
.)1(تبعادهاال رغبة في اسجهلهم بقواعد اإلسناد مرجعه 

التي حقوق البین التمییزوفقا له یتم الذي معیارالالتساؤل حولیثار ومن ناحیة أخرى
یكون سفیما إذا ، )2(والحقوق التي ال یجوز لهم التصرف فیهافیهالتصرفلیجوز لألطراف 

ه وما هو القانون الذي نستند إلی،لمضمون الحق ذاتهوفقاأمالذي تتصل بهلموضوع لوفقا
.في ذلك أهو قانون القاضي أم هو القانون المختص بحكم العالقة

إلى ضرورة اعتماد مبدأ إلزام )3(نادى جانب من الفقه الفرنسيالصعوبات هونتیجة لهذ
نفس الحل وهو ،القاضي بإعمال قاعدة اإلسناد تلقائیا في جمیع الحاالت وأیا كان مصدرها

.)4(1988أكتوبر 18، 11الصادرین في قراریهاالذي تبنته محكمة النقض في

لإللزام رافضالمقارن القضاءال: ثانيالفرع ال

فالقضاء على اختالف بینهم،، لكنالرافض لإللزاماعتمد القضاء في عدة دول الرأي
كثیرا في اتخاذ القضاء الفرنسيتردد)، بینما1االنجلیزي یمنع إعمال قواعد اإلسناد تلقائیا(

في مرا على أن یقصر اإللزایخن هذه المسألة، لكن یبدو أنه قد استقر أبت مموقف ثا
قاعدة ي فیعتمد ازدواجیة اإللزام)، أما القضاء اللبناني فهو2الحقوق غیر القابلة للتصرف(

ملزمة في الحقوق غیر القابلة للتصرف، وغیر ملزمة إذا كانت الحقوق القابلة فهي ،اإلسناد
).3للتصرف(

لكن تجدر اإلشارة إلى أنه حتى بالنسبة لقاعدة لوكیس فرغم اختالف الفقه والقضاء والتشریعات حول كونها آمرة أو -1
د/نادیة فضیل، تطبیق قانون المحل على شكل التصرف، ناقشوا مسألة إلزامیتها، راجع في طبیعة قاعدة لوكیس، مكملة لم ی

.84، ص1993دكتوراه، جامعة الجزائر، 
راجع في مسألة تحدید القانون الذي یتم الرجوع إلیه في شأن تحدید هل الحقوق قابلة للتصرف أم غیر قابلة للتصرف،-2

Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p112,113;

.228ص،2006المبادئ العامة لتنازع القوانین في القانون المقارن، دون مكان طبع، ،د/ أشرف وفاء محمد
3 -Voir, Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p112,113.
4 -Voir, Cass.1er civ., 11 octobre 1988, Rebouh, Rev.crit. DIP .1989.368 et chr. de Y.
Lequette, p. 277 ; JDI.1989.349, note D. Alexandre ;J.C.P.1989.II.21327, obs. P. Courbe ;
Gaz.Pal. 1989.I.388, note E.S. De la Marnière ;GA 4e éd., 2001, n° 74.
-Cass.1er civ., 18 octobre 1988, Schule, Rev.crit. DIP .1989.368 et chr. de Y. Lequette,, p.
277 ; JDI.1989.349, note D. Alexandre ;J.C.P.1989.II.21259, note J. Prévault ; GA 4e éd.,
2001, n° 75.
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:تلقائیاإعمال قواعد اإلسنادیمنعاالنجلیزيـ القضاء1

االتجاه المؤید لمنع القاضي من إعمال قواعد اإلسناد تلقائیا، االنجلیزيیكرس القضاء 
، وال تقوم االنجلیزیةفنجد أن المحاكم اإلنجلیزیة تمیل عادة إلى تجاهل إعمال قواعد اإلسناد 

من تلقاء نفسه، فالقاضي االنجلیزي لن یقومبإعمالها إال إذا تمسك بها الخصوم في الدعوى
طبق كون قد بتطبیق قاعدة اإلسناد االنجلیزیة إذا كانت تشیر إلى قانون أجنبي، وٕاال سی

لى الخصوم التمسك بتطبیقه و أن یكون مجرد واقعة، یجب عالقانون األجنبي الذي ال یعد
.)1(وٕاثباته

:غیر القابلة للتصرففي الحقوق ماإللزایقصرـ القضاء الفرنسي2

ضي بإعمال قواعد اإلسناد أبرز من یقضي بعدم إلزام القایعتبر القضاء الفرنسي
تردد من طبیعة قاعدة اإلسناد، بین عدم إلزامموقفه المتطورا ملحوظا فيعرف، وقدتلقائیا

محددة زامه باإلعمال التلقائي في حاالتالقاضي بإعمالها تلقائیا، أو الزامه بذلك، أو ال
:)2(ونستطیع أن نجمله في خمسة مراحل وهيحصرا، 

:)3(قانون أجنبيباختصاصیرشحین تغیر ملزمةقاعدة اإلسناد ـ1.2

(غیر یرى بأن قاعدة اإلسناد لیست من النظام العام بدایة في الكان القضاء الفرنسي 
على النقیض تثبت في كل الفروض التي تشیر فیها إلى تطبیق القانون األجنبي، و ملزمة) 

لها هذه الصفة فیما لو كان القانون المختص هو القانون الفرنسي، وقد كرس هذا المبدأ 
الصادر في الشهیرة"Bisbal"ةبوضوح قرار محكمة النقض الفرنسیة في قضی

القضیة بزوجین اسبانیین اتخذا من فرنسا محال هذه وتتعلق وقائع ،12/05/1959
دعوى أمام القضاء الفرنسي مطالبین إیاه بتحویل االنفصال الجسماني إلقامتهما، وقاما برفع

الحاصل بینهما إلى طالق، وبالرغم من أن القانون اإلسباني الواجب التطبیق على المسألة 
كان ،باعتباره قانون الجنسیة المشتركة للزوجین،القانونیة المعروضة على القاضي الفرنسي

.35صنفسه،حفیظة السید الحداد، المرجع د/-1
2 -Voir, Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit., p534; Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p110.
3 -Voir,Weill(A)  et Alexandre(D), Droit international privé français, conflits de lois,JURIS
classeur de droit international , Fascicule531, p11.
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بناء على أحكام الفرنسي حكم بالطالق بینهماإال أن القاضيالطالق في ذلك الوقت، یحظر 
.القانون الفرنسي

حیث جاء في هذا القرار أن قواعد اإلسناد الفرنسیة ال تتعلق بالنظام العام على األقل، 
حین تشیر باختصاص القانون األجنبي و أنه على األطراف التمسك في هذه الحالة 

ن النعي على محكمة الموضوع لعدم تطبیقها القانون األجنبي بتطبیقها، ومن ثم فإنه ال یمك
.)1(تلقائیا، وتطبیق القانون الفرنسي الذي له الصالحیة لحكم جمیع عالقات القانون الخاص

قاعدة اإلسناد الفرنسیة تختلف تبعا للقانون طبیعة بأن أنه اعتبر قرارویتبین من هذا ال
القانون الفرنسي اعتبرت قاعدة آمرة متعلقة بالنظام الذي تشیر إلیه، فإذا ما أشارت إلى 

دون النظر إلى تمسك الخصوم بها من عدمه،  ،العام، ویجب على القاضي إعمالها تلقائیا
فإن القاضي غیر ملزم بإعمالها انون أجنبي اعتبرت مكملة، ومن ثمأما إذا ما أشارت إلى ق

اضي إعمالها تلقائیا، فاألمر جوازي ما لم یتمسك بها الخصوم، ولكن مع هذا یجوز للق
. )2(بالنسبة له

و قد أثار هذا الموقف انتقادا حادا من جانب الفقه الفرنسي، الذي أخذ علیه بأن  
، لتبریر عدم إلزام ةفي تعذر علم القاضي بكل القوانین األجنبیةاالعتبارات العملیة، المتمثل

إثارة إعمال القانون األجنبي، وتطبیقه هما القاضي بإعمال قاعدة اإلسناد غیر كافي، ألن 
مسألتان مختلفتان، إذ یمكن للقاضي أن یعلن باختصاص القانون األجنبي دون أن یطبقه 

.)3(بالفعل، إذا كان مضمونه مجهوال له

أنه علق تكییف قاعدة اإلسناد على نتیجتها، أي أن وقد أخذ على هذا القرار أیضا
حسب القانون الذي تشیر إلیه، فوفقا لتعیین أو عدم تعیین القانون طبیعتها القانونیة تختلف ب

1 -la Cour de cassation estime que «Les règles de conflit de lois, en tant du moins qu’elles
prescrivent l’application d’une loi étrangère, n’ont pas un caractère d’ordre public, en ce
sons qu'il appartient aux parties d'en réclamer l'application et qu’on ne peut reprocher aux
juges du fond de ne pas appliquer d’office la loi étrangers et de faire, en ce sens, appel à la
loi interne laquelle a vocation à régir tous les rapports de droit privé »,Voir, Cass.1er civ.,12
mai 1959, Bisbal, Rev.crit. DIP .1960.62, note H. Batiffol ; JDI.1960.810, note J.-B. Sialelli ;
D.1960.611, note Malaurie ; J.C.P.1960.II.11733, note H. Motulsky ; GA 4eéd., 2001, n° 32.
2 -Lousouarn (Y) et Bourel (P), droit international privé, Dalloz, 4ème édition, 1993, p248.

3 -Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p110; Larpvanichar(R), Le Statut de la loi étrangère selon
la cour de cassation, Master, université du droit et de la santé, Lille 2, 2006, p17.
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ااألجنبي، سوف ال تعتبر أو تعتبر قاعدة اإلسناد تتعلق بالنظام العام، وال شك أن هذ
قد أخلط بین أمرین مستقلین عن بعضهما وهما ه، كما أن)1(المنطق یبدوا خارجا عن المألوف
مسألة تعلقها بالنظام العام، ألن القاعدة القانونیة ولو كانت صفة اإللزام في قواعد اإلسناد، و 

مكملة، أي ال تتعلق بالنظام العام تعتبر قاعدة ملزمة طالما لم یتفق الخصوم صراحة على 
، كما أنه وفقا لهذا االجتهاد فإن الخصوم یمكنهم التحایل على قاعدة اإلسناد )2(استبعادها

إذ أن الزوجین "Bisbal"سك بها، مثل ما كان في قضیة الوطنیة كأن یتفقا على عدم التم
اإلسبانیین حصال على الطالق وفقا للقانون الفرنسي رغم أن القانون اإلسباني كان یسمح في 

.)3(ذلك الوقت باالنفصال الجسماني فقط ولم یكن یسمح بالطالق

كده في عدة ورغم االنتقادات الفقهیة فقد واصل القضاء الفرنسي على موقفه هذا وأ
ال الذي قضى بأنه ، )4(2/03/1960محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ قرارأحكام أخرى، ك

جناح على قضاة الموضوع إن طبقوا القانون األجنبي من تلقاء أنفسهم حتى ولو لم یكن ذلك 
لیس ملزمإعمال قاعدة اإلسناد، فهو الحریة فيلقاضيالعام، فلفي أمر یمس النظام 

.إال أنه لیس محظورا علیه تطبیقها ولو تلقائیابإعمالها 

:وجود معاهدةأو اإللزام في حالتي الحقوق غیر القابلة للتصرف ـ 2.2

وهو عدم التزام "Bisbal"بقي القضاء الفرنسي معتمدا للمبدأ الذي وضعه في قضیة
ید ذلك القاضي بإعمال قاعدة اإلسناد تلقائیا مع عدم منعه من هذا اإلعمال إال أنه ق

بحق من النزاعباستثناءین یفرضان اإلعمال التلقائي لقواعد اإلسناد، وهما حالة تعلق
لمحكمة النقض بتاریخ قرارالحقوق التي ال یملك األشخاص التصرف فیها، وذلك بموجب 

، قواعد التنازع، ترجمة فائز انجق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1د/ موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص، ج-1
.231، ص1989ط
؛ د/ أحمد عبد 150، ص2007د/ هشام علي صادق، تنازع للقوانین، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، ط -2

.80ص،المرجع السابقالكریم سالمة، 
3 - Lousouarn (Y) et Bourel (P), op. cit., p249.

4 -la Cour de cassation estime que «Attendu qu’il est vainement reproché aux juges français,
saisi d’une demande d’exequatur, de faire application d’office d’une loi étrangère dont les
parties n’avaient pas fait état devant eux et qui n’intéressait pas l’ordre public»,Voir,
Cass.1erciv., 2mars1960, Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque, Rev.crit. DIP. 1960.
97, note H. Batiffol; JDI.1961.408, note Goldman; J.C.P.1960.II.11734, note H.Motulsky; GA
4e éd., 2001, n° 33.
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اتفاقیة دولیة وذلك  في هامصدر تعلق النزاع بقاعدة إسناد ، وحالة )1(1983مارس 09
إعمال، فیجب على القاضي الفرنسي في الحالتین )2(1986مارس 04تاریخ صادر بالالحكم 

.)3(قاعدة اإلسناد تلقائیا بتطبیقها

:في جمیع الحاالتاإللزامـ 3.2

و 11متتالیین في قرارینفي تطور الحق لقضاء محكمة النقض الفرنسیة أصدرت 
ضاة الموضوع عن إثارة وذلك في شأن الطعن في حكمین أعرض فیهما ق،1988أكتوبر18

قاعدة اإلسناد التي كانت تشیر إلى تطبیق قانون أجنبي، وطبقوا األحكام الموضوعیة في 
."Bisbal "القانون الفرنسي سیرا على نهج قضاء

دعوى إثبات نسب ابن وهي،)Rebouh-Bennour")4"بقضیة األول یتعلقفالقرار 
قد قضى القرار بأن الحكم محل الطعن الذي و طبیعي مرفوعة من سیدة جزائریة ضد زوجها،

قضى بحرمان األم الجزائریة من حقها في إثبات نسب ابنها الطبیعي طبقا للقانون الفرنسي، 
ودون أن یفحص القاضي الفرنسي تلقائیا مصیر هذه الدعوى طبقا للقانون الجزائري بوصفه  

نون المدني الفرنسي تشیر من القا314و 311القانون الشخصي لألم، وحیث أن المواد 
من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسیة 12باختصاص القانون الجزائري، وحیث أن المادة 

الجدید تلزم القاضي بأن یفصل في النزاع المعروض علیه وفقا للقواعد القانونیة الواجبة 
التطبیق، فإن الحكم محل الطعن قد خالف هذه النصوص.

1 -Voir, Cass. 1er civ., 9 mars 1983, JCP.1984.II.20295, note P. Courbe.
2 -Voir, Civ. 1re, 4 mars 1986: JCP. 1986. II. 241, note Simler.
3 -Voir, Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p535.
4 -la Cour de cassation estime que « Attendu que Mlle Nadia Rebouh, de nationalité
algérienne, a donné naissance à un enfant de sexe féminin le 3 juillet 1977, qu’elle a formé
une action en recherche de paternité contre M. Laïb Bennour ; que l’arrêt attaqué l’a
déboutée de sa demande au motif que la preuve d’un concubinage notoire ou d’une séduction
à l’aide d’une promesse de mariage, cas d’ouverture à l’action prévue par les 2° et 4° de
l’article 340 du Code civil français, invoqués par la mère, n’était pas rapportée ; - Attendu
qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, d’office, quelle suite devait être donnée à l’action
en application de la loi algérienne, loi personnelle de la mère, la cour d’appel a violé les
textes susvisés »;Voir, Cass.1er civ., 11 octobre 1988, Rebouh, Rev crit . DIP .1989.368 et
chr.de Y.Lequette,p. 277;JDI.1989.349,note D.Alexandre;J.C.P.1989.II.21327 ,obs.P.Courbe;
Gaz.Pal. 1989.I.388, note E.S. De la Marnière ; GA 4e éd., 2001, n° 74.
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حیث قضت محكمة النقض ،)Schule c-Philippe")1"بقضیة تعلقالثاني یأما القرار 
بأن إبطال هبة مستترة قام بها المتوفى المقیم بسویسرا بتطبیق قواعد القانون الفرنسي، دون 
البحث عن الحل الذي یقدمه القانون السویسري، وألنه وفقا لمبادئ القانون الدولي الخاص 

حیاء تخضع للقانون الذي یحكم التركة، وحیث أن فإن التصرفات التبرعیة فیما بین األ
القانون الذي یحكم تركة المنقول هو قانون الموطن األخیر للمتوفى خاصة بالنسبة للقواعد 

من قانون اإلجراءات المدنیة 12/1التي تحمي الورثة والمحددة لحصصهم، وأن المادة 
القانونیة الواجبة التطبیق، فإن الجدید تلزم القاضي بأن یفصل في الدعوى وفقا للقواعد 

محكمة االستئناف تكون قد خالفت النصوص والمبادئ المشار إلیها أعاله.

محكمة النقض قضت بنقضها بحجة أن بلغامحل النقض لماالسابقینفالحكمین
أثر القانون عن قاضي الموضوع فصل في الدعوى دون أن یبحث إذا اقتضى األمر تلقائیا 

من 12/1تص على الطلب القضائي موضوع الدعوى، في حین أن المادة األجنبي المخ
قانون المرافعات المدنیة الجدید تلزمه بالفصل في النزاع طبقا للقواعد القانونیة التي تطبق 
علیه، وأن ذلك ینطوي على إهدار لقاعدة اإلسناد الوطنیة التي أشارت إلى اختصاص 

قاعدة اإلسناد من تلقاء أنفسهم، والفصل اهم أن یعملو القانون األجنبي، فقد كان یتعین علی
من ثم في النزاع على مقتضى ما یقرره القانون األجنبي، وهذا بالرغم من أن الخصوم في 

.)2(كال القرارین لم یثیروا تطبیق قاعدة اإلسناد التي تمنح االختصاص للقانون األجنبي

1 -la Cour de cassation estime que «Attendu que les libéralités entre vifs sont soumises à la
loi successorale pour tout ce qui concerne les règles protectrices des droits des héritiers,
spécialement celles relatives à la réserve héréditaire, et que les successions mobilières sont
régies par la loi du dernier domicile du défunt ; - Et attendu que le juge doit trancher le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; - Attendu que, pour annuler la
donation déguisée consentie par Max Brunner à Mme Schule, l’arrêt retient que la
dissimulation opérée avait eu pour objet de priver l’enfant légitime d’une partie de la
succession de son père ; - Attendu qu’en statuant ainsi, alors que Max Brunner avait son
dernier domicile en Suisse, sans rechercher, au besoin d’office, quelle suite devait être
donnée à l’action de Mme Philippe en application de la loi helvétique, la cour d’appel a violé
les textes et principes susvisés»;Voir, Cass.1er civ.,18 octobre 1988, Schule, Rev.crit. DIP
.1989.368 et chr.de Y.Lequette, p. 277;JDI.1989.349,note D.Alexandre; J.C.P.1989.II.21259,
note J. Prévault ;GA 4e éd 2001, n° 75

الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانین، الجزء األول، دار هومة،الجزائر، د/علیوش كربوع كمال، القانون ،راجع-2
؛ 137ص،  2006ط

Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p111; Lousouarn (Y) et Bourel (P), op. cit., p249.
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قف محكمة النقض في القرارین أن مو ببأنه یظهر بجالء "Mayer"ویرى األستاذ
سالفي الذكر لم یكن دافعه مسائل خاصة بالدولة أو بأهلیة األشخاص وال بداعي الحقوق 

یتعلق 1988أكتوبر 11التي لیس لألطراف حریة التصرف فیها، ذلك أنه إن كان قرار 
. )1(مسألة تتعلق بإرثیتعلق ب1988أكتوبر18بالبحث عن أبوة طبیعیة، فإن قرار 

من موقفها قرارینبموجب هاذین القد عدلت وعلیه یتبین أن محكمة النقض الفرنسیة 
التقلیدي، مقررة في وضوح وصراحة أن صفة اإللزام لصیقة بقاعدة اإلسناد الوطنیة، وأنه 

أي أمر على تلقائیا بصفة مطلقة، ومن غیر تعلیق هذا الوصف ایتعین على القاضي إعماله
.)2(آخر

أیا كانت صیاغتها، وسواء كانت تشیر إلى القانون و جمیعها إذن سناد فقواعد اإل
هي الفرنسي أو تشیر إلى قانون أجنبي، وسواء تمسك الخصوم بإعمالها أم لم یتمسكوا، 

من قانون 12/1القاضي بإعمالها تلقائیا وذلك احتراما لنص المادة قواعد ملزمة یقوم 
.لطبیعتها، واحتراماالمرافعات المدنیة الفرنسي

:وجود معاهدةو الرجوع إلى حالتي الحقوق غیر القابلة للتصرف ـ 4.2

رغم التطور الذي عرفته محكمة النقض الفرنسیة في إقرارها بإلزامیة اإلعمال التلقائي 
إال أنه لم تمضي سنتان حتى ،)3(لقواعد اإلسناد، والذي لقي ترحیبا كبیرا لدى الفقه الفرنسي

وهو ما "Bisbal"إلى موقف یقترب إلى حد ما مع ما قررته في قضیةتراجع هذا الموقف
في قضیة لها قرارمحكمة النقض الفرنسیة في قضتأشرنا إلیه في المرحلة الثانیة، فقد 

"Coveco et autre Vesoul transports" عندما ال بأنه )4(04/12/1990صدر بتاریخ
في المسائل خاصةالقانون الفرنسي، یست منلاألطراف أحكام قواعد قانونیة أخرى یثیر

1 -Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p .111
2 -Larpvanichar(R), op. cit., p22; clavel (S), Droit international  privé, DALLOZ, 2ème
édition, 2010, p58.
3 - Voir, Lousouarn (Y) et Bourel (P), op. cit., p252.
4 -la Cour de cassation estime que «Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arret
attaqué que les parties, et particuliè remnt la société Coveco,n'ont pas invoqué sur ce point
d'autres lois que celles spécialement tirées du droit français, en une matière qui n'était
soumise à aucune convention internationale et ou la société Coveco avait la libre disposition
de ses droits»,Voir, Cass.1er civ., 4 décembre 1990, Sté Coveco, Rev.crit. DIP .1991.558,
note M.-L. Niboyet-Hoegy ; JDI.1991.371, note D. Bureau ; GA 4e éd., 2001, n° 76
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في حقوقهم، فإنه ال التي ال تخضع التفاقیة دولیة أو تلك التي یكون لهم فیها حریة التصرف 
. الموضوعفيعن القانون الواجب التطبیق ئیاتلقایبحثالموضوع إذا لم ینعى على قاضي

بالتطبیق التلقائي لقاعدة وضع قاعدة عامة وهي أن القاضي غیر ملزم قرارفهذا ال
استثناءین وهما: إذا كانت قاعدة اإلسناد ارد علیهاد طالما لم یتمسك بها الخصوم، وأو اإلسن

. )1(مصدرها اتفاقیة دولیة، والثاني هو تعلق النزاع بحقوق ال یجوز لألطراف التصرف فیها

:غیر القابلة للتصرففي الحقوق ماإللزاـ 5.2

على معبراالفرنسیةعن محكمة النقض)2(26/05/1999بتاریخ الصادرقرارد الیع
بأنه لما كان األمر یتعلق قضتحیث هذه المرحلة الجدیدة من التطور في القضاء الفرنسي، 

ها، فإن محكمة االستئناف تكون قد أسست حكمها بحقوق یملك األطراف حریة التصرف فی
ن الفرنسي، طالما أن أحدا من األطراف لم یتمسك بإعمال معاهدة قانونا باستنادها إلى القانو 

.من أجل تطبیق القانون األجنبي15/06/1955الهاي الموقعة في 

عدم إلزام القاضي بإعمال فقد ضیقت محكمة النقض في هذا الحكم من نطاق قاعدة
ت قاعدة اإلسناد قاعدة اإلسناد تلقائیا، حیث حذفت االستثناء المتعلق بحالة ما إذا كان

قاعدة اإلسناد تلقائیا إعمالمصدرها اتفاقیة دولیة، حیث ال یكون قاضي الموضوع  ملزما ب
.)3(إال إذا تعلق النزاع بحقوق ال یجوز لألطراف التصرف فیها

ة، هو أن موقف محكمالتي قد تكون األخیرةوما یمكن استخالصه في هذه المرحلة
التفرقة بین الحقوق التي ال یجوز لألطراف التصرف فیها النقض الفرنسیة قد استقر على

1 -Voir, Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p111; Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p535.
2 - la Cour de cassation estime que «Mais attendu que s'agissant de droits dont les parties ont
la libre disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de la loi
française, dès lors qu'aucune des parties n'avait invoqué la convention de La Haye du 15 juin
1955 pour revendiquer l'application d'un droit étranger»,Voir,Cass.1er civ, 26 mai 1999, Sté
Mutuelle du Mans, Rev.crit. DIP .1999.707, note H.Muir-Watt; Gaz.Pal. 2000 n°61 et 62
p.39, obs. M.-L. Niboyet; GA, 4e éd., 2001, n°77.
3 -Voir, Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p112 ; clavel (S), op. cit., p59.



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

24

ها تكون قاعدة فیو التي یجوز لهم التصرف فیهاالحقوق و وفیها تكون قاعدة اإلسناد ملزمة، 
.)1(اإلسناد غیر ملزمة

وما یؤكد ذلك هو استمرار محكمة النقض على هذا الموقف في العدید من القرارات 
الذي قضت فیه بأنه 11/02/2009مثال قرارها الصادر في منها على سبیل ال،الحدیثة

بإعمال قاعدة حقوق غیر قابلة للتصرف فیها ملزمیكون القاضي الفرنسي فیما یخص ال
في قرارها هو نفس ما جاء و ، )2(التنازع والبحث عن القانون المعین من قبل هذه القاعدة

.  )3(03/03/2010الصادر في 

:اإللزامزدواجیة عتمد ایاللبنانيالقضاء ـ3

قواعد اإلسناد بشكل التلقائي لتطبیق الال یعتمد إلزام القاضي بالقضاء اللبناني یبدو أن
صادر بتاریخ الحكم ال، ففي مطلق، وٕانما یعتمد االزدواجیة في معاملة هذه القواعد

ل قاعدة عن موقفها من مسألة إعماصراحة عبرت محكمة التمییز اللبنانیة )4(30/11/1999
قاعدة اإلسناد فیهاتكونالتي حیث فرقت بین المسائل التي یجوز التصرف فیها و اإلسناد، 

التفرقة بین الحقوق التي ال یجوز 27/11/1988تبنى القانون التونسي في مجلة القانون الدولي الخاص الصادرة بتاریخ -1
لتصرف فیها وبشأنها  تكون قواعد اإلسناد ملزمة، والحقوق التي یجوز التصرف فیها وفیها تكون قواعد اإلسناد غیر ا

الذي نص على أنه "قاعدة التنازع من قواعد النظام العام إذا كان موضوعها صنفا یتضمن 28ملزمة، وذلك في الفصل 
ت األخرى تكون القاعدة ملزمة للقاضي إال إذا عبرت األطراف حقوقا لیست فیها لألطراف حریة التصرف، وفي الحاال

بصورة جلیة عن إرادتها في عدم تطبیقها"، غیر أن هذا النص استعمل مصطلح تعلق قاعدة التنازع بالنظام العام، وقد رأینا 
ها ملزمة في هذه المسائل، بأنه منتقد، وجعل تعلق قاعدة التنازع بالنظام العام في الحقوق التي یجوز التصرف فیها، أي أن

وفي غیرها جعل عدم إلزامیتها متوقف على أن یعبر األطراف بصورة جلیة عن إرادتهم في استبعادها.
2 -la Cour de cassation estime que «incombe au juge français, pour les droits indisponibles,
de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette
règle»;Voir,Cass.1er civ.,11/02/2009, Bull.civ,02, p22; D2009, JCP2009 II 10065.
3 -la Cour de cassation estime que «Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’il
incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition,
de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec
le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable»; Voir, Cass.1erciv.,
03/03/2010, Bull.civ, 03, p50.

، وما بعدها، 189، ص2000، مجلة العدل 34تحت رقم30/11/1999الحكم الصادر عن محكمة التمییز اللبنانیة في-4
، 2004منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط،تنازع القوانین، دراسة مقارنةد/عكاشة محمد عبد العال، أشار إلیه، 

. 333ص
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قاعدة اإلسناد فیها تكون التي ملزمة، وبین المسائل التي ال یجوز لألطراف التصرف فیها و 
غیر ملزمة.

قرر بأن "محكمة التمییز الفرنسیة تفي القرار سالف الذكر محكمة التمییز حیث قضت 
أنه في القضایا التي تملك األطراف حریة التصرف بها، یتعین على من یتذرع بالقانون 
األجنبي أن یطلب تطبیقه على الدعوى، وأن یثبت مضمونه المخالف للقانون الوطني، 
بمعنى أن القاضي ال یلزم بتطبیق القانون األجنبي تلقائیا، والقانون اللبناني سار على هذا 

على أن إثبات القانون )1(دنیةمصول الاألمن قانون142ص في المادة النحو عندما ن
األجنبي، وهو بمثابة واقعة، یطلب ممن یتمسك به، وعلى القاضي أن یحكم بالقانون اللبناني 

إذا تعذر إثبات مضمون القانون األجنبي.

تعین كان یوفي القضیة طالما أن النزاع یتعلق بحقوق یعود للطرفین التصرف بها،
ثبت اختالفه عن القانون على الشركة أن تدلي بالقانون األجنبي الذي ترى تطبیقه وأن ت

... ألنه ال یتوجب على القاضي إثبات تطبیق القانون األجنبي عفوا في غیر اللبناني
."الحاالت التي ال یملك األطراف التصرف بها، كتلك التي تتعلق بالنظام العام

، )2(22/02/2002یز اللبنانیة هذا الموقف في حكم آخر بتاریخ وقد أكدت محكمة التمی
.. تتعلق بحقوق یعود لألطراف التصرف بها، فكان على الحالیة.حیث قررت "...إن الدعوى 

الشركة أن تدلي أمام محكمة االستئناف بالقانون األجنبي الذي تدعي تطبیقه وأن تثبت 
.مضمونه..."

أن القاضي بحیث یرى الفقه هناك ،ني هذا انتقادا فقهیاولقد لقي موقف القضاء اللبنا
یكون ملزما بإعمال قاعدة اإلسناد حتى إذا أشارت بتطبیق قانون أجنبي، وحتى لو لم یتمسك 

"ال یطلب الدلیل على وجود القانون اللبناني. أما إثبات ل المدنیة اللبناني على أنه من قانون األصو 142تنص المادة -1
مضمون القانون األجنبي فیطلب ممن یتمسك به ما لم یكن القاضي عالمًا به. إذا تعذر إثبات مضمون القانون األجنبي 

فعلى القاضي أن یحكم وفقًا للقانون اللبناني".
وما بعدها، أشارت 314، ص2، 2002، مجلة العدل، 22/02/2002التمییز اللبنانیة فيالحكم الصادر عن محكمة -2

.60ص،حفیظة السید الحداد، المرجع السابقد/ إلیه، 
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الخصوم بهذا اإلعمال، وحتى إذا كانت تتعلق بمسائل یجوز لألطراف التصرف في الحقوق 
.)1(للخصومة المدنیةكمة االناشئة عنها ، بشرط احترام المبادئ الح

قواعد اإلسناد بتطبیق ملزم القاضي الثاني:المطلب

في مقابل االتجاه السابق الذي یرى بأن القاضي غیر ملزم تلقائیا بتطبیق قاعدة نجد 
وبشكل تلقائي دون قواعد اإلسنادالقاضي ملزم بتطبیق بأن آخر یرى اتجاه هناك اإلسناد أن 

كرسه و به القانون المقارن تأثرهذا االتجاهول)، األالفرع(هاانتظار تمسك الخصوم بتطبیق
).الفرع الثاني(القضاء في العدید من الدول

اإللزامؤكدالغالب یفقهال: الفرع األول

قاعدة قاضي ملزم في جمیع األحوال بإعمالالیكون)2(الفقهحسب هذا االتجاه من
نزاع یخص عالقة ساسي إلعمالها، وهو وجود من تلقاء نفسه طالما توافر الشرط األاإلسناد

.ولو لم یتمسك الخصوم بهذا اإلعمالذات عنصر أجنبي، 

ملزمة بغض النظر عن مصدرها ،فقاعدة اإلسناد كغیرها من قواعد القانون األخرى
تعبر عن ممارسة سواء كانت وغایتها وطریقة صیاغتها، ومهما كان الهدف منها سیاسیا، 

، وهو اختیار القانون )4(لها هدف محدد عمد المشرع لتحقیقهأم)3(دةأحد مظاهر السیا

.334؛ د/عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص62صنفسه،حفیظة السید الحداد، المرجع د/ -1
د/ الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، ؛325ص،السابق، المرجع عكاشة محمد عبد العالراجع، د/-2

.Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p110, 111؛ 93المرجع السابق، ص

ن الذي یعتبر تنازع بین سیادات، هناك جانب من الفقه یرى بأن قاعدة اإلسناد جاءت لتتكفل بحسم التنازع بین القوانی-3
فعدم إعمالها تلقائیا، یعني انتهاك القاضي لسیادة دولته التشریعیة وسیادة دولة أخرى، راجع، د/ نادیة فضیل، المرجع 

، لكن الحقیقة خالف ذلك، ألنه باإلضافة إلى أن فكرة السیادة غیر محددة المضمون وهي فكرة سیاسیة 13السابق، ص
نونیة، فإن المشكالت التي تعنى قواعد اإلسناد بحلها هي تلك التي ال تمس بمصالح الدول، وتقتصر على أكثر منها قا

المصالح الخاصة لألفراد، وعلیه فاختیار القانون الذي یحكمها یتم بناء على أنه یلبي تلك المصالح وینمیها عبر الحدود 
ال. بغض النظر إن كان یلبي أیضا المصالح الذاتیة للدول أم

، المجلة المصریة تأمالت في ماهیة قاعدة التنازعد/ أحمد عبد الكریم سالمة، راجع في تحدید وظیفة قاعدة اإلسناد، -4
.105، ص51، المجلد 1995للقانون الدولي، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، القاهرة، 
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المناسب لحكم عالقة قانونیة معینة، فغرضها تحقیق االستقرار القانوني للروابط الخاصة 
. )1(الدولیة، عن طریق التوفیق بین مقتضیات المصلحة الوطنیة واالعتبارات الدولیة

حجج:الـ 1

أهمها:على عدة حججتلقائیاقاعدة اإلسنادلزامیة تطبیق بإالقائل االتجاهیستند 

:قاعدة قانونیة وطنیةقاعدة اإلسناد ـ1.1

لكون قاعدة اإلسناد قاعدة قانونیة وطنیة، فهي إذن ال تختلف عن بقیة القواعد القانونیة 
تحلل إلى ت، فهي ملزمةكونهااألخرى الموضوعیة، سواء في هیكلها أو في غایتها أو في 

، وكما أن الغایة العامة من أیة قاعدة قانونیة وطنیة هي أن )2(عنصري الفرض والحكم
وبالتالي تحقیق االستقرار في العالقات بین األفراد، فإن قاعدة ،تفصل موضوعیا في النزاع

اختیار أكثر القوانین مالئمة لحكم ي األخرى تحقق الهدف ذاته عن طریقاإلسناد ه
األجنبي، والحال كذلك، ولما كانت صفة اإللزام هي من خصائص العالقات ذات العنصر

.)3(القواعد القانونیة بوجه عام فلماذا ننكرها على قاعدة اإلسناد مع أنها جزء من تلك القواعد

فعدم قیام القاضي الوطني بإعمال قواعد اإلسناد الوطنیة تلقائیا یعني إخالله وعلیه 
عاتقه بإعمال القواعد القانونیة واجبة التطبیق على المسألة بااللتزام القانوني الواقع على 

. )4(المعروضة علیه

:الخاصةلعالقات الدولیةاطبیعةمع انسجام اإللزامـ2.1

إن اإلعمال التلقائي لقاعدة اإلسناد ذات الطبیعة المزدوجة یؤدي إلى تطبیق القانون 
ل، وهذا هو الذي ینسجم مع ذاتیة الوطني أو إلى تطبیق القانون األجنبي حسب األحوا

لتي یتزاحم على حكمها عدة قوانین.العالقات الخاصة الدولیة ا

. د/ الطیب زروتي، المرجع نفسه، الموضع نفسه-1

.65راجع، ص-2
. 79المرجع السابق، ص،د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین-3
. 39ص،حفیظة السید الحداد، المرجع السابقد/ -4
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إن أما إذا أتحنا المجال الختیار القاضي وعدم إلزامه بإعمال قواعد اإلسناد تلقائیا، ف
هذه النتائج وأول، یؤدي حتما إلى نتائج تعیق نمو العالقات ذات العنصر األجنبيذلك س
نه یؤدي إلى تعمیم تطبیق قانون القاضي على حاالت رأى المشرع أن قانونا أجنبیا قد هي أ

من القانون الوطني ، وعلیه فإن عدم التزام القاضي بإعمال قواعد لحكمها یكون أكثر مالئمة 
الثانیة أنه النتیجة و الخاصة الدولیة، یتضمن في ثنایاه مساسا بذاتیة العالقاتتلقائیا اإلسناد 

جنبي العتبارات ال سح المجال لتحكم القاضي، وهذا ما یقوده إلى رفض تطبیق القانون األیف
یمكن رقابتها.

أنه یفتح الباب للغش نحو القانون لألطراف، وذلك بتواطئهم هي الثالثة النتیجة و 
وٕاحجامهم عن التمسك بإعمال قواعد اإلسناد، إن كان ذلك في مصلحتهم، كما حدث في 

، أو لجوئهم إلى محكمة دولة ال یلتزم قضاتها بإعمال قواعد اإلسناد تلقائیا، ""Bisbalقضیة 
.)1(فیضمنون بذلك تطبیق القانون الموضوعي لتلك الدولة

:عن النظام العاماستقالل اإللزامـ3.1

إال أنها قد تكون قاعدة مكملة وقد تكون قاعدة آمرة القانونیة ةاعدمن المعلوم أن الق
سواء كانت متعلقة ، فاضي، فلیس هناك قاعدة قانونیة اختیاریة للقملزمة للقاضيدائما تكون

.)2(النوعین في صفة اإللزام، فال تفاوت بین كالبهبالنظام العام، أو كانت غیر متعلقة

لذلك ال ینبغي الخلط بین مسألة تعلق القاعدة القانونیة بالنظام العام، ومسألة إلزامیة 
نه حتى بالنسبة للقواعد المكملة ورغم جواز استبعادها من قبل الخصوم لعدم هذه القاعدة، أل

تعلقها بالنظام العام إال أن ذلك ال یعني أنها غیر ملزمة، فهي ملزمة للقاضي یتعین علیه 
تطبیقها طالما توافرت شروط تطبیقها، ویكون ذلك عندما ال یقوم الخصوم باستبعاد حكمها 

؛ د/ علیوش كربوع كمال، 79المرجع السابق، ص، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین-1
. 124، 123المرجع السابق، ص

.703، ص1994د/ سامي بدیع منصور، الوسیط في القانون الدولي الخاص، دار العلوم العربیة، بیروت، ط -2
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، كما )1(، ال لكونها غیر ملزمة، ولكن ألن شرط تطبیقها لم یتوفرصراحة، فال تطبق حینئذ
. )2(تجدر اإلشارة إلى أن مجرد سكوت الخصوم عن التمسك بها ال یعني تنازلهم عن تطبیقها

فبحسب الفقه الراجح فإن كافة قواعد اإلسناد دون استثناء ما سبق ذكرهأضف إلى 
بارات خاصة تتعلق بسیاسة التشریع، وهذا أمر تتعلق بالنظام العام، ألنها تصدر عن اعت

.  )3(یدخل في صمیم فكرة النظام العام

:اإللزامنتائجـ2

نتائج هامة تتمثل في تلقائیاقواعد اإلسناد القاصي ملزم بتطبیق القول بأن یترتب على 
:مایلي

ه ولو ـ أن القاضي ملزم بإعمال قاعدة اإلسناد، وال یعفى من إعمالها من تلقاء نفس
اتفق الخصوم على استبعاد قاعدة اإلسناد، ویظل التزامه هذا قائما ولو كان النظام القانوني 
الوطني یخلو من قاعدة اإلسناد المناسبة، إذ یمتد االلتزام إلى البحث التلقائي عن هذه 

.)4(القاعدة، فله أن یستهدي بالمبادئ العامة للقانون الدولي الخاص

ال قاعدة اإلسناد في أیة حالة كانت علیها الدعوى، ولو أثیرت ـ یجوز التمسك بإعم
ألول مرة أمام المحكمة العلیا، باعتبار أن األمر یتعلق بمسألة قانونیة.

د/ نبیل إبراهیم سعد، محمد حسن قاسم، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونیة، نظریة الحق، منشورات الحلبي -1
قدمة في القانون، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، د/علي فیاللي، م؛ 114ص،2004الحقوقیة، بیروت، ط

.99، ص2005ط
. 39صالسابق،حفیظة السید الحداد، المرجع د/ -2
؛ د/ سامي بدیع منصور، 81المرجع السابق، ص، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین-3

.703المرجع السابق ص
23،  وقد واجه القانون المدني الجزائري هذا الفرض بموجب المادة 89الكریم سالمة،  المرجع نفسه، صد/ أحمد عبد-4

، حیث تنص "تطبق المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص فیما لم یرد بشأنه نص في المواد الخاصة بتنازع القوانین".2مكرر
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ـ إذا أغفل القاضي إعمال قاعدة اإلسناد، أو أخطأ في في تطبیقها أو تفسیرها كان 
القاضي أن یطبق أحكام طعن في حكمه أمام المحكمة العلیا، ومن واجبذلك مبررا لل

.)1(القانون األجنبي المختص بموجب قاعدة اإلسناد، ولو لم یتمسك به الخصوم

: القول باإللزام رأي راجحـ 3

قاعدة اإلسناد طالما احتوى النزاع على عنصر القائل بإلزام القاضي بإعمالاالتجاهإن
، وقد كرسته )2(لفقه الحدیث، ینتصر له وینادي بتدعیمه أغلب ااراجحارأییعد أجنبي، 

ومجموعة القانون ، منه14في المادة 1995طالي لعام القانون اإلی، مثل التشریعات الحدیثة
لعام ني اإلسبانيد، والقانون الممنها02في المادة 1982ركي لعام الدولي الخاص الت

في 1978م وكذلك مجموعة القانون الدولي الخاص النمساوي لعا، 12/6في المادة 1974
، )3(منه16في المادة 18/12/1988منه، والقانون السویسري  الصادر في 3و2المادتین

حیث ، )4(1989الدولي في دورته المنعقدة في عام نكما تبنى هذا الموقف مجمع القانو 
ما د العامة لإلجراءات المطبقة فیهاأوصى بأن تتبع الدول، في الحدود التي تسمح بها القواع

:یلي

ـ أن تطلب الدول من السلطات القضائیة بإعمال قواعد اإلسناد تلقائیا.

.331صالسابق،، المرجع د/ عكاشة محمد عبد العال- 1
األصول في أحمد عبد الكریم سالمة،؛ د/ 149راجع، د/ هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص - 2

د/ الطیب زروتي، ،325ص ،، المرجع السابقعكاشة محمد عبد العال؛ د/83ص،المرجع السابق، التنازع الدولي للقوانین
؛ د/ جابر جاد عبد الرحمان، تنازع القوانین، دار النهضة العربیة، 93صالقانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق،

؛ كما یأخذ بهذا الرأي أیضا جانب من الفقه الفرنسي، الذین اعتبروا أن القانون األجنبي هو 29، ص1970القاهرة، ط 
سواء أشارت باختصاص القانون قانون وٕان لم تكن له مكانة القانون الفرنسي، وأن قاعدة اإلسناد الفرنسیة قاعدة ملزمة، 

راجع:،"Motulsky"أبرزهم األستاذ الوطني أو القانون األجنبي، 
Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p110, 111.

Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit., p533؛ 83راجع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه ، ص-3

4 "- Etant donné le caractère obligation de la règle de conflit, qu'elle désigne la loi étrangère

ou le loi du for, il est recommandé aux Etats:
- d'imposer à leurs autorités compétentes de soulever d'office la question de l'applicabilité

de la règle de conflit, et
- dans le cas ou cette applicabilité est admise, d'appliquer d'office la loi étrangère que cette
règle désigne".
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.ـ أن تطبق تلقائیا القانون األجنبي الذي تعینه هذه القواعد

لإللزامالمقارنقضاء التأكید : الفرع الثاني

أن قواعد اإلسناد قواعد ملزمة، یقع على استقر القضاء في العدید من الدول على 
یا وفي كل األحوال متى توافرت شروط إعمالها، ومن أهم من ئعمالها تلقاعاتق القاضي إ

حیث أن المذهب المستقر منذ أواخر ،األلمانيلقضاء امثال یسیر على هذا االتجاه نجد
ینظر إلى مسألة تطبیق القانون ، فهون قاعدة اإلسناد لها صفة اإللزامالقول بأهو19القرن 

زم القاضي األلماني بتطبیق یلنون ولیست مسألة واقع، لذا فهواألجنبي على أنها مسألة قا
قواعد اإلسناد تلقائیا، لكونها قواعد آمرة یجب علیه تطبیقها لیس فقط عندما یطلب الخصوم 

.)1(ماذلك إنما في كل حالة تشیر فیها إلى تطبیق قانون

القاضي بإلزامقضي فهو أیضا أقر مبدأ عاما یالنمساويوكذلك الشأن بالنسبة للقضاء
بتطبیق قاعدة اإلسناد من تلقاء نفسه أیا كان القانون المشار إلیه، سواء كان هو القانون 

هو أیضا یلزم القاضي بتطبیق قواعد لقضاء اإلیطالي ، كما نجد أن االوطني أم قانونا أجنبیا
كقرارها ،اإلسنادمحكمة النقض اإلیطالیة بالصفة الملزمة لقاعدة حیث ترى،تلقائیااإلسناد 

یلتزم القاضي إذ ، لقضاء السویسريبالنسبة لوكذلك الشأن،28/07/1940الصادر في 
قبل صدور القانون بتطبیق قاعدة اإلسناد من تلقاء نفسه، وقد كانت هذه القاعدة مقررة

في قوانین اإلجراءات المدنیة الخاصة بالمقاطعات 1988السویسري لسنة الدولي الخاص 
إلزامیة بیرىهو أیضاالقضاء البلجیكي، و لالتحاد، وقد تم تأكیدها في هذا القانونالثالث

في حكمها الصادر في حكمة النقض البلجیكیة موقفهامأوضحت قاعدة اإلسناد ، حیث
قاعدة اإلسناد من بأن وضعت على عاتق قاضي الموضوع االلتزام بتطبیق 23/02/1995

.)2(نفسهتلقاء  

 

.326ص ،، المرجع السابقمحمد عبد العالراجع، د/ عكاشة -1
,.Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit؛ وراجع أیضا،221د/ أشرف وفاء محمد، المرجع السابق، صراجع،-2

p533.
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من القانون 24إلى 9المشرع النصوص المتعلقة بتنازع القوانین في المواد لقد جمع 
، إال أنه ونتیجة الخالف قوتها الملزمةبقیة القواعد القانونیة في ها مثلالمدني، مما یوحي بأن

ما إذا كانت لها هذه التأكد میتعین، یما سبقتناولناه فالذيحول هذه القوة الملزمة و الكبیر 
القاضي الوطنيع من مسألة التزامنتناول موقف المشر ، فالخاصیة أم ال في القانون الجزائري

(المطلب نتناول موقف القضاء من ذلك، ثم)ولاألالمطلب(بالتطبیق التلقائي لقاعدة اإلسناد 
بمبادئ اإلجراءات لقواعد اإلسناد قائيالتطبیق التلعدم مساس نتطرق إلى، ثمالثاني)
.)ثالثالالمطلب(المدنیة

زام مة التشریع  تؤكد اإللحكاألول:مطلبال

التزام القاضي بالتطبیق التلقائي یقرر نصا صریحا ال نجدالقانون المدني عند تصفح
ون القانصیاغة نصوص قواعد اإلسناد في النظر فيلكن عند، من عدمهلقاعدة اإلسناد

هذه"تخضع"...الخ، و ، "یطبق"، "یسرى""یكون"، عبارات تاستعملقد أنها نجدالمدني،
إلى تمسك یا دون حاجةعبارات توحي بأن قواعد اإلسناد قواعد آمرة یطبقها القاضي تلقائ

ذ بإلزامیة قاعدة اإلسناد هذا غیر كافي للقطع بأن المشرع قد أخیبقى ها، لكن راف باألط
للقاضي.

نیة واإلداریة دمن قانون اإلجراءات الم29، نجد المادة ما سبق بیانهضافة إلىباإل
"... یفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونیة المطبقة علیه"،علي أنهتنص في فقرتها الثانیة

إذا كان النزاع داخلیا بحتا فإن على القاضي أن یطبق علیه فتحلیل هذا النص یؤدي إلى أنه
موضوعیة المناسبة والمتصلة به، أما إذا كان النزاع یتضمن عنصرا أجنبیا، فال القواعد ال

القواعد المناسبة ألنها تعتبر، قواعد اإلسناد الوطنیةیكون أمام القاضي إال أن یطبق علیه 
29ألمر المادة ال قواعد اإلسناد تلقائیا امتثاالملزم بإعمهووعلیه ف، في مثل هذه النزاعات

نیة واإلداریة.داإلجراءات الممن قانون 



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

33

على أن القاضي )1(یبدو أنه قد استقر في أغلبهف،عند الرجوع إلى موقف الفقهأما و 
الجزائري ملزم بأن یطبق تلقائیا قاعدة اإلسناد الوطنیة كلما عرض علیه نزاع یحتوي عنصرا 

أجنبیا، ولو لم یتمسك بها الخصوم. 

القول بإضفاء القوة اإللزامیة على قواعد اإلسناد "حیث یرى الدكتور عمر بلمامي بأن 
وبالتالي التزام القاضي بتطبیقها ولو لم یتمسك بها الخصوم رأي سدید، ذلك أن وظیفة 
القاضي هي تطبیق القانون، وما دامت قاعدة اإلسناد قد أشارت بتطبیق قانون أجنبي معین 

.)2("فعلى القاضي االنصیاع إلى أوامر مشرعه

قول الدكتور الطیب زروتي "وعلى ذلك فالقاضي مدعو لتطبیق قواعد اإلسناد حیث یو 
من تلقاء نفسه إذا توافرت شروط إعمالها..."، ویضیف معلال ذلك بأنه "قد روعي في وضع 
قواعد التنازع اعتبارات خاصة تتعلق بسیاسة التشریع الذي یهم المصلحة العامة ویتصل 

)3(رة تطبیقها تلقائیا"بالنظام العام وهو ما یؤكد ضرو 

وحیث یرى األستاذ عبد الكریم بلعیور بأنه یبدوا من خالل الصیاغة التي وردت فیها 
قاعدة اإلسناد تلقائیا من مشرع الجزائري قد أخذ بوجوب إعمالعموم قواعد اإلسناد أن ال

.)4(طرف القاضي ولو لم یتمسك بها الخصوم

حیث ترى ضرورة تطبیق قاعدة اإلسناد موقف، نفس الالدكتورة نادیة فضیل قد تبنت و 
الوطنیة بشكل تلقائي، كلما اشتملت العالقة محل النزاع على عنصر أجنبي، ألن قاعدة 

خالفا للفقه الغالب یرى د/ علیوش كربوع كمال، بأن قواعد اإلسناد لها الطابع المزدوج، فهي تتعلق بالنظام العام لما-1
تتعلق بمسائل األحوال الشخصیة، وفیما عدا ذلك، تتعلق بالنظام العام إذا عینت القانون الوطني كقانون واجب التطبیق، وال 

، لكن ما نالحظه على هذا الرأي أنه یعلق إعطاء 122، المرجع السابق، صتتعلق بالنظام العام إذا عینت  قانونا أجنبیا
یقها أو عدمه على موضوع اإلسناد ونتیجة إعمالها، وهذا ما یبدوا خارجا عن المألوف، قاعدة اإلسناد صفة اإللزام في تطب

كما أن من شأن عدم منح إعمال قاعدة اإلسناد الصفة اإللزامیة أن یفتح الباب أمام أهواء القاضي وتحایل الخصوم في 
السابق ذكره، "Bisbal"تي وجهت إلى قرارإعمال قاعدة تنتمي إلى النظام القانوني الوطني، أضف إلى أن االنتقادات ال

سوف تنطبق على هذا الرأي.                          
للتفصیل أكثر راجع، د/عمر بلمامي، دراسات في القانون الدولي الخاص المعاصر، نظریة التكییف، دار هومة، -2

.                       110ص،2008الجزائر، ط 
.                       93القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، صد/الطیب زروتي،-3
.   159، ص2006/2007أ/عبد الكریم بلعیور، محاضرات في القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،-4
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اإلسناد تعد جزءا من النظام القانوني في دولة القاضي، وفي تطبیقها تحقیقا ألنسب القوانین 
تطبیق القانون الوطني أو إلى وأكثرها صلة لحكم العالقة محل النزاع، وسواء أشارت إلى

.   )1(قانون أجنبي، وبذلك یتحقق التناسق بین مختلف األنظمة القانونیة

ونحن نرى بدورنا بهذا الرأي، ألن هذا ما یمكن استخالصه من صیاغة نصوص 
وتؤكده المادة قواعد اإلسناد في القانون المدني التي توحي بأن قواعد اإلسناد قواعد آمرة،

موقف قضاء  المحكمة كذلكو نیة واإلداریة المشار إلیه سابقا، دقانون اإلجراءات الممن29
العلیا في العدید من قراراتها والتي أكدت حسب رأینا بأن مسألة إعمال قاعدة اإلسناد مسألة 

یمثل التلقائي، وهذا اإلعمال)2(قانون ویخضع القاضي في تطبیقها إلى رقابة المحكمة العلیا
.أو عدم التمسك بهما على عاتق القاضي، بغض النظر عن تمسك الخصوم بهالتزا

ونظرا ألن الرأي سالف الذكر قد تبنته العدید من الدول صراحة في تشریعاتها، كما أن 
، كما أن القضاء في العدید من الدول قد لى المستوى الدولي یرى به ویدعمهالفقه الغالب ع

من القانون المدني التي تعتبر المبادئ العامة للقانون الدولي 2مكرر23أقره، فإعماال للمادة 
تنازع القوانین، فإن القاضي ملزم باإلعمال التلقائي لقاعدة اإلسناد رسمیا لالخاص مصدرا 

، وسواء تعلق النزاع بحقوق ال یجوز لألطراف )3(كلما كان أمام نزاع ذو عنصر أجنبي
حقوق یجوز لهم التصرف تعلق بأو األسرة، أوصیةالتصرف فیها، أي مسائل األحوال الشخ

.بهذا اإلعمال أم لم یتمسكوافیها، وسواء تمسك األطراف

زاملإل ؤكد اتالمحكمة العلیا: الثانيالمطلب

نرى بأنها تسیر في نفس االتجاه ،المحكمة العلیاهناك العدید من القرارات الصادرة عن
، وسوف هانتعرض لبعضسوف اعد اإلسناد تلقائیا، لذلك قو م القاضي بإعمالاز الداعي إلى إل

.17، ص 2004الوطني، دار هومة، الجزائر، طد/ نادیة فضیل، تطبیق القانون األجنبي أمام القضاء -1
موقف القضاء في الفرع الموالي.                       راجع،-2
تجدر اإلشارة في هذه النقطة إلى أنه یجب التمییز بین فرضین، الفرض األول هو أال یكون العنصر األجنبي ظاهرا، -3

یجوز له أن یؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل مناقشة من الخصوم، فیمنع على القاضي أن یفترضه، لكونه واقعة، وال
فیطبق مباشرة القواعد الموضوعیة على النزاع، أما الفرض الثاني، فیكون فیه العنصر األجنبي ظاهرا، فیجب على القاضي 

احتراما لحق الدفاع، إعمال قواعد اإلسناد، على أنه یجب علیه تنبیه الخصوم إلى ذلك، ما لم یكونوا قد تمسكوا به،
.                      47للتفصیل أكثر في هذه النقطة، راجع الحقا، ص
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تتعلق بنزاع یخص حقوقا ال یجوز التصرف فیها، أي منها مافنتناولها بحسب موضوعها، 
).الفرع الثانيومنها التي تتعلق بحقوق  یجوز التصرف فیها()،الفرع األولمسائل األسرة(

التصرف فیهاحقوق ال یجوز القرارات المتعلقة بالفرع األول:

عن المحكمة العلیا وهو القرار الصادر:یتعلق ببطالن وصیةلالقرار األوـ 1
.)1(63219ملف 17/10/1990بتاریخ

أن جزائریا مسلما أبرم وصیة بكل تركته لصالح زوجته فيالقرارهذا تتلخص وقائع 
ذلك بتاریخ الجزائریة المسلمة، وذلك بالشكل الرسمي طبقا للقانون الفرنسي، وكان

.26/09/1956بتاریخ أثناء الفترة االستعماریة، ثم توفي 10/10/1952

ألجل إبطال أمام القضاءالموصى لها الموصيحیث أنه بعد االستقالل، نازع ورثة
محكمة رفضت الدعوى، إذ قضت بصحة الوصیة، وتأید هذا الحكم الإال أن ،الوصیة

الذي طعن فیه الورثة بالنقض14/02/1987يبموجب قرار أصدره مجلس قضاء بجایة ف
محل وهو 17/10/1990في القرارعن المحكمة العلیافصدر20/12/1987بتاریخ 
.الدراسة

من 16لمادة االخطأ في تطبیق على حیث أن المدعین في الطعن استندوا في طعنهم 
ن المدني، واعتمادمن القانو 2عدم رجعیة القوانین بموجب المادة وتجاهلالقانون المدني 

انت مفروضة الجنسیة الفرنسیة للموصي وقت االستعمار رغم أنها غیر شرعیة، لكونها ك
القانون ، فال یجب أن ترتب أي أثر قانوني، والخطأ حین طبقبواسطة العنف واإلجبار

من قانون األسرة، وبالتالي لیس لزوجة 189الفرنسي بدال من قوانین الشریعة والمادة 
ي الحق في الوصیة.الموص

أن المجلس قد یتبینوقد أجابت المحكمة العلیا بقولها: "... حیث بقراءة الحیثیات
ذلك أن الموصي هو رجل مسلم الشریعة اإلسالمیةوخالف مبادئأخطأ في تطبیق القانون 

الفرنسي وجزائري وتطبق علیه أحكام الشریعة اإلسالمیة في الجزائر حتى في عهد االستعمار

.                       79، ص02، 1991المجلة القضائیة، -1
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وأن شرط تطبیق القانون الفرنسي هو شرط ملغي ألنه مخالف للشریعة 1952سنة 
.اإلسالمیة، وتصح وصیته في حدود ثلث التركة طبقا للشریعة الغراء

"یسري على المیراث والوصیة وسائر من القانون المدني تنص16حیث أن المادة 
أو من صدر منه التصرف وقت التصرفات التي تنفذ بعد الموت، قانون الهالك أو الموصي 

موته".

حیث أنه من قراءة هذا النص یتبین أن القانون الذي یطبق هو قانون الهالك أي قانون 
كما ذهب إلى ذلك لیس هو القانون الفرنسي1952الموصي في سنة الموصي وأن قانون 

القانون الاإلسالمیةالقرار المطعون فیه بل هو قانون الجزائریین وهو قواعد الشریعة 
ویتعین معهما نقض القرار...".وعلیه فإن هذین الوجهین األول والثالث مؤسسین الفرنسي 

المالحظ على هذا القرار هو قضاؤه بأن الخطأ في تطبیق قاعدة اإلسناد یعتبر صورة ف
من القانون 16وهو هنا نص المادة لوجه من أوجه الطعن وهو الخطأ في تطبیق القانون،

وهو قانون الجزائریین1952تي توجب تطبیق قانون الموصي وقت وفاته سنة المدني ال
ولیس القانون ، أي اعتماد الجنسیة الفعلیة في كونه جزائري،)اإلسالمیة(قواعد الشریعة 

.)1(الذي طبقه قضاة الموضوعالفرنسي

اإلسناد تعد یمكننا القول بأن المحكمة العلیا من خالل هذا القرار ترى بأن قاعدة وعلیه
مسألة قانون یستوجب إثارتها ومناقشة صحة تطبیقها أمامها، ویخضع قضاة الموضوع في 

تطبیقها إلى رقابتها.

وهو القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ یتعلق بآثار الزواج: القرار الثاني ـ2
)2(170082ملف17/02/1998

جزائریة، ثم طلقها بموجب حكم بامرأة تزوج أن إیطالیافيتتلخص وقائع هذا القرار
الذي قضى بالطالق بین الزوجین 14/07/1996صادر عن محكمة بئر مراد رایس في 

تنازع القوانین في الوصیة تعلیق على قرار المحكمةد/ الطیب زروتي، للتفصیل أكثر في قضاء هذا القرار راجع،-1
.   661،677، 659، ص3، 1994، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة، الجزائر، العلیا

.  167، ص01، 2000المجلة القضائیة، -2
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مع إنهاء التوابع المادیة الناتجة عن زواج الطرفین، وبأمر ضابط وبتظلمیهبسعي من الزوج 
ة المدنیة.لتسجیل هذا الطالق بسجالت الحالالحالة المدنیة لبلدیة مرسیلیا

أثارت تلقائیا وجها و ، من الطاعنة بالنقضرفضت المحكمة العلیا الوجه المثار قدو 
فقضت بأنه:من القانون المدني،13و12من مخالفة المادتینا مأخوذ

حیث یستخلص من قراءة الحكم المطعون فیه ودراسة ملف اإلجراءات أن موضوع "...
تبر من النظام (العام).النزاع یتعلق بحالة األشخاص التي تع

یسري قانون الدولة التي ینتمي "من القانون المدني تنص على أنه 12حیث أن المادة 
الزوج وقت انعقاد الزواج على اآلثار التي یرتبها عقد الزواج فیما یعود منها إلى المال إلیها 

.الدعوىیسري على انحالل الزواج القانون الوطني الذي ینتمي إلیه الزوج وقت رفع

من القانون المدني تنص على أنه "یسري القانون الجزائري وحده 13حیث أن المادة 
إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد 12و 11في األحوال المنصوص علیها في المادة 

الزواج إال فیما یخص أهلیة الزواج".

ها مرسوم نزع جنسیتها نیة الجزائریة ما دام لم یصدر بشأحیث أن الطاعنة لها الجنس
األصلیة بعد حصولها على الجنسیة اإلیطالیة.

من القانون 13حیث كان على القاضي األول تطبیق القانون الجزائري وفقا للمادة 
المدني عوض القانون اإلیطالي كما هو وارد في الحكم المطعون فیه ولما كان ذلك فإنه 

ا یتعین نقضه".یكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبیقه مم

نثیر مالحظتین:نستطیع أن القرار من هذاف

یعتبر مخالفة للقانون الخطأ في تطبیق قاعدة اإلسنادأن بهي قضاؤهاألولى المالحظة 
الخاصة بانحالل الزواج، وقاعدة 12قاعدة اإلسناد موضوع المادة وخطأ في تطبیقه، وهي

بسریان القانون الجزائري على ذو الجنسیة التي تقضي13اإلسناد الفردیة موضوع المادة 
وهي حقوق تتعلق بحالة في مسائل آثار الزوج وانحالله،الجزائریة وقت انعقاد الزواج

األشخاص،  وال یجوز لهم التصرف فیها ألنها تتعلق بالنظام العام.
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أن مسألة إعمال قاعدة اإلسناد مسألة قانون ویخضع القاضي في وهذا ما یفهم منه
طبیقها إلى رقابة المحكمة العلیا.ت

وجوب تطبیق المتمثل في الوجه تلقائیاالثانیة هي أن المحكمة العلیا أثارتالمالحظة و 
وهذا ما أي أنها أثارت تلقائیا وجوب إعمال قاعدة اإلسناد، ، في القرار الثاني13المادة

النظر عن تمسك الخصوم یعني أن إعمال قاعدة اإلسناد التزام على عاتق القاضي، بغض
بإعمالها من عدمه. 

حقوق یجوز التصرف فیها:القرارات المتعلقة بالفرع الثاني:

صادر عن المحكمة العلیا الوهو القرار:یتعلق بالتزامات تعاقدیةالقرار األولـ1
:)1(48855ملف 10/04/1988بتاریخ

أبرمت عقدا في حدودة)(ش ش ذات مسؤولیة مأن شركةالنزاع فيوقائعتلخص ت
، لكن هذا األخیر رفض دفع مبلغ الفاتورةبلجیكا مع السید(م أ) یتمثل في بیع بیض الدجاج

فرنك بلجیكي. 529.500المقدر ب 

بمبلغ الفاتورة مع فائدة على أساس تطالبحیث ،الشركة أمام القضاء البلجیكيقاضته 
لى تاریخ افتتاح الدعوى، ولقد استجیب إ23/07/1970فرنك بلجیكي ابتداءا من575.150

والذي 18/01/1977بتاریخ التجاریة بلوفان ببلجیكا الصادر لها بموجب حكم المحكمة
قضى لصالحها ضد السید(م أ) بإلزام هذا األخیر بأن یؤدي إلى الشركة المذكورة ما قدره 

.فرنك بلجیكي أصال وفائضا قانونیا ومصاریف560.765

األجنبيحكمالإلكساءبالجزائرأمام محكمة سیدي أمحمددعوىكة الشر رفعت ثم 
وقد استجیب لطلبها بموجب الحكم الصادر بتاریخ ،الذكر الصیغة التنفیذیةسالف 

فاقیة الجزائریة ألنه یستجیب لكل الشروط المنصوص علیها في االت،06/03/1982
ي كل أنحاء القطر الجزائري.ف، وهو قابل للتنفیذ06/10/1970ة في البلجیكیة المؤرخ

.                       80، ص03، 1992المجلة القضائیة، -1
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قض بتأیید الحكم 16/12/1985حیث صدر قرار عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
سالف الذكر.

واستند في 28/12/1985طعن بالنقض في في هذا القرار بتاریخ حیث أن السید(م أ)
بدون التي تنص بأن القرض یكون دائما من القانون المدني454مخالفة المادة طعنه على 

)  حصلت على حكم ضد ویقع باطال كل نص یخالف ذلك، وأن (ش ش ذات م مأجر
فرنك 529.500من محكمة لوفان البلجیكیة یلزمه بدفع مبلغ الفاتورة المقدر ب السید (م أ) 

إلى تاریخ 23/07/1970من ابتداءفرنك بلجیكي 575.150بلجیكي مع فائدة على أساس 
كسائهم الحكم البلجیكي بالصیغة التنفیذیة الجزائریة قد الموضوع بإتتاح الدعوى، وأن قضاةاف

المذكورة والنظام العام.454خرقوا القانون الوطني وخاصة المادة

حیث أن المحكمة العلیا ردت على هذا الوجه بأن قضت "...لكن حیث أن العقد المبرم 
من القانون 454ه المادة بین الطرفین لیس عقد قرض كما یذكره الطاعن وكما تشیر إلی

من القانون 18وٕانما األمر یتعلق ببیع بیض الدجاج وهذه المعاملة تحكمها المادة ،المدني
یة ینظمها قانون المكان الذي أبرم فیه العقد، وبالتالي لتي تفید بأن االلتزامات التعاقدالمدني ا

بق ألن األمر یتعلق ببیع وال ال تطمن القانون المدني454فالبیع وقع في بلجیكا والمادة 
بقرض.

اكتسب قوة وحیث فضال عن ذلك فهذا الوجه ینعي الحكم الصادر في بلجیكا والذي
وحیث یتعین القول بأن هذا .. الطاعن لم یتعرض فیه ولم یستأنفه.الشيء المقضي فیه ألن

الوجه ال أساس له..."

في ردها على الوجه المثار من ائیانالحظ من هذا القرار أن المحكمة العلیا أثارت تلقف
من القانون 18المادة قاعدة اإلسناد موضوعطرف المدعي في الطعن مسألة تطبیق

( لعدم االتفاق على قانون یحكمه)، بقولها على العقداإلبرامالمدني، أي تطبیق قانون محل
من القانون المدني 18وٕانما األمر یتعلق ببیع بیض الدجاج وهذه المعاملة تحكمها المدة "...

التي تفید بأن االلتزامات التعاقدیة ینظمها قانون المكان الذي أبرم فیه العقد وبالتالي فالبیع 
من القانون المدني ال تطبق ألن األمر یتعلق ببیع وال بقرض".454وقع في بلجیكا والمادة 
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على عاتق القاضي، ما یؤكد ما قلناه سابقا من أن إعمال قاعدة اإلسناد التزام وهذا 
.بغض النظر عن تمسك الخصوم بإعمالها من عدمه

وهو القرار الصادر عن المحكمة العلیا یتعلق بالتزامات غیر تعاقدیة:الثانيالقرار ـ2
:)1(107604ملف 27/04/1994بتاریخ 

أن السید (ع م) الجزائري الجنسیة تعرض لحادث مرور فيهناموضوع النزاع  یتمثل 
شاحنة تابعة للدرك الفرنسي البحري أدى إلى إصابة الضحیة بأضرار بالغة، وقد رفع سببته

ة ـ ممثلة في الخزینة القضاء الجزائري مطالبا بتحمیل الدولة الفرنسیمالضحیة دعوى أما
ضه عن هذه األضرار، فاستجیب لطلبه بموجب القرار الفرنسیةـ المسؤولیة المدنیة وأن تعو 

الذي أیده المجلس نفسه فصال في 05/02/1989ضاء وهران بتاریخالصادر عن مجلس ق
.11/12/1990المعارضة ضد هذا القرار بقرار أصدره في 

حیث أن الوكیل القضائي للخزینة العامة الفرنسیة طعن بالنقض ضد هذا القرار، 
لتيااألول مأخوذ من مبدأ عدم تقاضي الدول واتفاقیة إیفیانالوجه ؛ند إلى وجهینتواس

،فهو مأخوذ من سوء تطبیق القانونالوجه الثانيو ،تعفي ممثلي الدول األجنبیة من التقاضي
ألن القرار محل الطعن جاء خالیا من اإلشارة إلى القوانین الفرنسیة الخاصة بالقضیة، 

الوجهین المثارین  كالحكمة العلیا مالرفضتوقدخاصة وأن األمر یتعلق بسیادة الدول،
:نهقضت بأو 

هو الواجب التطبیق، وبالرجوع إلى هذا القانون، 1804حیث أن قانون نابلیون سنة "
نالحظ أن االلتزامات غیر التعاقدیة تخضع لقانون البلد الذي وقع فیه الفعل المنشئ لاللتزام، 

في قضیة شهیرة تسمى قضیة لوتور، ومنذ 1948وما كان یطبق في المحاكم الفرنسیة منذ 
أصبحت جمیع االلتزامات غیر التعاقدیة تخضع لقانون البلد الذي وقع 1948ت ذلك الوق

فیه الفعل المنشئ لاللتزام ـ السوابق العدلیة ـ وفي القضیة الحالیة القانون الفرنسي هو الواجب 
من القانون المدني الجزائري، 20التطبیق آنذاك، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

أن قضاة الموضوع طبقوا مضمون القانون الفرنسي على الوجه األكمل، مما مما یفید
یستوجب معه رفض الوجه الثاني".

.                       38، 33، ص03، 1994المجلة القضائیة، -1
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نالحظ من هذا القرار أن المحكمة العلیا قضت بأن تطبیق القانون األجنبي المختص ف
تطبیق مضمون قاعدة اإلسناد أي، بناءا على إعمال قاعدة اإلسناد تطبیق صحیح للقانون

ائري والتي أشارت باختصاص القانون األجنبي وطبقه من القانون المدني الجز 20لمادة في ا
القاضي بناءا على ذلك، یعتبر تطبیقا صحیحا للقانون. 

:مجمل القول أنه من خالل القرارات السابقة نستخلص بأن المحكمة العلیا قضت

في تطبیقها إلى رقابة ـ بأن مسألة إعمال قاعدة اإلسناد مسألة قانون ویخضع القاضي
المحكمة العلیا.   

ـ وأن إعمال قاعدة اإلسناد التزام على عاتق القاضي، بغض النظر عن تمسك 
الخصوم بإعمالها من عدمه.

في القرار األول سواء تعلق النزاع بحقوق ال یجوز لألطراف التصرف فیهایكون ذلك و 
في القرارین اآلخرین، ز لهم التصرف فیها، أم بحقوق یجو بمسائل األسرةوالثاني المتعلقین 

ألن أحدهما یخص التزامات تعاقدیة واألخر یخص التزامات غیر تعاقدیة.

مبادئ اإلجراءاتو قاعدة اإلسنادالتلقائي لتطبیق ال: الثالثمطلبال

یحكمه دور القاضي في الدعوى المدنیة وفي تطبیقه التلقائي للقواعد القانونیة، إن 
احترام ل)، ومبدأ و الفرع األسیان في اإلجراءات المدنیة، وهما مبدأ حیاد القاضي(مبدءان أسا

تطبیقالتعارض الظاهر بین ثاني)، لكن قد یثار التساؤل حولالفرع ال()1(حقوق الدفاع
، ومن ثم تطبیق القانون األجنبي، وبین هاذین اتلقائیلقاعدة اإلسنادالقاضي الوطني

المبدأین. 

مبدأ حیاد القاضي و ل: تطبیق قاعدة اإلسناد والفرع األ 

بمبدأ حیاد القاضي في الدعوى أن القاضي یقتصر دوره على تفحص ما یدلي یقصد
به الخصوم من أدلة اإلثبات ویعطیها القیمة التي منحها لها القانون، ومنها وحدها یكون 

. 104، ص2005د/ بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طراجع، -1
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ه بعد إعطائه فرصة ینبني على هذا المبدأ أن القاضي یواجه الخصم بأدلة خصمواقتناعه
أن یؤسس حكمه أیضا ال یجوز للقاضي و االطالع علیها ومناقشتها في أجل كاف لذلك، 

جمع أیضاال یجوز لهو ،)1(على أدلة قدمها أحد الخصوم ولم یطلع علیها الخصم اآلخر
.)2(األدلة بنفسه وال أن یكمل ما نقص منها، وال أن یستند إلى علمه الشخصي

رتكز على معطیین، حق الخصوم في تحدید نطاق النزاع، والتزام القاضي فهذا المبدأ ی
بما حدده الخصوم من نطاق لذلك النزاع، فاألصل أن یحدد الخصوم عناصر االدعاء، أي 
موضوعه وسببه، ویلتزم القاضي بما أثاره هؤالء الخصوم من موضوع وسبب، فهل أن 

نبي، من خالل تطبیقه التلقائي لقاعدة اإلسناد، القاضي لما یثیر تلقائیا تطبیق القانون األج
)، مما یعد إخالال بالتزامه بمبدأ 2) أو لسببه(1یعد تغییرا لموضوع الطلب في الدعوى(

.)3(الحیاد، أم أنه بفعله ذلك ال یعد مخال بهذا المبدأ

الطلب القضائي:موضوع ـ1

، أو في في طلبه، فیما یطلبه المدعي من القضاءالطلب القضائيیتمثل موضوع 
، فموضوع الطلب )4(االقتصادیة التي یهدف إلیها الطالب في دعواهالنتیجة االجتماعیة أو 

إذن یتكون من عناصر واقعیة بحتة، فهو وٕان ارتكز على أساس قانوني إال أنه ال یشمل مع 
لبة المطاذلك أي فكرة قانونیة، فتبقى هذه األخیرة خارجة عن مضمونه، وعلیه فإن مسألة 

تطبیق القانون األجنبي أو الوطني نتیجة تطبیق قاعدة اإلسناد ال تعتبر موضوعا للطلب، ب
.)5(وبالتالي فإن تطبیق القاضي لقاعدة اإلسناد تلقائیا ال یعتبر تغییرا لموضوع االدعاء

د/ نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، راجع، -1
.21، ص2006ط
هذا هو مذهب اإلثبات المقید الذي لم یأخذ به المشرع بإطالقه إنما أخذ بالمذهب المختلط، حیث سمح للقاضي أن -2

یخرج عن سلبیته أحیانا بأن یقوم بإجراء من إجراءات التحقیق، كاالستجواب وسماع الشهود وٕاجراء خبرة،...الخ المنصوص 
د/ محمد زهدور، الموجز في الطرق المدنیة لإلثبات في التشریع الجزائري واإلداریة، علیها في قانون اإلجراءات المدنیة

.13ص،1991وفق آخر التعدیالت، دون دار طبع، ط
.707د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص-3
المدنیة، ؛ عمر زودة اإلجراءات 32د/ هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي، المرجع السابق، صراجع، -4

ENCYCLOPEDIA216، الجزائر، دون تاریخ طبع، ص.
وهذا ما یفسر ما استقر علیه القضاء الفرنسي من قبول التمسك بتطبیق القانون األجنبي ألول مرة أمام محكمة -5

، راجع:  االستئناف على أساس أنه وسیلة دفاعیة جدیدة ولیس طلبا جدیدا
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األول في أن یحدد المدعي نطاق موضوع یتمثل غیر أنه یقتضي التمییز بین فرضین،
ني أن ال یحدد المدعي نطاق موضوع الطلب.، والثاالطلب

ولتوضیح هذا التمییز یمكننا طرح تطبیق للقضاء الفرنسي، والمتمثل في أن مكتب 
رفع دعوى أمام محكمة السین 09/11/1961الشباب بمدینة شتوتجارت بألمانیا بتاریخ 

، یطالبه بنفقة "الفرنسي الجنسیة"ضد أبیه "ألماني الجنسیة"بفرنسا نیابة عن ابن طبیعي 
وما بعدها من القانون المدني 1708االبن حتى یبلغ سن السادسة عشر بناء على المادة 

األلماني والتي تلزم األب بنفقة االبن حتى بلوغ سن السادسة عشر من عمره، وأثناء نظر 
، یمدد سن النفقة إلى سن الثامن عشر، 11/08/1961الدعوى صدر قانون جدید في 

لصالح مكتب الشباب وفقا للقانون األلماني 25/07/1962لمحكمة فيصدر حكم ا
المختص طبقا لقواعد اإلسناد الفرنسیة تطبیقا لقواعد القانون المدني األلماني القدیم، فاستأنف 
المكتب المذكور هذا الحكم أمام محكمة استئناف باریس مطالبا بقیمة النفقة للسنتین 

برفض هذا 03/12/1964لماني الجدید، والتي حكمت في المضافتین بالقانون المدني األ
. )1(الطلب بحجة أنه طلب جدید غیر جائز القبول أمامها وفقا لقانون المرافعات

تحدید مبلغ یوازي قیمة ك(رض األول أن یحدد المدعي نطاق موضوع الطلب، فالف
طبق القاضي الوطني )، وفیه یالسابقفي مثالنا النفقة المستحقة له حتى سن السادسة عشر

القانون الواجب التطبیق ولو لم یثر الخصوم تطبیقه ولكن في حدود نطاق الطلب، فال یجوز 
له أن یحكم بمبلغ أكثر مما طلب منه وٕاال كان حكمه قابال للنقض لتغییره في موضوع 

.)2(الطلب

، وفیه یطبق القاضيالطلبأما الفرض الثاني أن ال یحدد المدعي نطاق موضوع 
الوطني القانون الواجب التطبیق ولو لم یثر الخصوم تطبیقه ولكن في حدود ما هو معین في 

Batiffol (H), Droit international privé, 4ème édition, L G D J, Paris, p383;

-Cass. Civ. 23/06/1908.D.P.1908.I.p523;2/05/1913.D.P.1916.I.p271.R.Martin.sur la noition

des moyens.J.C.P. 1976.I.2768.
1 -Voir, Trib,civ. Paris 03/12/1964. Rev crit DIP.  1965, p697 note  Ponsard.

.156،157د/ هشام علي صادق، المرجع السابق، صھذا الحكمراجع في تفصیل 
.156،157راجع في المعنى، د/ هشام علي صادق، المرجع نفسه، ص-2
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، وفي المثال السابق إذا جاءت المطالبة بالبنوة الطبیعیة مطلقة دون القانون من نطاق الطلب
تحدید اآلثار المترتبة عنها، تصدق علیها هذه الحالة، وباألخص تحدید المبلغ المطالب به 

.)1(ن األقصى للنفقة (السادس عشر)، فیستحق االبن نفقة السنتین اإلضافیتینوالس

وفي الحالتین یلتزم القاضي بالحدود الواقعیة المحددة في الدعوى، فاالرتباط كامل 
بموضوع الطلب في حدود دور القاضي في تحدید القانون الواجب التطبیق على ذلك 

.)2(الطلب

الطلب القضائي:سبب ـ2

لسبب مفهوم األول بأن لیرى ، )3(اتجاهانالطلب القضائيمفهوم سبب في ازعیتن
)، أما االتجاه الثاني فیرى بأن السبب هو مجموعة الوقائع التي یرتكز إلیها 1.2قانوني (

).2.2(خصوم تأییدا لطلباتهم في الدعوىال

السبب مفهوم قانونيـ 1.2

یتمثل في ،اقانونیامفهومیعتبروىسبب االدعاء في الدعبأن )4(یرى اتجاه فقهي
األساس القانوني للدعوى كما حدده الخصوم في الدعوى، فهو إما النص القانوني الذي یستند 
إلیه الخصم، وٕاما المبدأ القانوني الذي یقوم علیه الطلب، وٕاما التكییف القانوني لوقائع 

الدعوى كما حدده الخصوم.

السبب یؤدي إلى سلب سلطة القاضي في التطبیق اعتماد المفهوم القانوني لفكرة و 
. )5(یعد تغییرا للسبب في الدعوىلها التلقائي للقاعدة القانونیة، ألن تطبیقه التلقائي 

.710د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، صراجع،-1
.د/ سامي بدیع منصور، المرجع نفسه، الموضع نفسه-2
.220راجع، عمر زودة، المرجع السابق، ص-3
د/ هشام علي صادق، مركز القانون راجع، ،"Hebraaud"و،"Gilli"و،"Azar"من الفقهاء الذین یقولون بهذا، -4

.د/ سامي بدیع منصور، المرجع نفسه، الموضع نفسه؛52األجنبي، المرجع السابق، ص
ي أن یغیر من أحد األسباب الواردة غیر أنه إذا ما اعتمد الخصوم على أسباب متعددة تأییدا لدعواهم، فیستطیع القاض-5

في إدعاءات الخصوم بشرط  أال یخرج عن مجموع األسباب التي حددها هؤالء، وال یسترد القاضي حریته كاملة في تطبیق 
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فإذا ما أخذنا بالرأي القائل بأن السبب هو األساس القانوني الذي استند إلیه الخصوم 
ته في تطبیق قاعدة القانون التي لم في الدعوى، فإن منع القاضي من تغییره یعني تقیید سلط

یتمسك بها الخصوم، وهذا ما یتنافى مع حقیقة دور القاضي في الدعوى. 

یكون ف،وٕاذا أخذنا بأن السبب هو النص القانوني الذي یتمسك به الخصم تأییدا لطلبه
حتى لو كانت وقائع الحال من تلقاء نفسه ق أي نص آخر یطبعن تیمتنع أن القاضي على 

تلزم هذا التطبیق، وال یكون أمامه إال أن یرفض الطلب. تس

إذا اعتمدنا الرأي القائل بأن السبب هو المبدأ القانوني، فإذا ما طبق وكذلك الشأن 
القاضي نصا قانونیا یتفرع عن مبدأ قانوني یختلف عن المبدأ الذي یستند إلیه النص الذي 

أحدث تغییرا في السبب، وهذا ما یؤدي إلى تمسك به الخصوم تأییدا لطلباتهم، یعتبر قد 
تقیید القاضي من أداء واجبه المتمثل في تطبیق القانون. 

مجموع الوقائع والتصرفات الواردة في هو واألمر نفسه إذا ما أخذنا باعتبار السبب 
عرائض الخصوم وفقا للتكییف الذي أصبغه علیها هؤالء، فهذا یؤدي إلى منع القاضي من 

ا التكییف، ما لم یغفل الخصوم عن هذا التكییف، وٕاال یعد قد غیر من السبب، تغییر هذ
. )1(وهذا یتنافى أیضا مع كون التكییف مسألة قانون یختص بها القاضي

واقعي السبب مفهوم ـ2.2

المولدة للحق المطالب به، أي الوقائع السبب هو مجموعیرى اتجاه فقهي آخر بأن 
.)2(للحق المطالب به أمام القضاءمجموع الوقائع المنشئة 

اعتماد المفهوم الواقعي لفكرة السبب یستجیب  للمبادئ الموجهة لدور القاضي في إن 
الدعوى، فإن كان للخصوم أن یحددوا المجال الواقعي للنزاع كما شاءوا إعماال لمبدأ سیادتهم 

تمسكوا بها، وفي هذه في الدعوى، فیجب إذن منع القاضي أن یغیر من مجموع الوقائع التي 
الحدود یمكن أن نفهم قاعدة منع القاضي من تغییر سبب الطلب والتي تعتبر تطبیقا لمبدأ 

القواعد القانونیة المناسبة موضوعیا مع النزاع إال في حالة عدم تحدید الخصوم مفهوما للسبب على أنه األساس القانوني 
.52م واكتفائهم بسرد الوقائع، راجع، د/ هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي، المرجع السابق، صلدعواه

.61د/ هشام علي صادق، المرجع نفسه، ص-1
.720د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، صراجع؛227، المرجع السابق، صراجع، عمر زودة-2
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حیاد القاضي في مجال الوقائع، ویبقى للقاضي بعد ذلك سلطته الكاملة في تطبیق قواعد 
من القانون على وقائع النزاع كما تمسك بها الخصوم، وبذلك ال تشكل قاعدة منع القاضي

تغییر السبب عقبة إجرائیة تحول بین القاضي وبین تطبیقه للقواعد القانونیة من تلقاء 
.)1(نفسه

غیر أنه إذا كانت القاعدة القانونیة تتمثل في قاعدة اإلسناد والتي ال یمكن تطبیقها إال 
:)2(إذا تضمنت العالقة محل النزاع عنصرا أجنبیا، فیجب التمییز بین فرضین

ول: ال یكون فیه العنصر األجنبي ظاهرا في الوقائع المعروضة في الفرض األ
الدعوى، فال یعلم به القاضي، وهو غیر ملزم بصورة آلیة أن یبحث عنه، كما یمنع علیه أن 
یفترضه، لكونه واقعة، وال یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل مناقشة 

من قانون اإلجراءات المدنیة 26، طبقا للمادة من الخصوم، ولم یتمسكوا بها في دعواهم
واإلداریة التي تنص "ال یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات 

والمرافعات..."، فیطبق مباشرة القواعد الموضوعیة على النزاع.

ى غیر أنه في الحالة السابقة یجوز للخصوم التمسك بتطبیق قاعدة اإلسناد على مستو 
االستئناف، ألن ذلك ال یدخل في فكرة السبب، فال یعد طلبا جدیدا أمام جهة االستئناف، 
وٕانما یعد وسیلة دفاعیة جدیدة، إال أنه ال یجوز لهم التمسك بتطبیق قاعدة اإلسناد ألول مرة 
أمام المحكمة العلیا في هذه الحالة ما داموا لم یظهروا العنصر األجنبي أمام محكمة 

، أي لم یتمسكوا بالعناصر الواقعیة الالزمة لتطبیق قاعدة اإلسناد، ألن ذلك یعد الموضوع
تمسكا بوجه من أوجه الدفاع التي یمتزج فیها الواقع بالقانون، لما یثیره من وقائع جدیدة لم 

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرار ،یسبق عرضها أمام محكمة الموضوع
"Bertoncini"بأنه ما دام الخصوم لم یظهروا أمام محكمة 11/07/1961صادر في ، ال

الموضوع جنسیتهم المشتركة ولم یطلبوا تطبیق القانون اإلیطالي والذي تعتبر الوسیلة 
المستمدة من الدفع باختصاصه وكذا من التمسك بمضمونه ألول مرة أمام محكمة النقض، 

التقدیریة   السلطةحدید،بنإبراهیموما بعدها؛344نین، المرجع السابق، صد/ عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوا-1
.17ص،1995الجزائر،جامعةماجستیر،المدني،للقاضي

د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ؛61راجع، د/ هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي، المرجع السابق، ص-2
.724ص
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واقع والقانون مما یتعین معه القضاء وخالفا لتلك المتعلقة بالقانون الفرنسي، مزج بین ال
.)1(برفضها

الدعوى، وهنا سواء تمسك وقائع الفرض الثاني: یكون فیه العنصر األجنبي ظاهرا في
، أم اكتفوا باإلشارة إلى العنصر األجنبي في مناقشتهم )2(الخصوم بإعمال قاعدة اإلسناد

على القاضي إعمال قواعد اإلسناد ومرافعاتهم دون أن یتمسكوا بإعمال قاعدة اإلسناد، فیجب
"یفصل في النزاع طبقا للقواعد القانونیة المطبقة 29/2لنص المادة تطبیقا، )3(في الحالتین

سالفة الذكر في فقرتها الثانیة "... یجوز للقاضي أن یأخذ بعین االعتبار، 26علیه"، والمادة 
صوم ولم یؤسسوا یرت من طرف الخمن بین عناصر المناقشات والمرافعات، الوقائع التي أث

علیها إدعاءاتهم".

وهذا ما یترجم الدور اإلیجابي للقاضي في الدعوى، فهذا الدور لیس سلبیا یقف عند 
حد مبدأ الحیاد المطلق في النزاع، وٕانما كان دورا موجها وأساسیا في تحریكه للدعوى، 

ى ضرورة إثبات واقعة معینة لم كاألمر باتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق، وكالتنبیه إل
، وهذا ما أقره قانون اإلجراءات )4(یتمسك بها الخصوم ألهمیتها في حسن تقدیر وقائع النزاع

.  )5(المدنیة واإلداریة

1 -la Cour de cassation estime que «Mais attendu qu’il appert des énonciations de l’arrêt et
des pièces de la procédure que ni l’une ni l’autre des parties n’ont à aucun moment, devant
les juges du fond, fait valoir leur commune nationalité, ni demandé l’application de la loi
italienne ; que le moyen pris de la compétence de cette loi pour régir le litige comme de son
contenu différent de celui de la loi française, présenté pour la première fois devant la Cour de
cassation, est mélangé de fait et de droit et partant irrecevable»; Voir,
Cass.Civ.11/07/1961Clunet1963, p132. Note Goldman, Rev.crit DIP.1962.124, Note Batiffol,
Bull.civ, p310.

بأنه منذ أن یثیر األطراف مسألة أن القانون األجنبي هو المختص، ال یمكن للقاضي ، ""Mayerحیث یرى األستاذ-2
د بأن القانون هو المحدد من طرف قاعدة اإلسناد، أن یطبق القانون الفرنسي دون أن یبحث ویتأك

En ce sens, Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p108.

؛ د/ علیوش كربوع كمال، المرجع السابق، 177د/ هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي، المرجع السابق، ص-3
.142ص

.719د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص-4
من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجدید، حیث تنص "یمكن للقاضي أن یأمر في 27ما قضت به المادة هذا -5

الجلسة بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم توضیحات یراها ضروریة لحل النزاع. كما یجوز له أن یأمر شفهیا، بإحضار أیة 
من نفس القانون "یجوز للقاضي أن یأمر 28ص المادة منه، وكذلك تن98وثیقة لنفس الغرض"، وهو ما تؤكده المادة 
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)1(حقوق الدفاعو ثاني: تطبیق قاعدة اإلسناد الفرع ال

، لذا تستلزم )2(مبدأ احترام حقوق الدفاع أحد الدعائم األساسیة للمرافعات المدنیةیعتبر
قواعد قانون المرافعات أن یعلم كل خصم الخصم اآلخر بكل طلب أو دفع أو مستند یقدمه 

كما یلزم القاضي بأال یبني حكمه ، )3(في الدعوى لیعطیه فرصة إعداد الدفاع عن مصالحه
إال بناءا على الوقائع التي تمسك بها الخصم في عریضته أو خالل مرافعته أمام 

، بشرط أن یكون الخصم اآلخر قد علم بها وأتیحت له فرصة مناقشتها وٕابداء )4(المحكمة
دفاعه بشأنها، فإن حكم القاضي بناءا على وقائع لم تعط للخصوم فرصة مناقشتها عد ذلك 
مفاجأة لهم ویعد قد اعتمد على علمه الشخصي في الدعوى، وهو ما یأباه احترام حقوق 

من 03، لمخالفته نص المادة )5(بع رقابة المحكمة العلیاالدفاع، وهي مسألة قانون تستت
. )6(التي تفرض على القاضي احترام مبدأ الوجاهیةالجدیدقانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

وعلیه فال یجوز بحال من األحوال للقاضي أن یتجاهل مبدأ احترام حقوق الدفاع، 
في تطبیق القانون من تلقاء نفسه، بل هو والذي ال یعتبر قیدا فعلیا على سلطة القاضي 

التزام یقوم إلى جانب التزامه بتطبیق القانون دون أن یتعارض مع هذا األخیر، فهو مكمل له 
.)7(ال قیدا علیه

بقي أن نشیر إلى أن الوقائع هي المجال الطبیعي إلعمال مبدأ احترام حقوق الدفاع، 
بضرورة تنبیه الخصوم هیتقید في تطبیق قواعدأما بالنسبة للقانون، فاألصل أن القاضي ال

سواء تلقائیا أو بناءا على طلب 75تلقائیا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق الجائزة قانونا". وهذا ما تؤكده المادة 
بناءا 77لمادة ، وحتى قبل مباشرة الدعوى، وكذلك ا76الخصوم، وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى وهو ما تقرره المادة 

على طلب الخصوم.
."الحق في الدفاع معترف به..."من الدستور 151یعتبر حق الدفاع من الحقوق الدستوریة، حیث نصت علیه المادة -1
.299، المرجع السابق، صأنظر، عمر زودة-2
. 21د/ نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص-3
"ال یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات من نفس القانون26حیث تنص المادة -4

والمرافعات...".
.723، 720راجع، د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص-5
فرصمنالخصومةسیرأثناءالخصوماإلجراءات المدنیة واإلداریة الجدید "...یستفیدانونمن ق03المادة تنص -6

ة...". الوجاهیي بمبدأوالقاضالخصومیلتزم.دفاعهمووسائلمطلباتهلعرضمتكافئة
.87د/ هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي، المرجع السابق، ص-7



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

49

إلى أحكامه التي یرید تطبیقها، طالما أنه لم یغیر من البنیان الواقعي للدعوى كما عرضه 
، بتنبیه الخصوم إلى حقوق الدفاعمبدأك على القاضي أن یتقید باحترام الخصوم، ومع ذل

ألحوال االستثنائیة لئال یشكل مفاجأة لهم القاعدة القانونیة التي یرید تطبیقها وذلك في بعض ا
.   )1(تتنافى مع احترام حقوق الدفاع

ا مساسلقواعد اإلسنادتلقائیاواألمر الذي یهمنا هنا هو مدى اعتبار تطبیق القاضي
بمبدأ احترام حقوق الدفاع، فنقول بأنه إذا كان األصل في القانون الداخلي أن القاضي غیر 

إلى قواعده التي یرید تطبیقها على النزاع، فاألمر یختلف بالنسبة للقانون ملزم بتنبیه الخصوم
األجنبي الذي ال یفترض في الخصوم العلم به، وعلیه فالقاضي ملزم بتنبه الخصوم 
باختصاص هذا القانون حتى یتمكنوا من إعداد دفاعهم على هذا األساس، وٕاال ترتب على 

. )2(م حقوق الدفاعتطبیقه مفاجأة لهم تتنافى مع احترا

تمسك و كان ظاهرا، و فإذا ما عرضت على القاضي مسألة ذات عنصر أجنبي، 
أما إذا الخصوم بإعمال قاعدة اإلسناد، فیجب على القاضي أن یطبق قاعدة اإلسناد تلقائیا، 

اكتفوا باإلشارة إلى العنصر األجنبي في مناقشتهم ومرافعاتهم دون أن یتمسكوا بإعمال قاعدة 
من قانون اإلجراءات 26/2فیطبق القاضي قاعدة اإلسناد بناءا على نص المادة سناد، اإل

ز له أن یأخذ بعین االعتبار، من بین عناصر جیالتي تالمدنیة واإلداریة سالفة الذكر، 
المناقشات والمرافعات، الوقائع التي أثیرت من طرف الخصوم ولم یؤسسوا علیها إدعاءاتهم، 

سناد له تطبیق قاعدة اإلألجنبي الذي ال یعدو أن یكون واقعة تتیحفیستخلص العنصر ا
حیث یكتشف أن أحد الخصوم مثال،مكان وقوع الفعل الضارتلقائیا، كجنسیة األطراف أو 

لكن یجب علیه تنبیه الخصوم بتطبیقها أجنبیا، أو أن الفعل الضار قد وقع في الخارج، 
.)3(ق الدفاع ومن نقض الحكم المخالف لهووضعها موضع النقاش، لئال یمس بمبدأ ح

یرى د/ هشام علي صادق، المرجع نفسه، الموضع نفسه، بأن على القاضي إذا ما اعتمد في تطبیق قواعد القانون -1
العرضیة التي ال تدخل في إطار فكرة السبب، أن ینبه الخصوم بخصوصها دائما حتى تلقائیا على العناصر الواقعیة

یتمكنوا من مناقشتها وٕابداء دفاعهم بشأنها، كما یجب علیه أن یحترم حقوق الدفاع عند تغییره لألساس القانوني للدعوى إذا 
طلب في الدعوى.كان ذلك یعد مفاجأة للخصوم، حتى ولو لم یترتب عن ذلك تغییرا في سبب ال

؛ د/هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي، المرجع السابق، 726د/سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص-2
.178ص

.233، 232د/ موحند اسعاد، المرجع السابق، ص ؛ 145راجع ، د/ سامي بدیع منصور، المرجع نفسه، ص-3
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إذا كان العنصر األجنبي غیر ظاهر، فال یجوز مبدئیا للقاضي تطبیق قاعدة اإلسناد أما 
"یمكن الجدیدمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة27تلقائیا، ورغم ذلك فطبقا لنص المادة 

توضیحات یراها ضروریة لحل له أن یأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم
النزاع، فدور القاضي دور إیجابي یستطیع به أن یتحقق من الخصوم على وجود العنصر 

، لكن یجب علیه أیضا في هذه الحالة تنبیه )1(األجنبي، ومن ثم تطبیق قاعدة اإلسناد تلقائیا
الخصوم بتطبیقها لئال یمس بمبدأ حق الدفاع، ومن نقض الحكم المخالف له.

خالصة هذا الفصل أنه یتعین على القاضي في فصله للنزاعات ذات العنصر األجنبي 
أن یمر بمرحلة إعمال قاعدة اإلسناد، والتي هي قاعدة قانونیة وطنیة مثلها مثل باقي القواعد 
القانونیة الموضوعیة، ورغم اختالف النظم القانونیة حول مدى إلزامیتها، إال أن االتجاه 

وقضاء هو الذي یرى بأن القاضي ملزم قانونا بإعمالها تلقائیا في كل األحوال، الغالب فقها 
وهو االتجاه الذي تبنته العدید من القوانین، منها القانون الجزائري وهذا ما تؤكده صیاغة 
النصوص القانونیة المنضمة لقواعد اإلسناد، ویؤكده كذلك أن وضع قواعد التنازع أنما تقرر 

تتعلق بسیاسة التشریع الذي یهم المصلحة العامة ویتصل بالنظام العام، العتبارات خاصة
.قراراتهاوهو ما تؤكده المحكمة العلیا في العدید من

یغیر من سبب الدعوى وال من ال الوطنیةالتلقائي لقواعد اإلسنادن تطبیق القاضي إ
طلبات، فهو ال موضوعها، بشرط أن یتقید بما عرضه الخصوم من وقائع وما قدموه من 

مبدأ حیاد القاضي، وال حق الدفاع، إذا مكن الخصوم من ذلك، خاصة عند یتعارض مع
إثارته للعنصر األجنبي الوارد ضمن وقائع الدعوى، دون أن یتمسك به الخصوم.

.143د/ سامي بدیع منصور، المرجع نفسه، ص؛ 63د/ حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص-1
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ة في أن القاضي ال یعلم تتمیز النزاعات ذات العنصر األجنبي عن النزاعات الداخلی
طبق حتما القواعد سوف یالقانون الذي سوف یطبقه علیها، ففي النزاعات الداخلیة بمسبقا 

، أما في النزاعات ذات العنصر األجنبي ولكي یحددلفصل فیهاالقانونیة الوطنیة المناسبة ل
هي ا م، أولهتینحللذي قد یكون أجنبیا، سوف یمر بمر القانون المختص لحكمها، واالقاضي

لصنف لاختیار قاعدة اإلسناد المناسبة التي خصصها المشرع الوطني مرحلة أولیة تتمثل في 
یتعین على ، ولن یتم ذلك إال عن طریق التكییف(المبحث األول)، ثم)1(الواحد من المسائل

تتم عملیة اإلسناد، أي بهذاو ،القاضي تطبیق قاعدة اإلسناد عن طریق تطبیق عناصرها
.(المبحث الثاني)رفة القانون المسند إلیه بواسطة ضابط اإلسناد مع



 

إلى القانون المختص بإسناد المسألة المطروحة أمامهأن یقومالقاضيال یستطیع 
تطبیق قاعدة ومن ثم،إال بمعرفة الفئة المسندة التي تنتمي إلیها هذه المسألةبالفصل فیها 

هذه الفئة المسندة عن طریق تكییف المسألة المثارة، هذه ، ویتم تحدید اإلسناد المناسبة
المطلب (اما یستدعي دراسة مفهومه، وهذا تفسیرا لقاعدة اإلسناد الوطنیةالعملیة التي تعد

عملیة التكییف سوف یعتمد حتما على قواعد قانون ب)، كما أن القاضي في قیامه األول
، أم للقاضيالوطنيالقانونما إذا كانفیمر الذي عرف اختالفا حول كنهه، وهو األمعین، 

).المطلب الثاني(قانونا آخر

وهنا تظهر هیمنة قانون القاضي على عملیة تحدید القانون المختص، راجع في ذلك:                                      -1
Carlier (P), L'utilisation de la lex  fori dans la résolution des conflits de lois, doctorat, LILLE
2, 2008, p49.
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)1(التكییف تفسیر لقاعدة اإلسنادالمطلب األول: 

بأنه "تحدید طبیعة المسألة التي تتنازعها القوانین زع القوانیناالتكییف في تنیعرف 
فهو ، لذا)2(قانونیة التي خصها المشرع بقاعدة إسناد"لوضعها في نطاق طائفة من المسائل ال

القانون المختص في حكم النزاع ذو العنصر األجنبي(فرع یكتسي أهمیة معتبرة في تعیین
، كما أن دور قد ارتبط بالقضاء الفرنسي(فرع ثاني)هذا الأول)، كما أن ظهوره وتكریسه ألداء 

ة المسندة(الفرع الثالث).تأكید صلته بالفئتحدید محله له أهمیته في 

الفرع األول: أهمیة التكییف

إن تنوع الوقائع في الحیاة االجتماعیة وكثرتها یجعل من حصرها عمال مستعصیا، 
لذلك تحاول التشریعات قدر المستطاع أن تستوعب هذه الوقائع في قواعد قانونیة تتكفل 

أن یدرج واقعة ما إلى نص بتنظیمها، وهنا تكمن أهمیة التكییف، حیث یحاول القاضي 
، وال یتم ذلك إال عن طریق )3(قانوني وضع لشبیهاتها من الوقائع ذات الصنف الواحد

تحدید لطبیعة العالقة القانونیة المتنازع فیها وردها إلى نظام قانونيهو الذي التكییف 
ي أي كلما تصدى للفصل فعملیة یقوم بها القاضيیعد ف بهذا الوصوالتكییف ،)4(معین

أو بیع فینزل علیها حكم البیع، عقد ها بأنها یكیفتكون عالقة عقدیة فكأندعوى قضائیة، 
.فینزل علیها حكم اإلیجار مثالعقد إیجار

األجنبي، فقد لجأت التشریعات إلى توزیعها عنصر الذات ات عالقأما فیما یتعلق بال
ل فئة منها بقاعدة إسناد تطبق ، وخص ك"ئات المسندةالف"ئات یطلق علیهافعلى تقسیمات و 

أجنبي، یتعین علیه عالقة ذات عنصر ، فإذا ما عرض على القاضي نزاع یخص)5(علیها

د/عمر بلمامي، نظریة التكییف في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ،للتفصیل أكثر في نظریة التكییف، راجع-1
، وما بعدها؛ ابراهیم بن حدید، المرجع السابق13وما بعدها؛ صادق محمد محمد الجبران، المرجع السابق، ص103ص

.Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit., p474, 555؛                         41ص 

د/عز الدین عبد اهللا، القانون الدولي الخاص المصري، الجزء الثاني، في تنازع القوانین وتنازع االختصاص القضائي -2
.115، ص03الدولیین، دار النهضة المصریة، القاهرة، ط 

. 48نازع القوانین، المرجع السابق، صهشام علي صادق، تد/-3
.52،عمان، ص1997د/ حسن الهداوي،  القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط-4
. 368أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صد/-5
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عها القانونیة لیتمكن من وضتهاطبیعیحدد أن أن یكیف المسألة التي یثیرها هذا النزاع ، ب
یمكن أن یطبق قاعدة فال،)1(ا تمهیدا إلسنادها إلى قانون معینفي الفئة المسندة التي تناسبه

، ألنه الوسیلة اإلسناد لتحدید القانون المختص بحكم هذا النزاع إال بالقیام بعملیة التكییف
جر إلى اختیار قاعدة إسناد دون األساسیة في اختیار قاعدة اإلسناد، وكل اختالف فیه ی

.)2(رى، ومن ثم تطبیق قانون دون آخرأخ

قوانین الدول في تكییف اختالف نازع القوانین هو في إطار تالتكییف أهمیةیبرزما و 
قوانین الدول أن مثالنجد المسائل القانونیة التي یثیرها النزاع المطروح على القاضي، ف

، بیما جنسیةالقانون إلى خضع بالتالي ضمن األحوال الشخصیة، ویالمیراث تدخل اإلسالمیة 
موقعه إذا كان عقارا ولقانون لقانون ویخضع ،ةاألحوال العینیفي الدول الغربیة قوانین تدخله 

أو لقانون الموقع في قوانین دول أخرى، كما تدخل قوانین ،آخر موطن للهالك إذا كان منقوال
بعض الدول المشارطات المالیة التي تصحب عقد الزواج ضمن نظام األحوال الشخصیة، 

ن في نظام العقود، و تخضع تدخلها بعض القوانی، بینماوتسندها لقانون جنسیة الشخص
.)3(للقانون الذي یختاره المتعاقدان

هذا االختالف في التكییف یجعل من تحدید القانون الذي یتم التكییف طبقا ألحكامه 
نهمیة في عملیة اإلسناد ومعرفة القانون المختص، إذ یسوف یختلف القانو عملیة بالغة األ

تنازع "ما یطلق علیه في التكییف، وهذا الذي اتخذ مرجعاالمختص باختالف القانون 
تنازع القوانین عن التكییف في القانون ما یمیز التكییف في إطار هوو ،)4("التكییفات
الداخلي.

. 366لمرجع نفسه، صأحمد عبد الكریم سالمة، اد/-1
.54د/ حسن الهداوي، المرجع السابق، ص-2
؛98د/الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص-3

Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p116.
4 - Ipid, p119.
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قضائیة التكییف ذو نشأة الفرع الثاني: 

هما نشأته ومن أبرز القضایا التي أكدت بالقضاء الفرنسي، ارتبط ظهور التكییف 
، وقضیة "وصیة )1(24/12/1889طي" حكم استئناف الجزائر في قضیة "میراث المال

.)2(4/08/1857حكم محكمة أورلیان في الهولندي"،

ن تزوجا في مالطا في أن زوجین مالطیی"میراث المالطي" وتتلخص وقائع قضیة 
حینئذ)، حیث تملك الزوج عقارات، ثم هاجرا إلى الجزائر (المحتلةواتخذاها موطنهما األول،

أن لها نصیبا من عقارات زوجها بادعت الزوجة فتوفي فیها دون أن یوصي بشيء، ثم
الكائنة بالجزائر، طبقا للقانون المالطي الذي یعطي لمن بقي من الزوجین حیا حقا یسمى 

وهو نظام معروف في القانون المالطي دون القانون الفرنسي الذي "نصیب الزوج المحتاج"، 
وجة إال الحق في في قسمة األموال المشتركة وحقها في استرداد كان حینذاك ال یعطي للز 

انون المالطي أو أموالها الخاصة، فتردد القاضي المعروض علیه النزاع بین تطبیق الق
القانون الفرنسي.

الوصف القانوني المالئم للحق المطالب به، وهوكانت تتمثل في تحدید فالمسألة
لها بسبب بقائها على قید الحیاة بعد وفاة زوجها ویعد ق "نصیب الزوج المحتاج"، هل هو ح

النظام المالي بین الزوجین، والذي منفعة زوجیة فضال عن المیراث، وعلى ذلك یدخل في
یحكمه القانون المالطي بوصفه قانون موطن الزوجیة األول، حسب قاعدة اإلسناد الفرنسیة، 

مه القانون الفرنسي بوصفه قانون موقع فیحكق في اإلرث بوصفها زوجة للمورث، أم هو ح
ومن ثم ال تحصل الزوجة على الحق الذي طالبت العقار، حسب قاعدة اإلسناد الفرنسیة،

وقد حل القاضي الفرنسي هذا المشكل بأن ألحقه بطائفة اإلرث.به،

1 -Voir,Alger 24/12/1889, Clunet1891, p171

للتفصیل أكثر راجع: و 
Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p 476 ; Lehman(R), Les Qualifications, JURIS classeur
de droit international, Fascicule539, p6.
2 - Voir, Orléans 4/09/1857, S, 1860.II, p32

؛                                       103، د/الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص راجعتفصیل أكثر ولل
Niboyet (J- P), op. cit., p458
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في أن هولندیا أجرى وصیة في فرنسا فتتلخص وقائعها أما قضیة "وصیة الهولندي"،
من القانون المدني الفرنسي التي تجیز 999طبقا ألحكام المادة كل العرفي،في الش

للفرنسیین ولو بالخارج أن یبرموا وصایاهم عرفیا بخط یدهم، وبمفهوم المخالفة لألجانب في 
في القانون الهولندي یمنع ذلك ولو في الخارج ویستلزم الشكل ابذلك خالف نصفرنسا، و 
تأسیسا ،في صحة الوصیة بالبطالنورثته أمام القضاء الفرنسينازع فلما توفي الرسمي، 

من القانون المدني الهولندي التي تمنع الهولندیین ولو كانوا في الخارج من 992على المادة 
إجراء وصایاهم في الشكل الرسمي، وهي مسألة مكملة لألهلیة تتعلق بحمایة الموصي. 

تتعلق ،وجد نفسه أمام مشكلة تتعلق بالتكییفي الفرنسي ضولما عرض النزاع على القا
مسألة تتعلق الشكل العرفي، هل هوحضر اإلیصاء فيموضوع النزاع وهو طبیعة بتحدید 

بقاعدة من قواعد الشكل، تتعلق بإظهار اإلرادة وال شأن لها بمضمونها، ومن ثم یحكمها 
د الفرنسیة، أم هي مسألة القانون الفرنسي بوصفه قانون محل اإلبرام، حسب قاعدة اإلسنا

تتعلق بأهلیة الموصي غایتها حمایة الموصي، فیحكمها القانون الهولندي بوصفه قانون 
جنسیة الموصي، حسب قاعدة اإلسناد الفرنسیة، وقد حل القاضي الفرنسي هذا اإلشكال بأن 

نون كیفه تبعا للقانون الفرنسي على أنه یتعلق بالشكل، وقضى بصحة الوصیة طبقا للقا
كما أنه استخلص منها أن االختالف في التكییف یستتبع باللزوم اختالف القانون الفرنسي،

الواجب التطبیق، ومن ثم اختالف الحل النهائي للنزاع.

محل التكییف الفرع الثالث:

"یكون القانون الجزائري هو إلى التكییف بنصهامن القانون المدني09أشارت المادة 
ف العالقات المطلوب تحدید نوعها عند تنازع القوانین لمعرفة القانون الواجب المرجع في تكیی

تطبیقه"، فالمالحظ أن هذه المادة أشارت إلى محله، وهو أن التكییف ینصب على 
، بین من )2(ید محل التكییفد، وعند الرجوع إلى الفقه نجد اختالفا حادا حول تح)1(العالقات
، ومن یرى بأنه المسائل القانونیة )2، ومن یرى بأنه الواقع()1ینصب على القانون(یرى بأنه

جاءت غیر موفقة، حینما جعلت التكییف ینصب على العالقات، جریا على شیوع 09والمالحظ أن صیاغة نص المادة -1
انون الدولي د/ الطیب زروتي، الق، راجع،"Savigny"استعمال اصطالح عالقة قانونیة في دراسة تنازع القوانین منذ فقه

. 101الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص
. 65راجع ما سیأتي بیانه، في مسألة الخالف حول موضوع قاعدة اإلسناد، ص-2
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تتأكد تحدد طبیعة التكییف، و ت، وبناء على معرفة حقیقة هذا المحل )3التي یثیرها الواقع(
لصلة الوثیقة بین محل التكییف وموضوع الفئة المسندة.ا

قانون:محل التكییف ـ 1

میدان القانون، وینقسم هذا االتجاه إلى یتخذ موضوع التكییف من)1(فقهيتجاه اناكه
آراء متنوعة، رأي یقول بأنه ینصب على النظم القانونیة، ورأي آخر یقول بأنه ینصب على 
العالقات القانونیة، ورأي آخر یقول بأنه ینصب على القواعد القانونیة الموضوعیة، فحسب 

ي، أو تحدید لطبیعة العالقة هذه اآلراء فإن التكییف هو "تحدید لطبیعة النظام القانون
.)2(القانونیة، أو تحدید طبیعة القاعدة القانونیة الموضوعیة"

لكن هذا االتجاه تعرض للنقد، بأن جعل موضوع التكییف هو النظام القانوني، أو 
خطأ ألن القانون الواجب التطبیق هو الذي نونیة، أو القاعدة القانونیة، یعتبرالعالقة القا

إعمال علىع الوصف القانوني، وهو لم یعرف بعد، إذ أن معرفته متوقفةیعطي الوقائ
. )3(التكییف، والتعرف على قاعدة اإلسناد التي ترشدنا إلیه

واقع:محل التكییف ـ 2

یتخذ موضوع التكییف من میدان الواقع، فهذا االتجاه یرى )4(آخرفقهيك اتجاه اهن
إعطاء "، وعلیه فحسب هذا االتجاه فإن التكییف هو بأن التكییف ینصب على الوقائع المادیة

الواقعة أو المركز الواقعي الطابع القانوني الذي یدخله في فئة من الفئات التي خصها 
.)5(المشرع بقاعدة إسناد"

.180د/سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص¤""Bartin" ،"Bourel"،Lousouarn"من هؤالء الفقهاء -1
Lousouarn (Y) et Bourel (P), op, cit. p 182.

؛ د/ الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع 114، ص03عز الدین عبد اهللا المرجع السابق، طد/-2
. 101السابق، ص

. 101عز الدین عبد اهللا المرجع السابق، صد/-3
نب من الفقه األلماني، ، وجا"Beckett"كما یمیل إلى هذا الرأي جانب من الفقه االنجلیزي، مثل ، "Martyg"من هؤالء -4

أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي د/راجع،، "Ago"، وجانب من الفقه اإلیطالي، مثل "Rabel"مثل
.371للقوانین، المرجع السابق، ص

. 371أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع السابق، صد/-5
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انتقد هذا الرأي بأن الوقائع ال تصلح في حد ذاتها ألن تدرج في إطار الفئة المسندة، 
لطابع القانوني ال وجود لها، إذ یجب لالعتداد بها أن تنضوي ألن الوقائع المجردة عن ا

تحت سلطان قانون معین وتستند علیه، وحینئذ فقط تستحق الوصف الواقعة أو الرابطة 
.)1(القانونیة

قانونیة:محل التكییف مسألة ـ 3

، وهو الراجح، اتخذ موقفا وسطا بین االتجاهین السابقین، )2(ثالثفقهيهناك اتجاه 
حیث ال یتقید بعنصر القانون وحده، أو بعنصر الواقع وحده، وٕانما یعتمد علیهما معا، فهو ب

"تحدید طبیعة المسألة هو یرى بأن التكییف ینصب على موضوع النزاع، وبناءا على هذا ف
التي تتنازعها القوانین لوضعها في نطاق طائفة من المسائل القانونیة التي خصها المشرع 

.)3("بقاعدة إسناد

ومن مزایا هذا الرأي، أنه اعتمد مصطلح "مسألة"، الذي هو مصطلح عام یمكن أن 
ینصرف إلى الصور المختلفة التي ینصب علیها التكییف، فهي تشمل الوقائع كما تشمل 
القواعد القانونیة الموضوعیة، الوطنیة أم األجنبیة المطالب بتطبیقها، كما أن استعمال هذا 

مسألة مهمة وهي تحدید موضوع الفئة المسندة في قاعدة اإلسناد، المصطلح یكشف عن
والتي رأینا سابقا بأنها مسألة قانونیة، كما أن هذا التعریف یظهر أیضا الغرض من التكییف، 
وهو إدخال المسألة التي تتنازعها القوانین في فئة من الفئات، كما یظهر أن المشرع وهو 

ل مسألة قاعدة إسناد، إنما یجمع فئة من المسائل ویضع یضع قاعدة اإلسناد ال یخصص لك
.  )4(لها قاعدة إسناد

. 157، ص03د/عز الدین عبد اهللا، المرجع السابق، ط-1
؛     106د/عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص؛115عز الدین عبد اهللا، المرجع نفسه، صد/-2

Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p115 ; Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit.,  p 477.

لى المركز الواقعي المثار أمام القاضي والمحدد في طلبات المدعي، أي على یرى بأن التكییف ینصب ع"Batiffol"لكن 
موضوع النزاع، فعندما تتخذ المطالبة شكال معینا باالستناد على قاعدة موضوعیة محددة في نظام قانوني معین، فإن 

سالمة، المرجع نفسه، الموضع أحمد عبد الكریم التكییف ینصب أیضا بالضرورة على هذه القاعدة، وقریبا من هذا رأي، د/
نفسه. 

. 115صنفسه، عز الدین عبد اهللا، المرجع د/-3
. 116عز الدین عبد اهللا، المرجع نفسه، صد/-4
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ونسوق مثاال للتوضیح، أن شابا خطب فتاة أجنبیة، ثم عدل عن خطبتها، فإذا رفعت 
ن، األول هو الضرر الذي لحق بها، وهنا نجد أمراالفتاة دعوى تعویض عن فسح الخطوبة و 

والوعد بالزواج بین رجل وامرأة، وعدول الخاطب، والثاني هو الوقائع والتي تتمثل في الخطبة 
موضوع الطلب أو االدعاء بالضرر والمطالبة بإصالحه، فالواجب على القاضي هنا، أن 
یحدد الطبیعة القانونیة للمسألة المثارة أمامه، وهي طبیعة العمل مصدر الضرر، هل هو 

اإلخالل بالتزام عقدي أم ارتكاب خطأ تقصیري؟

علیه یتبین مما سبق أن التكییف یقتضي من القاضي الوطني أن یحدد مضمون الفئة و 
ام ، أي فكرة تستمد مفهومها من أحك)1(قاسنرى الحالمسندة ، والتي هي فكرة قانونیة، كما 
تتمثل في إلحاق مسألة قانونیة بفئة عملیة قانونیة، القانون، وهذا ما یؤكد على أن التكییف

.قاعدة اإلسنادفهو تفسیر لقاعدة قانونیة هيمسندة مناسبة، 

المرجع في التكییف هو القانون الوطنيالمطلب الثاني:

عملیة التكییف سوف یعتمد حتما على قواعد قانون معین، وهذا بالقاضي في قیامه إن 
تحدید القانون المختص، ومن ثم الحل تحدید هذا القانون تأثیره األكید على لما یجعل 
ي للنزاع، خاصة وأنه لیس هناك أساس موحد بین الدول لوصف طبیعة عالقة الموضوع

اختالف في المفاهیم القانونیة بین القوانین.أن هناك قانونیة معینة، بل 

ونظرا التصال النزاع بأكثر من قانون یتنازع حكمه، فإنه من المتصور أن یدعي كل 
النزاع، ولذلك تعددت االتجاهات المختلفة قانون أحقیته في تكییف المسألة التي یثیرها هذا 

، لكن القانون المقارن اعتمد االتجاه )2(في تحدید القانون الذي یكون مرجعا في التكییف
)، والتي اعتمدها المشرع في الفرع األولالقائل بإعمال قانون القاضي، تطبیقا لنظریة بارتان(

.)الفرع الثانيمن القانون المدني(09المادة 

. 66راجع، ما سیأتي بیانه، ص-1
، لكن فهناك رأي یقول بأن التكییف یخضع للقانون الذي یحكم النزاع، وهناك من یرى بأنه یخضع للقانون المقارن-2

صادق محمد محمد ،في عرض هذه اآلراءهاذین االتجاهین الفقهیین منتقدان مما جعلهما غیر جدیرین باإلتباع، راجع
وما بعدها؛ د/أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع 27، المرجع السابق، صالجبران

؛                      386، 381السابق، ص
Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit., p482, 486; Lehman(R), op. cit., p8, 10.
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"Bartin"نظریةع األول: الفر 

هو من بلور هذه النظریة وأوضح معالمها، فقد ذهب "Bartin"یعتبر الفقیه الفرنسي 
إلى القول بأن التكییف باعتباره عملیة أولیة الزمة لتحدید القانون الواجب التطبیق، فمن 

عة الواقعة ، فالمحاكم عادة في سبیل تحدید طبیالطبیعي أن یتم بالرجوع إلى قانون القاضي
أو التصرف القانوني محل النزاع، تلجأ إلى القانون الوطني، وهي تفعل ذلك ال تبرر عادة 

.)1(مسلكها، فهي تقوم بالتكییف وفقا لقانونها بطریقة ضمنیة وغیر محسوسة

ما قال به، هما قضیة "میراث المالطي" Bartinومن أبرز القضایا التي أكدت للفقیه 
أن "Bartin"سجل"میراث المالطي" قضیة ففي، سالفتي الذكرولندي"وقضیة "وصیة اله

"نصیب الزوج المحتاج"، هل هو حق یفرضه المشكلة الحقیقیة كانت تتمثل في تحدید طبیعة 
النظام المالي بین الزوجین، والذي یحكمه القانون المالطي بوصفه قانون موطن الزوجیة 

أم هو حق في اإلرث بوصفها زوجة للمورث،  األول، حسب قاعدة اإلسناد الفرنسیة،
فیحكمه القانون الفرنسي بوصفه قانون موقع العقار، حسب قاعدة اإلسناد الفرنسیة، وقد حل 

.)2(القاضي الفرنسي هذا المشكل بأن ألحقه بطائفة اإلرث

أن المشكلة الحقیقیة كانت "Bartin"سجل فقد قضیة "وصیة الهولندي"،في أما 
ي تحدید طبیعة حضر اإلیصاء في الشكل العرفي، هل هي مسألة تتعلق بقاعدة من تتمثل ف

قواعد الشكل، تتعلق بإظهار اإلرادة وال شأن لها بمضمونها، ومن ثم یحكمها القانون الفرنسي 
بوصفه قانون محل اإلبرام، حسب قاعدة اإلسناد الفرنسیة، أم هي مسألة تتعلق بأهلیة 

لموصي، فیحكمها القانون الهولندي بوصفه قانون جنسیة الموصي، الموصي غایتها حمایة ا
حسب قاعدة اإلسناد الفرنسیة، وقد حل القاضي الفرنسي هذا اإلشكال بأن كیفه تبعا للقانون 

كما أنه استخلص أنه یتعلق بالشكل، وقضى بصحة الوصیة طبقا للقانون الفرنسي،بالفرنسي 
ع باللزوم اختالف القانون الواجب التطبیق، ومن ثم منها أن االختالف في التكییف یستتب

.  )3(اختالف الحل النهائي للنزاع

-Niboyet (J؛110المرجع السابق ص،د/ حفیظة السید الحداد-1 P), op. cit., p453

2 - Lehman(R), op. cit., p6.

.111شة محمد عبد العال، المرجع السابق، صراجع، د/عكا-3
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:Bartinـ أساس نظریة1

نظریته على فكرة السیادة، ذلك أن تنازع القوانین عنده هو تنازع Bartinالفقیه أسس 
ذ یرفض تصویر بین السیادات، ولقد خالفه الفقه الغالب الذي أید نظریته في هذا األساس، إ

:)1(تنازع القوانین على أنه تنازع بین سیادات، واعتمد أسسا أخرى وهي

ـ أن التكییف ال یعدو أن یكون في حقیقته إال تفسیرا لقاعدة اإلسناد الوطنیة، وبهذا 
یبدوا طبیعیا أن یخضع لقانون القاضي.

حتما، وبحكم رـ أن القاضي حینما یقوم بتكییف المسألة المطروحة أمامه فهو یتأث
تكوینه الثقافي والقانوني، بالمبادئ الواردة في قانونه الوطني، فهذه المبادئ تعد جزءا ال یتجزأ 

.من ذكائه المهني

ـ أن التكییف عملیة أولیة سابقة على إعمال قاعدة اإلسناد، فلو أثیرت مسألة معینة، 
یق قاعدة اإلسناد، ومن ثم هل تدخل في فكرة الشكل أم في فكرة األهلیة، فال یمكن تطب

التعرف على القانون الواجب التطبیق إال عن طریق التكییف، ومن ثم ال یتصور أن یتم 
التكییف إال وفقا لقانون واحد هو قانون القاضي.

ـ نطاق النظریة:2

، كما أنه أورد عدة )1.2(حول تحدید المقصود بالتكییفBartinالفقیهتحفظ
.)2.2(استثناءات

:االقتصار على التكییف األوليـ 1.2

ألعمال قاعدة اإلسناد بین التكییف األولي وهو التكییف الالزمBartinالفقیهیفرق 
وتحدید القانون الواجب التطبیق، أي التكییف الالزم إلدراج المسألة ضمن الفئة المسندة 

أو الالحق بعد عملیة المناسبة لها، ویكون وفقا لقانون القاضي، وبین التكییف الثانوي 
وقد برر هذه كون وفقا للقانون الواجب التطبیق، اإلسناد وتحدید القانون المختص، وهو ی

؛ صادق محمد محمد الجبران، المرجع السابق، 57المرجع السابق ص،تنازع القوانینهشام علي صادق،د/راجع،-1

.Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit., p479؛216د/ جابر جاد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص؛ 40ص
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التفرقة أیضا بفكرة السیادة والتي رفضها الفقه الحدیث الذي یرى في التكییف تفسیرا لقاعدة 
.)1(لتطبیقاإلسناد، األمر الذي یستوجب معه أن یتوقف عند حد تحدید القانون الواجب ا

ـ االستثناءات الواردة على النظریة:2.2

:)2(وهيعدة استثناءات علیهاBartinالفقیهأنصار النظریة وعلى رأسهم أورد

و لیس إلى ـ وصف المال، ما إذا كان عقارا أو منقوال، یخضع إلى قانون موقعه،
د فكرة الطمأنینة و األمن قانون القاضي الوطني، مبررا ذلك بفكرة استقرار المعامالت، وتوطی

التي ینبغي آن تسود اكتساب الحقوق العینیة. 

ـ وصف الفعل، هل هو جریمة جنائیة أو مدنیة، یجب أن یتم وفقا لقانون المكان الذي 
حدث فیه، وهذا تحقیقا للعدالة، بعدم تركه لحض صدف اختیار محكمة على أخرى.

قانون القاضي، فإنه یخضع للقانون ـ تعلق التكییف بنظام أجنبي غیر معروف في 
األجنبي الذي یعرف هذا النظام.

ـ حالة وجود معاهدة بین دولة القاضي ودولة أجنبیة، تنص على أن تكییف بعض 
المسائل یخضع لقانون غیر قانون القاضي. 

:ختالف في األساساالو لنظریةاتأكید ـ3

الذي اعتمدته في األساسخالفه ه قدنإال أ"Bartinقد أید نظریةالفقه الغالب رغم أن
تصویر تنازع القوانین على أنه تنازع بین سیادات، واعتمد أسسا هوالذي ، نظریةهذه ال
كما رأینا سابقا.أخرى

إلى (ما إذا كان عقارا أو منقوال)أیضا بخصوص إخضاع وصف المالتوقد انتقد
ال في مرحلة الحقة على اإلسناد، إذ قانون موقعه، على أساس أنه قد ال یثار وصف المال إ

.59، 58ص،المرجع السابق،تنازع القوانینصادق،هشام عليد/-1

؛ د/صالح الدین جمال الدین، القانون الدولي الخاص، دار 62، 61صنفسه،المرجع هشام علي صادق،راجع، د/-2
Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p120؛ 284، ص2008الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ط 



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

62

أن تطبیق قاعدة اإلسناد المتعلقة باألموال، التي تقضي بخضوعها إلى قانون موقعها، سواء 
كانت عقارا أم منقوال، تستلزم تكییف الحق محل النزاع ما إذا كان حقا عینیا أم ال ولیس ما 

أنه تكییف الحق، وعلیه فال یعد هذا إذا كان عقارا أم منقوال هذا الذي یأتي بعد اإلسناد، أي
.)1(ر كاف لتبریر هذا االستثناءاستثناءا حقیقیا، خاصة وأن أساسه غیر سلیم وغی

وانتقد في استثنائه لوصف الفعل، هل هو جریمة جنائیة أو مدنیة  بأن أخضعه لقانون 
ي معناه إفساح المكان الذي حدث فیه، بأن تكییف الفعل بأنه جریمة جنائیة وفق قانون أجنب

المجال لقانون عقوبات أجنبي أن ینطبق في بلد القاضي، وهذا یمس بالسیادة، كما أن 
تكییف الفعل بأنه جریمة مدنیة وفقا للمكان الذي وقع فیه، فیه مصادرة على المطلوب، إذ 
یفترض سلفا أننا بصدد جریمة مدنیة، مع أن هذا الوصف هو الهدف من التكییف، كما أنه 

.)2(أن یقع الفعل في بلد ویتحقق الضرر في بلد آخریمكن

ولقد انتقد أیضا في  االستثناء الخاص بتكییف نظام أجنبي غیر معروف في قانون 
القاضي، بأنه ال محل له، إذ یستطیع القاضي تكییف هذه األنظمة غیر المعرفة في قانونه، 

ظام قانوني مشابه، وهذا یؤكده ما كما یفعل في النزاعات الداخلیة، إذ یستطیع أن یلحقها ن
.)3(یجرى في القضاء الفرنسي، الذي لم یجد صعوبات

لكن هذه االنتقادات لم تنل من هذه النظریة، بل دعمها الفقه الغالب، كما اعتمدتها 
. الجزائريمختلف التشریعات ومنها المشرع

:Bartinالمشرع یعتمد نظریة الفرع الثاني: 

من القانون المدني: "یكون 09في نص المادة Bartinزائري نظریة اعتمد المشرع الج
القانون الجزائري هو المرجع في تكییف العالقات المطلوب تحدید نوعها عند تنازع القوانین 

لمعرفة القانون الواجب التطبیق".

لكن ورغم ذلك قد یثار تكییف المال ما إذا كان عقار أم منقوال بصفة أولیة لمعرفة القانون الواجب التطبیق على -1
المیراث في القانون الفرنسي الذي یفرق بین میراث المنقول ومیراث العقار في القانون الواجب التطبیق علیهما، راجع، 

.284؛ د/صالح الدین جمال الدین، المرجع السابق، ص61،62صالسابق،المرجع ،تنازع القوانینهشام علي صادق،د/

.220د/ جابر جاد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص-2
.223د/ جابر جاد عبد الرحمن، المرجع نفسه، ص-3
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یتبین من هذا النص أن المرجع في التكییف األولي، وهو تكییف العالقات(المسائل)، 
جل تحدید نوعها، أي تحدید الفئة المناسبة لها، لمعرفة القانون الواجب التطبیق، هو قانون أل

القاضي، وذلك دون بقیة التكییفات الثانویة التي تأتي بعد هذه المرحلة.  

في نصوص أخرى اوالتي نجدهةلكن النص سالف الذكر لم یورد استثناءات النظری
سواء المال من القانون المدني "یخضع تكییف 17/1لمادة اي كاالستثناء الخاص باألموال ف

كان عقارا أو منقوال إلى قانون الدولة التي یوجد فیها"، واالستثناء الخاص بالفعل الضار في 
من نفس القانون.21، واالستثناء الخاص بالمعاهدات الدولیة، في المادة 20/2المادة 

سوف تنطبق حتما على ما Bartinظریة غیر أن االنتقادات الموجهة الستثناءات ن
، أما بخصوص المعاهدات النافذة في الجزائر، فهي 20/2و 17/1ورد في نصي المادتین

تسمو على القانون، فإذا ما نظمت معاهدة بهذا الشكل تكییف بعض المسائل، فیعتبر 
.  )1(القاضي قد اعتمد قانونه في التكییف حسب القاعدة، ولیس االستثناء

في األخیر وبعد تعرفنا على مفهوم التكییف في تنازع القوانین والقانون الذي یحكمه، و 
یتأكد لنا أن شأنه شأن التكییف في القانون الداخلي، یعد عملیة قانونیة أو مسألة قانون، وهو 
في تنازع القوانین یعتبر تفسیرا لقاعدة اإلسناد، والمتمثل في بیان ما یسند، أي موضوع الفئة 

فهو عملیة ضروریة إلدخال المسألة المعروضة على القاضي في فئة من الفئات ، لمسندةا
التي تتضمنها قواعد اإلسناد الوطنیة، ویتوقف علیه حسن اختیار وتطبیق القانون الواجب 

التطبیق على المسألة المعروضة أمام القاضي.

 

 

 

قواعد من القانون المدني الجزائري یعطي األولویة لتطبیق المعاهدة على تطبیق21تجدر اإلشارة بإن نص المادة -1
اإلسناد، فهو یقر المعاهدات كمصدر هام لقواعد اإلسناد، راجع في نفاذ المعاهدات، جمال منعة، نفاذ المعاهدات في 

. 44، 28، ص2002النظام القانوني الجزائري، ماجستیر، جامعة الجزائر، 
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األساسیة وظیفتهاكونمن قواعد اإلسناد تختلف عن سائر القواعد القانونیة في رغمبال
إال ،هي تحدید القانون المختص، ولیست تأكید أو نفي الحق أو المركز القانوني محل النزاع

وهما ركن ،إذ تتكون من ركنین أساسیین،لقیامهاالالزمة في األركانتشترك قواعدكل الأن 
نظرا للطبیعة الفنیة و إضافة إلى ذلك لكنها ،)2(األثر القانوني أو الحكموركن)1(الفرض

لقاعدة اإلسناد ووظیفتها الممیزة، فهي تنفرد بأركان ذاتیة الزمة لتمییزها عن غیرها وتساعدها 
المطلب )، وضابط اإلسناد (المطلب األولهي الفئة المسندة (، )3(في أداء وظیفتها هذه

ى شروط انطباق القاعدة ركن الفرض في القاعدة القانونیة هو وصف لوضع أو ألوضاع واقعیة معینة تحتوي عل-1
القانونیة، وهذا الوضع الواقعي هو الذي یحدد النطاق أو اإلطار لعمل هذه القاعدة، د/صالح الدین جمال الدین، المرجع 

فاألمر هنا ، ، ویرى د/أحمد عبد الكریم سالمة بأن هذا ینطبق أیضا بذات الوصف على قاعدة اإلسناد259السابق، ص
من غیر الدقیق أن توصف بأنها مسائل قانونیة، ذلك أن جمیع األوضاع والروابط التي تنشأ بین یتعلق بأوضاع واقعیة و 

األفراد تظل مجرد أوضاع واقعیة، إلى أن یتناولها القانون بالتنظیم، أي عندما یعترف بها القانون وینظمها ویحمیها، فحینئذ 
، لكننا نرى بخالف ذلك، بأن 119، 117، المرجع السابق، صعتأمالت في ماهیة قاعدة التناز فقط نسمیها مسائل قانونیة، 

موضوع قاعدة اإلسناد هو مجموعة من المسائل القانونیة، وذلك ألن كل قاعدة إسناد تناولت جملة من األوضاع الواقعیة 
الفئة المسندة، المتشابهة بالتنظیم فسبغت علیها أوصافا قانونیة، فاحتوت هذه األوصاف ضمن أحد أركانها الداخلیة وهي

راجع في الخالف الفقهي حول هذه المسألة وهو نفسه في الفرع الموالي ضمن ركن الفئة المسندة. 
ركن الحكم أو األثر القانوني في القاعدة القانونیة هو الحل أو الحكم الذي یقرره القانون بالنسبة للوضع أو لمجموع -2

الشروط والظروف المحددة في الفرض، وهو في قاعدة اإلسناد اختیار القانون األوضاع الواقعیة وینطبق الحكم عند توافر 
الذي یحكم العالقة محل النزاع واألمر بتطبیق ذلك القانون، وهو ینطوي على أمرین هامین، األول هو اإللزام الموجه 

لجوهري لمضمون قاعدة اإلسناد، للمخاطب بتطبیق القانون الذي تشیر إلیه قاعدة اإلسناد، وهذا االلتزام یشكل العنصر ا
والذي بدونه تعجز قاعدة اإلسناد عن والثاني هو الضابط أو المعیار الذي یحدد بطریقة مجردة القانون واجب التطبیق،

؛ لكن د/حفیظة السید 122القیام بوظیفتها في اختیار هذا القانون، راجع، د/أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، ص
الف ذلك حیث تقول "أن قاعدة اإلسناد تختص بأن ركن االفتراض یتجزأ من أجل تحقیق األثر المترتب علیه الحداد ترى خ

إلى عنصرین وهما ضابط اإلسناد والفكرة المسندة"، فهي ترى بأن ضابط اإلسناد یوجد في ركن الفرض ولیس ركن الحكم، 
ئة المسندة، وركن الفرض كما أشرنا إلیه أعاله یحوي ، ونحن نرى بأن ركن الفرض یحوي فقط الف26المرجع السابق، ص

عنصر اإللزام بتطبیق القانون المختص باإلضافة إلى ضابط اإلسناد. 
راجع في تحدید وظیفة قاعدة اإلسناد، د/أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، -3

وما بعدها.32ص
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إال عن طریق إعمال ال تتم عملیة اإلسناد و ،)المطلب الثالثالمسند إلیه ()، والقانون الثاني
هذه األركان الثالثة. 

الفئة المسندةالمطلب األول: 

تعد الفئة المسندة ركنا له بالغ األهمیة في تركیبة قاعدة اإلسناد، وهو ما سنراه من 
ثم تحدید طبیعة مضمون الفئة )، الفرع األولخالل التطرق إلى تحدید مفهوم الفئة المسندة (

).  الفرع الثانيالمسندة(

لعالقات قانونیة من صنف واحدالفئة المسندة تجمعالفرع األول: 

إن المراكز والعالقات القانونیة ذات العنصر األجنبي كثیرة بحیث ال یمكن ألي مشرع 
فكرة أو فئة حصرها، لذلك یتم جمع المراكز المتقاربة أو المتشابهة في أوصافها ضمن

.)1(قانونیة واحدة ویرصد لها قاعدة إسناد خاصة بها

فالفئة المسندة  إذن هي تجمع لمراكز وعالقات قانونیة من صنف واحد أو من نوع 
واحد، فهي تأخذ فئة من العالقات اإلنسانیة یعبر عنها بعبارات قانونیة، كحالة األشخاص، 

. )2(شكل التصرفات، اإلجراءات

من القانون 19ر الفئة المسندة على موضوع واحد مثل ما نصت علیه المادة وقد تقتص
وهو "االلتزامات غیر 20المدني، وهو "شكل التصرفات"، ومثل ما نصت علیه المادة 

التعاقدیة". 

وقد تحوي الفئة المسندة على أكثر من موضوع كفئة "الحالة المدنیة لألشخاص 
أیضا إذ جمعت بین عدة 17لذكر، وما نصت علیه المادة سالفة ا10وأهلیتهم" في المادة 

أوضاع في فئة مسندة واحدة، وهي "الحیازة والملكیة والحقوق العینیة"، وكما نصت علیه 
، إذ جمعت بین موضوعي الهبة والوقف.16/2المادة 

؛ 95،168، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، صد/الطیب زروتي-1
Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p115.

. 98سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص، د/راجع-2
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وقد تقتصر على جزء من نظام قانوني، أي أن تخصص لموضوع واحد عدة قواعد 
ي عدة فئات مسندة، كموضوع الزواج مثال، فهو مقسم إلى عدة فئات مسندة، إسناد وبالتال

من القانون المدني، وفئة "اآلثار الشخصیة 11كفئة "الشروط الموضوعیة للزواج" في المادة 
، ولكل منها حكم 12والمالیة للزواج" وفئة "انحالل الزواج واالنفصال الجسماني" في المادة 

.)1(لنظام قانوني واحدخاص بها رغم انتمائها

مضمون الفئة المسندة: الفرع الثاني:

الفكرة ن، أي مضمو )2(لقد ثار خالف فقهي حول طبیعة مضمون قاعدة اإلسناد
الثاني الرأي )، و 1األول یرى بأنه مركز واقعي أو عالقة واقعیة(الرأي المسندة بین رأیین، 

).2واقعیة(یرى بأنه مسائل قانونیة تثیرها وقائع أو مراكز

:واقعالفئة المسندةمضمون ـ1

هو مركز واقعي أو عالقة واقعیة، الفئة المسندةمضمون بأن)3(یرى جانب من الفقه
وال یمكن أن یكون هذا المضمون مركز قانوني أو عالقات قانونیة، ذلك ألن قاعدة اإلسناد 

ا وتخرج علیها وقائع دیة فتحكمهشأنها شأن أیة قاعدة قانونیة أخرى، إنما تنزل على وقائع عا
الفئة المسندة عالقات قانونیة، ومن ثم یكون من غیر المقبول القول بأن موضوع قانونیة، أو

قاعدة اإلسناد هو العالقات القانونیة، ما دامت هذه القاعدة هي التي تعین القانون واجب في 
قانونیة، فیعترف بها ویحمیها، التطبیق في الواقعة العادیة وهي التي یسبغ علیها الصفة ال

.)4(وهي قبل ذلك ال تكتسي هذا الوصف

غیر أن المشرع وهو یسند الوقائع أو المراكز الواقعیة یجمعها في فئات، لیخص كال 
منها بقاعدة إسناد بعد أن یمیزها بمسمیات هي عبارة عن مصطلحات قانونیة یستعیرها من 

. 103راجع ، د/عمر بلمامي، المرجع السابق، ص-1
؛ د/إبراهیم أحمد إبراهیم القانون الدولي الخاص، تنازع 156، ص03راجع، د/عز الدین عبد اهللا، المرجع السابق، ط-2

.34القوانین، دون مكان وال تاریخ طبع،  ص
/ د؛ 157د/عز الدین عبد اهللا، المرجع نفسه، ص، أشار إلیهما "Ago"، و"Rabel"من القائلین بهذا الرأي: الفقیهین -3

.53المرجع السابق، صانین، األصول في التنازع الدولي للقو أحمد عبد الكریم سالمة، 
.48المرجع السابق، صاألصول في التنازع الدولي للقوانین، / أحمد عبد الكریم سالمة،د-4
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لذي یقصد به وفاة شخص عن مال، فیستخدم القانون الوطني مثل مصطلح "المیراث" ا
.)1(المشرع هذه المصلحات في التعبیر عن مضمون قاعدة اإلسناد الذي هو واقعة

انتقد هذا الرأي على أساس أنه یخلط بین مضمون قاعدة اإلسناد الذي ینبغي أن ولقد 
علیهز الواقعیة، و تلك الوقائع العادیة أو المراكمجال تطبیقها وهویكون فكرة قانونیة، وبین 

.)2(فكرة قانونیة ولیس مجرد واقعة مادیة أو مركز واقعيیكونمضمون قاعدة اإلسنادفإن 

: )3(مسائل قانونیةالفئة المسندةـ مضمون 2

لیس الوقائع المادیة أو المراكز الفئة المسندة بأن مضمون )4(یرى جانب آخر من الفقه
ة التي تثیرها تلك الوقائع أو المراكز الواقعیة، فقاعدة اإلسناد الواقعیة، إنما هو المسألة القانونی

تعنى ببیان القانون واجب التطبیق على مشاكل أو مسائل قانونیة تثیرها وقائع أو مراكز 
واقعیة ولیس على هذه الوقائع أو المراكز واقعیة ذاتها.

یة التي تثیرها المراكز هو المسائل القانونالفئة المسندةیعد الرأي القائل بأن مضمون و 
وتبریر ذلك أن أي جنب االنتقادات الموجهة إلى غیره، الواقعیة هو األفضل واألرجح، ألنه ت

نزاع ینشأ في بدایته في صورة وقائع وأن القواعد القانونیة تتناول هذه الوقائع بالتنظیم فتسبغ 
سناد تكییف المسائل محل علیها األوصاف القانونیة، ودلیل ذلك أنه یجب إلعمال قاعدة اإل

النزاع، أي إعطاءها الوصف القانوني الذي یمكن بعد ذلك من تطبیق قاعدة اإلسناد علیها، 

.157د/عز الدین عبد اهللا، المرجع السابق، ص-1
.35د/ إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص-2
األول یقول بأن موضوع قاعدة اإلسناد هو العالقة القانونیة، ولقد وهناك اتجاهان آخران یقتربان من هذا الرأي، االتجاه -3

انتقد هذا الرأي على أساس أن الذي یجعل العالقة الواقعیة عالقة قانونیة هو القانون المختص الذي لم تحدده قاعدة اإلسناد 
ومحل العیب في هذا ،"lepaulle"ه بعد، ولیس قانون القاضي، وهناك من یقول بأنه یتمثل في الفكرة القانونیة، مثل الفقی

الرأي هو مبالغته في التجرید، وعدم انسجامه مع كون القواعد القانونیة ال تنزل على أفكار، إنما على مسائل أو روابط بین 
.158، ص03السابق، طراجع، د/عز الدین عبد اهللا، المرجع األشخاص،

"Lewald"، و"Falcnbridge"؛ الذي أشار إلى 159لمرجع نفسه، صد/عز الدین عبد اهللا، امن القائلین بهذا الرأي -4
.35، د/إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص"Gutzwiller"و
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وقائع ومراكز واقعیة لما احتاج تطبیق القاعدة عبارة عنموضوع قاعدة اإلسناد كانوأنه لو 
. )1(إلى هذه العملیة السابقة، أال وهي التكییف

أن نجد اد التي تخضع المیراث والتبرعات إلى قانون معین، فمثال في قاعدة اإلسن
المیراث والتبرعات وهو موضوع هذه القاعدة لیس عالقة واقعیة أو قانونیة، وٕانما هو مسألة 

.)2(قانونیة تثیرها واقعة وهي الوفاة أو التصرف التبرعي

منه قد 10/1وعند النظر في قواعد اإلسناد في القانون المدني نجد مثال في المادة
جمعت كل المراكز والمسائل المتعلقة بالحالة المدنیة لألشخاص وأهلیتهم في فئة مسندة 

تحت تسمیة "الحالة المدنیة لألشخاص وأهلیتهم".

یتعلق بمركز أو مسألة معینة تتضمن عنصرا امعینافإذا ما طرح أمام القاضي نزاع
ز أو المسألة، أي وصفها وتحدید طبیعتها، أجنبیا، یتعین علیه أن یقوم بتكییف هذا المرك

تمهیدا إلدراجها في الفئة المسندة المالئمة التي تتضمنها، ومن ثم معرفة القانون الواجب 
التطبیق علیها، وال یتأتى ذلك إال بواسطة ضابط اإلسناد.

معیار لتحدید القانون المسند إلیهضابط اإلسناد:المطلب الثاني

المعیار الذي یرشد القاضي إلى القانون الواجب التطبیق على یقصد بضابط اإلسناد
فهو إذن ، )3(الفئة المسندة، أو هو أداة الوصل بین الفئة المسندة والقانون الواجب التطبیق

نقطة أو عامل اإلسناد الذي یحدد بطریقة مجردة القانون الواجب التطبیق،  وهو المعیار 
ن معین وٕاعراضه عن باقي القوانین التي تعرض حلولها الذي یظهر به المشرع تفضیله لقانو 

الموضوعیة لتنظیم العالقة ذات العنصر األجنبي، وٕان صح القول فهو الهویة التي یتحدد 
.)4(بمقتضاها القانون الواجب التطبیق

. 35د/ إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع نفسه ، ص-1
. 159راجع في المعنى، د/عز الدین عبد اهللا، المرجع السابق، ص-2
، مجلة القانون واالقتصاد للبحث في الشؤون محكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبيرقابة الد/ محمد كمال فهمي، -3

.319، ص02، 1963القانونیة واالقتصادیة، جامعة القاهرة، 
.53د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-4



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

69

"یسري على تنص منه والتي 10/1فبالنسبة للقانون المدني نجد مثال بالنسبة للمادة 
ضابط لتي ینتمون إلیها بجنسیتهم..."، أن لألشخاص وأهلیتهم قانون الدولة االحالة المدنیة

اإلسناد هنا هو "الجنسیة"، فهي أداة الوصل بین الفكرة المسندة "الحالة المدنیة لألشخاص 
وأهلیتهم" والقانون الواجب التطبیق "قانون الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیتهم"، وسوف نتناول 

).3)، ثم أسالیب اإلسناد (2)، ثم طبیعته القانونیة(1سناد(مصدر ضابط اإل

مصدر ضابط اإلسنادالفرع األول:

یستمد ضابط اإلسناد من فكرة قانونیة تتصل بعناصر العالقة أو الرابطة التي یتصور 
، وألن سائر المسائل القانونیة موضوع اإلسناد تتكون من )1(أن یثور بشأنها نزاع مستقبلي

)، فإن ضابط اإلسناد المنشئة(الواقعةالمنشئثة، األطراف، والمحل، والسببعناصر ثال
یستمد من أحد هذه العناصر، وهو العنصر األكثر ثقل في المسألة، وذلك یختلف بالطبع 

باختالف المسائل.

بالنسبة لمسائل األحوال الشخصیة مثال أن عنصر األطراف یمثل مركز الثقل نجد ف
ضابط المعتمد هو ضابط الجنسیة أو الموطن، كما هو الحال في قواعد فیها، لذا یكون ال

من القانون المدني، التي تنظم مسائل 16إلى 10اإلسناد المنصوص علیها في المواد 
األحوال الشخصیة، إذ أن المشرع اعتمد فیها ضابط الجنسیة والذي یتحدد بمقتضاه القانون 

الواجب التطبیق على هذه المسائل.

لمسائل المتعلقة باألشیاء محل التعامل، المتمثلة في مسائل الحیازة والملكیة اأما
والحقوق العینیة الواردة على األموال، وألن هذه المسائل أوثق صلة بقانون الدولة التي یقع 
بها المال محل التعامل أكثر من أي قانون آخر، فإن المعیار المعتمد هو موقع المال، فهذا 

مد من موضوع أو محل هذه المسائل(األموال)، وهذا ما سار علیه المشرع في المعیار أست
من القانون المدني، إذ اعتمد ضابط موقع المال في المسائل المتعلقة مكرر17و 17المواد 

بالحقوق الواردة على هذا المال.

. 58ه، صد/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفس-1



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

70

ذه أما بالنسبة للتصرفات القانونیة، فضابط اإلسناد یستمد من الواقعة المنشئة له
التصرفات، فنجد بالنسبة للمسائل المتعلقة بموضوع التصرفات اعتمد المشرع باألساس 

في التصرف القانوني، واعتمد ضابط العنصر الجوهري، ألن اإلرادة تمثل )1(ضابط اإلرادة
بالنسبة العنصر الجوهريمحل إبرام التصرف بالنسبة لشكل التصرفات، ألن بلد اإلبرام یمثل 

من القانون المدني فیما یخص 18، وهذا ما سار علیه المشرع في المادة لشكل التصرف
في شكل التصرف.19موضوع التصرف، والمادة 

وبالنسبة للوقائع، أي الفعل المنشئ لاللتزام المتمثل في الفعل الضار والفعل النافع، 
قعة أو الفعل فقد اعتمد ضابط وقوع الفعل، فالمسؤولیة أوثق صلة بقانون مكان حدوث الوا

الضار، وكذلك شأن الفعل النافع، فقانون مكان حدوث واقعة اإلثراء أوثق صلة بهذه الواقعة 
من القانون المدني حیث اعتمد ضابط 20من غیره، وهذا ما اعتمده المشرع في المادة 

مكان وقوع الفعل المنشئ لاللتزام.

ن العنصر األكثر تأثیرا في وتجدر اإلشارة إلى أن اختیار ضابط اإلسناد یستخلص م
المسألة القانونیة یكفل لها أكبر قسط من الفاعلیة في المجال الدولي، فهو یؤدي من ناحیة 
إلى استمرار المعامالت بدخول رعایا كل دولة في عالقات تتعدى حدود إقلیم دولتهم دون أن 

ة أخرى یكفل للعالقة یخشوا تطبیق قانون غیر متوقع على عالقاتهم القانونیة، وهو من ناحی
إنتاج آثارها لیس فقط داخل إقلیم الدولة التي تم اختیار قانونها لحكم العالقة بل كذلك لدى 
الدول األخرى التي تمتد إلیها آثار العالقة، ألن اتصال قوانین هذه الدول بهذه العالقة لیس 

.)2(ریعیة لدولتهامن األهمیة بحیث یترتب على عدم تطبیقها علیها مساس بالسیادة التش

طبیعة ضابط اإلسناد:الفرع الثاني:

راجع في تحدید ضابط اإلسناد الخاص بالعقود، د/الطیب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولیة في القانون الجزائري -1
؛ وحیث تشیر أ/ هنیة شریف، القانون الواجب التطبیق على العقد 74، ص1990والمقارن، دكتوراه، جامعة الجزائر، 

المتبعة في تحدید القانون طوما بعدها، إلى أن الضواب133، ص2003زائر، التجاري الدولي، ماجستیر، جامعة الج
؛ وراجع،األنسب الخاص بالعقود، منها الضوابط العامة ومنها الضوابط المتعلقة بظروف ومالبسات العقد

Mohamed Toufik Bessai, La Loi application au contrat international, à propos de réforme de
l'article 18 du code civil, Revue algérienne, de sciences juridiques, économiques et politiques,
2008, 02, p6.

.22ص المرجع السابق،، تنازع القوانین، العكاشة محمد عبد العد/-2
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بعد أن عرفنا بأن ضابط اإلسناد یستمد من أحد عناصر المسألة القانونیة موضوع 
اإلسناد، وأن هذه المسألة هي في األصل عالقة واقعیة، وحینما نظمها القانون اكتسبت 

ونیة، فهل هو ذاته فكرة الوصف القانوني، أي أن ضابط اإلسناد یستمد من فكرة قان
من نوعان ، هناك اختالف فقهي حول هذه المسألة بین اتجاه یرى بأن هناك )1(قانونیة

إلسناد یكون یرى بأن ضابط اآخر)، واتجاه1واقعیة(أخرى قانونیة، و ؛ ضوابطالضوابط
خل یكمن في العنصر الواقعي داإنما بین ضوابط اإلسناداالختالفدائما فكرة قانونیة، و 
).2ضابط اإلسناد نفسه(

:ـ ضابط اإلسناد ذو طبیعة مزدوجة1

أن هناك ضوابط قانونیة وأخرى واقعیة، فالضوابط القانونیة هي )2(یرى بعض الفقه
ِفَكر یتولى القانون تحدیدها وتنظیمها بأحكام خاصة، كالموطن والجنسیة ومحل انعقاد العقد 

لتزام وٕارادة المتعاقدین، أما الضوابط الواقعیة فهي ومحل تنفیذه ومحل وقوع الفعل المنشئ لال
مجرد حقیقة ملموسة ال شأن للقانون بتحدیدها أو تنظیمها، كموقع المال ومحل مباشرة 
اإلجراءات، كما أن إعمال هذه الضوابط ال یثیر أي بحث قانوني یتعلق بمدلول قاعدة 

المال مثال ال یقتضي سوى التحقق اإلسناد، فتعیین القانون المختص بناءا على ضابط موقع 
من واقعة مادیة وهي وجود المال في إقلیم دولة معینة، وهذا على خالف إذا كان القاضي 
بصدد إعمال ضابط إسناد قانوني، والذي هو فكرة قانونیة، ال یمكنه تعیین القانون المختص 

. )3(إال إذا تبین أوال مضمون هذه الفكرة

ى أساس أنه یبدوا غیر دقیق في تقسیمه لضوابط اإلسناد، فهو انتقد هذا الرأي علوقد 
لم یبین األساس الذي یقوم علیه ذلك التقسیم، فإذا كان هو الطابع المادي الملموس للضابط، 
فلماذا لم یذكر الموطن مثال بین الضوابط الواقعیة، بالرغم من أنه له طابع مادي وهو الصلة 

.  )4(الواقعیة للشخص باإلقلیم

.59د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-1
أشار إلیه د/ أحمد عبد الكریم "GRAULICH"و ؛ 319د/ محمد كمال فهمي، المرجع السابق، صمن هذا الرأي-2

.61سالمة، المرجع نفسه، ص
.320د/ محمد كمال فهمي، المرجع نفسه ، ص-3
.60راجع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-4
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ـ ضابط اإلسناد فكرة قانونیة:2

دائما فكرة قانونیة، تستمد أصال من یكون ضابط اإلسناد أن )1(هذا الرأيیرى أنصار 
الواقع، غیر أن القانون یعتمدها لتحقیق غرض معین فتصبح بذلك قانونیة، فالجنسیة مثال 

یق أهدافها في هي صفة تفید االنتماء إلى دولة معینة، فیستخدمها المشرع هنا لیس لتحق
الفرع القانوني الذي تنتمي إلیه، كالقانون المدني أو القانون الدولي العام، إنما لتحقیق هدف 

فني مختلف یتفق ووظیفة قاعدة اإلسناد، وهو تحدید القانون الواجب التطبیق.

ویؤكد ما سبق قوله أن ضابط اإلسناد یتكون من عنصرین، األول العنصر الواقعي، 
لعنصر القانوني، فضابط الجنسیة مثال نجد فیه أن تمتع الشخص بجنسیة دولة والثاني ا

معینة هو العنصر الواقعي، أما العنصر القانوني فهو الجنسیة ذاتها كنظام قانوني یفید 
االنتماء إلى الدولة، وكذلك الشأن في ضابط موقع المال، فیه عنصر قانوني وهو فكرة 

ان في دولة ما یستقر فیه المال، وعنصر واقعي وهو وجود الموقع، أي ذلك الحیز من المك
المال ذاته في إقلیم دولة معینة، واألمر نفسه بالنسبة لضابط الموطن، فالعنصر القانوني فیه 
هو فكرة الموطن كرابطة بین الشخص وٕاقلیم تلك الدولة، والعنصر القانوني هو التوطن 

الفعلي واإلقامة في دولة معینة.

تفرقة سالفة الذكر بین عنصري ضابط اإلسناد، أن العنصر الواقعي یمكن وتفید ال
تغییره من األطراف، فیستطیع الشخص أن یغیر جنسیته، أي انتماءه للدولة، فیتغیر القانون 
الواجب التطبیق، لكنه ال یستطیع تغییر العنصر القانوني، وهو المفهوم القانوني لعالقة 

یغیرها إال المشرع باستبدالها بفكرة الموطن مثال،  فیتغیر الجنسیة التي تظل ثابتة، وال
القانون الواجب التطبیق.

القول بأن ضابط اإلسناد هو فكرة قانونیة دائما، رأي راجح وتسنده عدة أسباب ویعتبر
منها، أن ضابط اإلسناد هو ركن من أركان قاعدة قانونیة وهي قاعدة اإلسناد، فهو إذن فكرة 

ا أن القاضي عند تفسیره لضابط اإلسناد ال یتعرض إلى التحقق من ظروف أو قانونیة، كم

.61من هذا الرأي د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، ص-1
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عناصر مادیة تتصل بوقائع النزاع، ألن ذلك یحصل في مرحلة سابقة وهي التكییف، ونحن 
. )1(في مرحلة اإلسناد، إنما یعتبر تطبیقا لقاعدة قانونیة، وهي قاعدة اإلسناد

)2(أسالیب اإلسنادالفرع الثالث:

تمكن من یمصالح مختلفة، وألجل أن یبتغي المشرع إدراك قواعد اإلسناد وضع عند
انوني بتغیه من تصور للحل العادل وتوفیر األمان الققیق تلك المصالح والوصول إلى ما یتح

عتمد أسلوبین لإلسناد، أسلوب اإلسناد للعالقات الخاصة الدولیة، یتعین علیه أن ی
).2()3(لمركب)، وأسلوب اإلسناد ا1البسیط(

ـ اإلسناد البسیط:1

ضابط إسناد واحد یشیر إلى قانون واحد لیحكم كل في الغالب قواعد اإلسنادتضمنت
اإلسناد البسیط والذي یقصد منه المشرع تحقیق هدف بجوانب المسألة، وهذا ما یسمى 

أن معین، هذا الهدف كان قائما في ذهن المشرع وقت وضع قاعدة اإلسناد، كما یالحظ 
ومثال ذلك ، )4(قاعدة اإلسناد هذه لها طابع تركیزي، أي أن غایتها تركیز العالقة موضوعیا

من القانون المدني في أن اآلثار الشخصیة والمالیة للزواج 12/1ما نصت علیه المادة 
یسري علیها قانون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت انعقاد الزواج، فهذا هو القانون الوحید 

و الواجب التطبیق بمقتض هذا اإلسناد البسیط والذي یهدف من خالله المشرع إلى تأكید ه

؛ والذي أشار 60،61،67راجع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-1
أیضا للد/محمد إبراهیم الدسوقي.

2 -Voir, Mayer (P) et Heuzé (V) , op. cit., p130.

إلى جانب هاذین األسلوبین هناك اإلسناد الجامد واإلسناد المرن، فاإلسناد الجامد یقصد به اعتماد أقرب القوانین صلة -3
بالعالقة ذات العنصر األجنبي وفقا لما یراه المشرع، مثل قانون جنسیة األطراف بالنسبة لعالقة تعاقدیة، أما اإلسناد المرن 

ثق صلة بالعالقة بالنظر إلى تركیزها في ضوء المالبسات والظروف المحیطة بها، وتبرز فیقصد به اعتماد القانون األو 
أهمیة هدا التصنیف باألساس في االلتزامات التعاقدیة، راجع، مهند عزمي مسعود أبو مغلي، القانون الواجب التطبیق على 

.122، 119، ص2005العقد الدولي، دكتوراه، جامعة عین شمس، القاهرة، 

؛ وراجع رأي مخالف للد/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع 31د/عبده جمیل غضوب، المرجع السابق، ص-4
، حیث یرى بأن األمر یتعلق بقاعدة ذات طابع موضوعي، أي أن قاعدة اإلسناد 92الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص

ردة ذات طابع تركیزي بحت، بأن تختار قانونا یرتبط بالمسألة إنما تقصد إدراك نتیجة موضوعیة محددة، ولیست قاعدة مج
على نحو وثیق، بل قد یكون هذا القانون قانونا آخر كقانون الموطن المشترك بالنسبة آلثار الزواج مثال، خاصة إذا غیر 

الزوج جنسیته بعد الزواج. 
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قوامة الزوج بوصفه رب األسرة تماشیا مع روح النظام االجتماعي في الجزائر والحفاظ على 
.)1(وحدة األسرة وتماسكها

وتجدر المالحظة بشأن اإلسناد البسیط، أن هناك من قواعد اإلسناد ما جعلته 
).2.1)، ومنها ما قامت بتحدیده زمنیا(1.1مطلقا(

ـ اإلسناد المطلق:1.1

بظرف ربطهقد یكتفي المشرع بوضع ضابط إسناد واحد في قاعدة اإلسناد دون أن ی
أن بعض المسائل ال یؤثر على الفصل فیها تغییر العنصر الواقعي والسبب في ذلك زمني، 

لقانون الواجب التطبیق الذي یصبح قانونا آخر في هذا الضابط، الذي ینجر عنه تغییر ا
إلسناد غیر الذي كان من قبل، فیبقى الهدف الذي سعى إلیه المشرع من خالل وضع قاعدة ا

هو نفسه، رغم هذا التغییر.

"یسري على ضابط إسناد مطلق، إذ تنصمن القانون المدني10المادة قد اعتمدت و 
هذه انون الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیتهم..."، ففي الحالة المدنیة لألشخاص وأهلیتهم ق

أسند المشرع مسائل الحالة واألهلیة لقانون جنسیة الشخص لغرض حمایة الشخص المادة
، فإذا ما غیر جنسیته یعتبر قد ارتضى لنفسه أن یكون في ظل حمایة قانون جدید )2(نفسه

.دید، فتطبق علیه أحكام هذا القانونیتالءم مع  حالته المدنیة وأهلیته تبعا لوضعه الج

أیضا قد اعتمدت ضابط إسناد مطلق، حیث تنص "یسري على 20/1ونجد أن المادة 
المادة هذهفيااللتزامات غیر التعاقدیة قانون البلد الذي وقع فیه الفعل المنشئ لاللتزام..."، ف

منشئ لاللتزام، فهو بهذا كذلك جاء ضابط اإلسناد بإطالقه، وهو قانون محل وقوع الفعل ال
یحقق هدف المشرع وهو تحقیق التوازن بین حقوق األفراد، وألنه ضابط ثابت بطبیعته.

التحدید الزمني لضابط اإلسناد:ـ 2.1

.  172السابق، صراجع، د/ الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع -1
. 297د/ هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-2
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عنصرین، أحدهما قانوني رأینا عند دراستنا لطبیعة ضابط اإلسناد أنه یتكون من
الضوابط التحكم فیه وتغییره، مثال واألخر واقعي، هذا األخیر یستطیع األشخاص في بعض

ذلك تعییر العنصر الواقعي في الجنسیة، بأن یغیر الشخص انتماءه لدولة معینة، وفي موقع 
المال أن ینقل المال من إقلیم دولة معینة، وفي الموطن تغییر اإلقامة في دولة معینة.

بسببذلكو لمتحرك، وألن من شأن التغییر في ضابط اإلسناد أن یثیر مشكلة التنازع ا
عمل على تعاقب قانونین أو أكثر على حكم العالقة القانونیة الواحدة، قد یأن هذا التغییر 

ثبت لهما االختصاص على التوالي بموجب نفس قاعدة اإلسناد، فیثور التساؤل حول القانون 
قانون الذي یحكمها، أتظل خاضعة للقانون السابق على تغییر ضابط اإلسناد، أم تخضع لل

الالحق، كأن یغیر الشخص جنسیته بین لحظة نشؤ عالقة الزواج ولحظة النزاع فیها، فأي 
قانون یطبق أهو قانون الجنسیة األولى أم قانون الجنسیة الثانیة، وألن ذلك یؤدي إلى أن 
یفاجأ األطراف في العالقات الدولیة الخاصة بقانون جدید واجب التطبیق علیهم لم یكونوا 

.)1(نه، وهذا من شأنه أن یمس باالستقرار واألمان القانوني في هذه العالقاتیتوقعو 

وألجل العمل على حل التنازع المتحرك، وبالتالي تحقیق االستقرار واألمان القانوني 
ني لالعتداد بضابط  مل المشرع على تحدید النطاق الزمفي العالقات الدولیة الخاصة، ع

على أساس فكرة المفاضلة والمالئمة بین القوانین المتنازعة أو اإلسناد بشكل یحقق الهدفین،
، عن طریق تحدید ضابط اإلسناد بظرف زماني، ویتم الترجیح بینهما بتحدید )2(المتعاقبة

12/1الوقت الذي ینظر إلیه في تطبیق القانون المختص، وهذا ما هو مقرر في المادة 

التي ینتمي إلیها الزوج وقت انعقاد الزواج على حیث تنص بأنه "یسري قانون الدولة )3(مثال
اآلثار الشخصیة والمالیة التي یرتبها الزواج..." 

.72راجع في هذا المعنى، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-1
الثاني بتطبیق قواعد التنازع الزماني في وفي الفقه هناك مذهبان لحل هذا التنازع، األول یقول بفكرة الحقوق المكتسبة، و -2

القانون الداخلي، غیر أن كالهما متنقد، راجع في ذلك، د/ الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع 
.  334محمد كمال فهمي، المرجع السابق، صد/؛ 127،134،143السابق، ص

ي على النسب واالعتراف به وٕانكاره قانون جنسیة األب وقت مكرر من القانون المدني "یسر 13كذاك تنص المادة -3
منه "یسري على المیراث والوصیة وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون 16میالد الطفل..."، كما تنص المادة 

جنسیة الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
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أما حالة غیاب التحدید التشریعي للوقت الذي یعتد فیه بضابط اإلسناد القابل للتغیر، 
فإن القاضي المختص سیواجه ما یلقاه من صعوبات باالستعانة في إعمال سلطته التقدیریة 

مكرر، مراعیا في ذلك 23تهاده بالمبادئ العامة للقانون الدولي الخاص، طبقا للمادة واج
.  )1(وظیفة قاعدة اإلسناد وخصائصها والسیاسة التشریعیة التي یتبناها المشرع

ـ اإلسناد المركب:2

یر إلى اختصاص أكثر من قانون، قد تتضمن قاعدة اإلسناد ضابط إسناد واحد یش
ضوابط تشیر إلى اختصاص عدة قوانین، وهذا ما یسمى اإلسناد المركب، قد تتضمن عدةو 

)، واإلسناد 2.2)، واإلسناد الجامع(1.2والذي یمكن أن یتخذ عدة صور وهي: اإلسناد الموزع(
).3.2التخییري(

ـ اإلسناد الموزع:1.2

واحد یتمثل اإلسناد الموزع في حالة ما إذا اشتملت قاعدة اإلسناد على ضابط إسناد
ى كل طرف من أطراف العالقة قانونهیشیر باختصاص أكثر من قانون، بحیث یطبق عل

على حده، وما یبرر هذا األمر وهو خضوع العالقة لعدة قوانین معا هو تساوي درجة صلة 
، ومثال ذلك ما نصت )2(هذه القوانین بها بما ال یصح معها تركها لقانون واحد ینفرد بحكمها

من القانون المدني في أن تخضع الشروط الموضوعیة الخاصة بصحة 11علیه المادة 
بأنه "یسري على 1مكرر13وما نصت علیه المادة الزواج للقانون الوطني لكل من الزوجین،

صحة الكفالة قانون جنسیة الكفیل والمكفول وقت إجرائها...".

ـ اإلسناد الجامع:2.2

منه"... ویسري على 17أو الواقف وقت إجرائهما"، وكما تنص المادة ویسري على الهبة و الوقف قانون جنسیة الواهب
المنقول المادي قانون الجهة التي یوجد فیها وقت تحقق السبب الذي ترتب علیه كسب الحیازة أو الملكیة أو الحقوق العینیة 

مكرر. 17األخرى، أو فقدها"، وكذلك الشأن في المادة 
.135، المرجع السابق، صدولي الخاص الجزائري، القانون الد/ الطیب زروتي-1
.31د/عبده جمیل غضوب، المرجع السابق، ص-2
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اشتملت قاعدة اإلسناد على ضابط إسناد واحد أو في حالة ما إذا اإلسناد الجامع یتمثل 
أكثر یشیر باختصاص أكثر من قانون یتم تطبیقهم جمیعا في آن واحد على العالقة نفسها، 
وهنا نكون بصدد قاعدة إسناد ذات طبیعة تركیزیة محضة، غایتها تحقیق االنسجام والتناسق 

. )1(للعالقة في كنف ضوابط اإلسناد المتعددة

من القانون المدني في أن تخضع الشروط 11/2لك ما نصت علیه المادة ومثال ذ
الموضوعیة للزواج (السلبیة)، أي ما یتعلق بموانع الزواج كقرابة التحریم، واختالف الدین 

التأكد من عدم وجود أي مانع من الزواج لدى أحد هو بالنسبة للمرأة ، والغرض من ذلك 
بحیث لو وجد مانع في أحد قانوني الطرفین بطل الطرفین في مواجهة الطرف اآلخر،

الزواج، حتى ولو لم یكن موجودا في قانون الطرف اآلخر.

ـ اإلسناد التخییري:3.2

على أكثر من ضابط إسناد تشیر مشتملة ،في اإلسناد التخییريقاعدة اإلسناد، تكون 
:)2(ةوله صور عدباختصاص أكثر من قانون، بحیث تطبق بالخیار بینها على العالقة،

على قدم المساواة، ویتم االختیار بینها، ومثال ذلك المادة ضوابط اإلسناد فقد توضع 
من القانون المدني التي تقضي بخضوع التصرفات في جانبها الشكلي لقانون محل 19

إبرامها، ویجوز أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدین أو لقانون جنسیتهما 
و للقانون الذي یسري على أحكامها الموضوعیة، فهذا النص یقرر أن التصرف المشتركة، أ

صحیح من حیث الشكل متى أبرم في الشكل الذي یتطلبه أحد القوانین سالفة الذكر.

على سبیل التدرج، بحیث یعمل أوال بضابط اإلسناد ضوابط اإلسناد وقد توضع 
تعذر یتم اللجوء إلى الضابط االحتیاطي الرئیسي، فیطبق القانون الذي أشار بتطبیقه، فإن

الوارد في قاعدة التنازع، ویهدف المشرع من ذلك االحتیاط الحتمال عدم توافر ضابط 
اإلسناد األول، فیكون هناك ضابط ثاني، ومن ناحیة أخرى الرغبة في التسهیل والتیسیر على 

د/ عبده جمیل غضوب، المرجع نفسه، الموضع نفسه.-1
.95راجع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-2
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18ما نصت علیه المادة ومثال ذلك، )1(األفراد لالختیار وفقا لظروف ومالبسات كل حالة

من القانون المدني على أنه "یسري على االلتزامات التعاقدیة القانون المختار من المتعاقدین 
حالة عدم إمكان ذلك، یطبق قانون في إذا كانت له صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو بالعقد، و 

الموطن المشترك أو الجنسیة المشتركة.....".

سناد التخییري بجمیع صوره أنه یرمي إلى التیسیر على وما یالحظ على أسلوب اإل
األطراف في العالقات الخاصة الدولیة، والوصول إلى االعتراف بصحة هذه العالقات، 
وتحقیق صالح أطرافها، وتلك نتیجة موضوعیة محددة أرادها واضع قاعدة اإلسناد، لذلك 

. )2(بغة الموضوعیةیطلق الفقه على مثل هذه القواعد قواعد اإلسناد ذات الص

قانون المسند إلیهالمطلب الثالث: ال

القانون المسند إلیه الركن الثالث لقاعدة اإلسناد، وهو القانون الذي تشیر إلیه یعتبر 
قاعدة اإلسناد عن طریق ضابط اإلسناد بأنه القانون الواجب التطبیق على العالقة ذات 

انون الذي یثبت له االختصاص بعد اإلسناد، ، فهو إذن الق)3(العنصر األجنبي محل النزاع
.)4(أي القانون الذي تربط إلیه الفئة المسندة بضابط اإلسناد

قد یكون قانونا أجنبیا وذلك تبعا و ،القانون المسند إلیه قد یكون القانون الوطنيو 
أجنبي ، فإذا ما تقرر أن القانون المسند إلیه هو قانون)5(للصیاغة المزدوجة لقاعدة اإلسناد

(الفرع األول)، صادر عن دولةتین أساسیتین وهما، أنه ما إذا یجب أن یكونلمسأفتثور 
(الفرع الثاني).من حیث قواعدهومسألة تحدید نطاق هذا القانون

.27ق، صد/ أبو العال النمر، المرجع الساب-1
؛ وراجع أیضا؛ د/هشام علي 97د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-2

.233صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص
ة للزواج" هو "قانون من القانون المدني، نجد أن القانون المسند إلیه لفئة "اآلثار الشخصیة والمالی12/1فمثال في المادة -3

إذ كانت قبل ذلك مقتصرة 2005جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج"، وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الفئة معدلة بموجب تعدیل 
قراءة في إصالح أحكام تنازع القوانین الدولي في الجزائر فقط على اآلثار المالیة، راجع في تفصیل ذلك، د/الطیب زروتي،

. 75لمرجع السابق، ص، ا05/10بقانون 
. 59د/الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص-4
من القانون 13أما إذا كانت قاعدة اإلسناد فردیة فالقانون المسند إلیه هو دائما القانون الوطني، ومثال ذلك نص المادة -5

المدني. 
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صادر عن دولة مسند إلیهالقانون الالفرع األول:

ل، ومن ثم ال یعد على أن التنازع ال یكون إال بین قوانین دو )1(استقر الفقه التقلیدي
قانونا من شأنه أن یتنازع في حكم العالقة ذات العنصر األجنبي، قوانین الدویالت الداخلیة 
في االتحاد الفیدرالي كقوانین الوالیات المتحدة األمریكیة أو والیات سویسرا، وكذلك النظم 

موم ساریة المفعول الطائفیة كالقوانین الطائفیة في لبنان ومصر مثال، وقوانین اإلقلیم المض
یجب ، فكل قانون من القوانین المتنازعة )2(بعد ضمه، وقوانین الدولة تحت وطأة االستعمار

أن یكون صادرا عن دولة بالمعنى الفني المعروف في القانون الدولي العام، وقد ثار النقاش 
). 2)، أو بالحكومة على تطبیق قانون هذه الدولة(1(حول تأثیر االعتراف بالدولة

االعتراف بالدولة األجنبیة ـ1

أثیر التساؤل حول ما إذا كان االعتراف بالدولة یعتبر أمرا أساسیا لتطبیق قانونها 
عندما تشیر إلیه قاعدة اإلسناد الوطنیة بأنه الواجب التطبیق، أي هل یؤثر االعتراف بالدولة 

قانونها ؟ األجنبیة على قبول تطبیق

بأن التنازع ال یثور إال بین قوانین صادرة عن وحدات سیاسیة )3(یرى الفقه التقلیدي
لكل منها وصف الدولة بالمعنى المتعارف علیه في القانون الدولي العام، وتبعا لذلك فإنه ما 
دامت الدولة غیر معترف بها من قبل الدولة األخرى، فال تعد سلطة قانونیة وسیاسیة قبل 

لي فإن األوامر التي تصدر عنها ال تكون لها قیمة الدولة التي لم تعترف بها وبالتا
. )4(قانونیة

. 23؛ د/إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص27ع السابق، صد/هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرج-1
أشار إلى هذه القوانین د/الطیب زروتي بأن النزاع بینها وبین الدولة الفیدرالیة أو الطائفیة أو الضامة لإلقلیم أو -2

.53، المرجع السابق، صالمستعمرة،على الترتیب، ال یدخل في نطاق تنازع القوانین، القانون الدولي الخاص الجزائري
؛ د/إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع 27، د/هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص"Bartin"من ھؤالء -3

،2006د/محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، مؤسسة الثقافة الجامعیة، اإلسكندریة، ط ؛ 23السابق، ص
. 98المرجع السابق، ص؛ د/غالب علي الداوودي،248ص

.                       208؛ د/ حسن الهداوي ، المرجع السابق، ص37د/عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق،  ص-4
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وبمعنى آخر، أن عدم االعتراف بالدولة األجنبیة یؤدي إلى إنكار كل وجود قانوني 
لهذه الدولة في مواجهة الدولة غیر المعترفة، وبالتالي فإن قانونها یعتبر ال وجود له بالنسبة 

، الذي یتقید بموقف دولته التي ال تعترف بوجود الدولة )1(الدولة غیر المعترفةهذه لقاضي 
، فما یصدر )2(وبالتالي فإن التنازع مع قانون هذه الدولة ال یعتبر تنازعا دولیا بین القوانین
عنها لیس له قیمة القانون الذي من شأنه أن یتنازع مع قانون دولة القاضي. 

ر لالعتراف بالدولة األجنبیة على قبول والراجح فیرى بأن ال تأثی)3(أما الفقه الحدیث
هما:حجتینقانونها ویستند في ذلك على تطبیق

لیس له سوى أثر عمال قانونیا االعتراف بالدولة یعدف، أثر كاشفلالعتراف ـ أن 
كاشف عن الشخصیة الدولیة، فطالما أن هناك ممارسة فعلیة للسلطة من جانب الدولة 

تعتبر دولة ذات سیادة، كما أن العبرة فإنها جدین على إقلیمها األجنبیة على األشخاص المتوا
صلة بالنزاع ولو كانت عال داخل الدولة والذي یكون أكثرتكون بالقانون النافذ والمعمول به ف

أن بالضرورةهتلك الدولة غیر معترف بها، كما أن تطبیق القاضي لقانون دولة لیس من شأن
.)4(بحكومة هذه الدولةدولته الوطنیةا مناعترافیعد

دور القاضي في تنازع القوانین ینحصر في إعمال قاعدة اإلسناد، واختیار القانون أنـ
وجب مما یستالمالئم لحل النزاع، والذي قد یكون قانون دولة ال تعترف بها دولة القاضي، 

تطبیق على القاضي إعماله دون النظر إلى االعتبارات السیاسیة، ذلك أن من شأن عدم 
قاعدة اإلسناد الوطنیة، أي اقانون الدولة غیر المعترف بها إهدار الغایة التي تقوم علیه

.)5(باستقرار المعامالت الخاصة الدولیةاسمسلقانون األصلح لحكم النزاع، وال التحدید ا

؛ د/ 42، ص2004، دار هومة، الجزائر، ط1د/ أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانین، ج-1
.                          144مرجع السابق، صموحند إسعاد ، ال

.23د/إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص-2
؛ د/ حسن الهداوي ، المرجع 122د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-3

؛59؛ د/ رمزي محمد على دراز، المرجع السابق، ص21السابق، ص
Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p192.

.118راجع، د/أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، ص-4
.14د/أشرف وفا محمد، المرجع السابق، ص -5
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یتجه نحو جواز تطبیق نظم قانونیة ال تستند )1(ولذلك نجد أن جانبا من الفقه الحدیث
لطة دولة ذات سیادة إقلیمیة، كالنظم الدینیة والقبلیة السائدة في دول إفریقیا وآسیا مثال إلى س

والنظم القانونیة الشخصیة لالجئین غیر المنتمین إلى دولة محددة، أو القواعد عبر دولیة أو 
والتي یشعر مجتمع ةوهي قواعد السلوك العامة المجرد"lex mecatoria"ما یعرف ب 

بر دولیة بإلزامها باالستقالل عن األنظمة القانونیة وعن نظام القانون الدولي األعمال ع
كالقرار الصادر عن محكمة ، وللقضاء الفرنسي الحدیث تطبیقات في هذا الشأن،)2(العام

، وقرارها الصادر )Fougerolle")3"ما یعرف بقضیة 09/12/1981النقض الفرنسیة بتاریخ 
. )Valanciana")4"في قضیة 22/10/1992في

:االعتراف بحكومة الدولة األجنبیةـ2

كان موقف القضاء التقلیدي یرفض تطبیق قانون أیة دولة أجنبیة لم یعترف بحكومتها، 
، 1917وكان أبرز مثال على ذلك هو قانون االتحاد السوفیتي بعد قیام الثورة البلشفیة عام 

لترا وبلجیكا ومصر تطبیقه وطبقوا بدال حیث رفض القضاء التقلیدي في كل من فرنسا وانج
منه القانون الروسي القدیم، لكن هذا الموقف یترتب عنه تطبیق قوانین توقف العمل بها  
ویتنافى مع حكمة قاعدة اإلسناد، والتي تستوجب أن یكون القانون الذي تشیر باختصاصه 

ء الفرنسي في قضیة شهیرة هو القانون السائد بالفعل في الدولة األجنبیة، ولقد حكم القضا
وهي قضیة "حریر أودیسا" برفض تطبیق القانون السوفییتي رغم اختصاصه بحجة أنه 

.)5(صادر عن سلطة لم تعترف بها الحكومة الفرنسیة

غیر أن القضاء في دول أخرى كألمانیا والنمسا وأمریكا اتخذ موقفا آخر وهو أن عدم 
ق قانون الدولة طالما أن هذه الدولة معترف بها، وقد االعتراف بالحكومة ال یحول دون تطبی

؛ د/ 110، ص2004د/ سعید یوسف البستان، القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، طراجع،-1
.              77د، المرجع السابق، صحفیظة السید الحدا

وقد انتقدت فكرة القانون عبر الدولي بأن قواعده غیر متكاملة المالمح، غیر واضحة الرؤیة، لذا فھو غیر مؤھل لكي -2
وراه، د/عمران علي السایح، التحكیم والقانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، دكتیكون قانون لھ استقاللیتھ، 

.197، ص2006جامعة الجزائر، 
3 -Voir,Cass 09/12/1981,D1981.239, note Robert, Clunet 1982.935.
4 -Voir,Cass. 1re 22 oct 1991, Clunet 1992.117 note Goldman.
5 -Voir, Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit., p432.
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، حیث )1(03/05/1973تبنت محكمة النقض الفرنسیة هذا االتجاه في أحد قراراتها بتاریخ 
قضت بأن عدم االعتراف بحكومة أجنبیة ال یسوغ للقاضي الفرنسي تجاهل قواعد القانون 

ري على اإلقلیم الذي تمارس علیه الخاص الصادر عن تلك الحكومة قبل االعتراف بها لتس
فعال سلطتها.

، )2(ویعتبر هذا االتجاه هو الراجح والذي أیده الفقه الحدیث في كل من فرنسا ومصر
ذلك أن عدم االعتراف بالحكومة في دولة ما مسألة سیاسیة ال أثر لها على العالقات 

الذي اعتبرت فیه أن الذكرحكم محكمة النقض الفرنسیة سالف الخاصة باألفراد، ومثال ذلك 
عدم االعتراف بحكومة أجنبیة ال یمنع القاضي من تطبیق القانون الصادر عن هذه الحكومة 

قبل االعتراف بها باعتباره القانون المطبق فعلیا على هذا اإلقلیم.

عدم االعتراف بالحكومة ال یحول دون تطبیق قانون الدولة طالما أن حكومة وعلیه ف
ة تمارس سلطة التشریع بشكل مستقر وثابت دون منازعة، وطالما أنه لم یصدر هذه الدول

.  )3(عن سلطة مغتصبة لم تتوفر لها بعد، السیطرة على زمام األمور نهائیا

.النطاق القاعدي للقانون المسند إلیهالفرع الثاني:

ثار مسألة ما إذا ت،القانون المسند إلیهإلى مرحلة تحدید قواعد عندما یصل القاضي 
أم أنه یشمل جمیع ،في هذا القانونالقانون الخاصقواعد تطبیق قتصر على أن یكان علیه

وقد یجد القاضي نفسه أمام قانون دول تتعدد فیها ،)1القواعد بما فیها قواعد القانون العام(
رورة إلى جانب )، كما أن أي قانون یحتوى بالض2، فما هي القواعد المعنیة بالتطبیق(الشرائع

القواعد الموضوعیة قواعد اإلسناد، فهل یقتصر على تطبیق القواعد الموضوعیة أم یجوز له 
).  3تطبیق قواعد اإلسناد في هذا القانون(

:القانون الخاصعلىصر قتالقانون المسند إلیه یـ 1

1- Voir,Cass Civ. 3 mai 1973. Rev crit. DIP. 1974.100, note Lousouarn.

؛ د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول 29من هؤالء نجد: د/ هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-2
؛ 121في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص

Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit., p432.

.               59؛ د/ رمزي محمد على دراز، المرجع السابق، ص114المرجع السابق، صد/ سعید یوسف البستان، -3
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أن قانون معین، یكون على القاضيإذا أشارت قاعدة اإلسناد الوطنیة إلى اختصاص
یعلم نطاق القواعد القانونیة واجبة التطبیق في هذا القانون، وألن أي قانون سوف یحوي 
قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، یقتضي إذن أن نحدد نطاقه، من حیث وجوب 

أم )،1.1(، وهذا ما یرى به جانب من الفقهاالقتصار على تطبیق قواعد القانون الخاص فیه
).   2.1(آخراتجاه ولو بصفة تبعیة، وهذا ما یرى به تطبیق قواعد القانون العامل لتشمتتعدى 

ـ التنازع یقتصر على قواعد القانون الخاص:1.1

على أن نطاق تنازع القوانین یتحدد بالمراكز القانونیة ذات العنصر )1(الفقهبعض یؤكد 
ل الشخصیة أو بالمعامالت األجنبي التي یحكمها القانون الخاص، سواء تعلقت باألحوا

، ولما كانت قواعد تنازع القوانین تتعلق بمسائل القانون الخاص، لكونها ترمي إلى )2(المالیة
فإنه من الواضح أن یقتصر القاضي قي تطبیقه للقانون حمایة المصالح الخاصة لألفراد،

األجنبي المختص على قواعده القانونیة الخاصة. 

لخاضعة للقانون العام فهي تطبق تطبیقا إقلیمیا وهي خارج نطاق أما بالنسبة للمراكز ا
تنازع القوانین، ألن قواعد القانون العام تفیض من سیادة الدولة وتتعلق بمصلحة الجماعة، 
وعلیه فإذا ما تبین للقاضي أثناء نظره في نزاع بخصوصها بأن القانون الوطني غیر مختص 

وت على عنصر أجنبي، وعلیه فال یمكن للقاضي یقضي وجوبا بعدم االختصاص ولو احت
أن یقرر تطبیق قانون دولة أجنبیة في قواعده القانونیة المنتمیة للقانون العام، ألن ذلك یخرج 

.)3(عن نطاق اختصاصه، وما یشكله ذلك من مساس بسیادة الدولة الوطنیة

ـ التنازع یشمل قواعد القانون العام بصفة تبعیة: 2.1

جمال د/؛ 301د/ الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، صممن یرى بهذا الرأي ،-1
، الغش نحو القانون،نادیة فضیل؛ د/ 234، ص2005تنازع القوانین، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  طمحمود الكردي، 

,Lousouarn (Y) et Bourel (P)؛                                     136ص ،المرجع السابق op. cit., p105

؛ د/ سهیل حسن الفتالوي، القانون الدولي الخاص، 20د/ هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-2
. 205، ص2002لمطبوعات، القاهرة، طالمكتب المصري لتوزیع ا

,Lousouarn (Y) et Bourel (P)؛11د/ أشرف وفا محمد، المرجع السابق، ص-3 op. cit., p105
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الحدیث بأن إطالق القول بخروج مسائل القانون العام من مجال تنازع یرى الفقه 
:)1(القوانین هو أمر غیر دقیق، ذلك أنه یجب التفرقة بین حالتین في هذا الشأن

الحالة األولى: النزاع یتعلق بمسألة من مسائل القانون العام.

ضي عدم اختصاص تبین للقاو إذا ما تعلق النزاع بمسألة من مسائل القانون العام،
قانونه یقضي وجوبا بعدم االختصاص وال یمكنه تطبیق قواعد القانون األجنبي في قانونه 

ال تدخل في نطاق تطبیق حدثت في الخارج، فالعام، مثال ذلك إذا تعلق األمر بجریمة 
قانونه، فإن القاضي ال یبحث عن قانون العقوبات الذي تخضع له هذه الجریمة ثم یطبقه، 

.)2(تفي بالحكم بعدم االختصاصبل یك

لقانون العام في یجوز تطبیق قواعد ایرى بأنه )3(غیر أنه یوجد رأي في الفقه الحدیث
، ولو بصفة أصلیة، استنادا إلى فكرة اإلسناد اإلجمالي، التي تقتضي تطبیق القانون األجنبي

الزما لتنظیم العالقة محل القانون الذي اختارته قاعدة اإلسناد بجمیع قواعده، طالما كان ذلك
النزاع. 

القانون الخاص.تخصالنزاع یتعلق بمسألة الحالة الثانیة:

على القاضي إعمال قاعدة اإلسناد إذا تعلق النزاع بمسألة تخص القانون الخاص، ف
الوطنیة ألجل تحدید القانون المختص، فإذا ما كان قانونا أجنبیا فعلى القاضي تطبیقه ولو 

ألمر إعمال بعض قواعده القانونیة العامة، فقد یرجع القاضي بصفة عرضیة أولیة تطلب ا
إلى هذه القواعد في بعض المسائل األولیة التي قد تتعلق بالقانون الدستوري أو الجزائي أو 

، ومثال ذلك اللجوء إلى أحكام )4(القانون اإلداري أو القانون الضریبي في القانون األجنبي
بي عند الدفع بعدم دستوریة القانون األجنبي المختص، والقواعد العامة الدستور األجن

؛ د/الطیب 86؛ د/علیوش كربوع كمال، المرجع السابق، ص12د/ أشرف وفا محمد، المرجع السابق، صراجع،-1
. 100؛ د/غالب علي الداوودي، المرجع السابق، ص53الجزائري، المرجع السابق، صزروتي، القانون الدولي الخاص 

الخاصالدوليللقانون؛ قارن د/ هشام خالد، المدخل21د/ هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-2
. 232، ص2003طاإلسكندریة،الجامعي،الفكردارالعربي،

. 32؛ د/ عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص424مة، المرجع السابق، صد/ أحمد عبد الكریم سال-3
. 86،87د/علیوش كربوع كمال، المرجع السابق، صراجع،-4
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األجنبیة التي تحدد سلطات الموثق واختصاصاته عند إثارة عیب في إجراءات شهر زواج 
أبرم أمامه ألجل بطالنه، وكذلك قد یلجأ إلیها في التكییفات السابقة لالستئناس بحكمها في 

.)1(لعالقة القانونیةالمسألة التبعیة المثارة في ا

وعلیه فال یجوز للقاضي الوطني عندما یتعلق األمر بالقانون العام إال أن یطبق قانون 
دولته، لكن ذلك ال یمنع من أن یقوم باستشارة القانون العام األجنبي وتطبیقه بصفة تبعیة 

أنه ال یجوز وعرضیة ألجل معرفة ما إذا كان من الممكن تطبیق القانون الجزائري أم ال، أي
مطلقا تطبیق القانون العام األجنبي بصورة رئیسیة على موضوع النزاع، الرتباطه بفكرة 

.)2(السیادة، فال یمكنه منافسة القانون العام الوطني أو أن یحل محله

:)3(القواعد واجبة التطبیق في الدول متعددة الشرائعـ2

فیهاتتعددقانون دولةهوالوطنیةاإلسنادلقواعدقاوفالواجب التطبیقالقانونیكونقد
الداخلیةالشریعةتحدیدفيبالنسبة للقاضيمشكلةالتشریعيالتعددهذایثیربحیث، الشرائع

أنه أمالشرائعمتعددةللدولةالداخلیةالشریعةمهمةالقاضيیتركالنزاع، فهلعلىتطبقالتي
التطبیق؟الواجبالداخلیةةالشریعتحدیدفيبقانونهیسترشد

یث یتعین على وال شك أن هذه المشكلة تتعلق بمسألة تفسیر قاعدة اإلسناد، بح
دد المقصود بالقانون األجنبي، في حالة قانون دولة متعددة القاضي الوطني أن یح

. )4(الشرائع

وذلك، )5(بشأنهاالقائمالجدلفيالخوضعنهذه المسألة وأغناناوقد حسم المشرع
فيالواردةمن األحكامظهرالتي تنص "متىالمدنيمن القانون23بموجب نص المادة

فانالتشریعاتفیهاتتعددمعینةدولةو قانونھالتطبیقالواجبالقانونأنالمتقدمةالمواد

.Battifol (H) et Lagarde (P), op. cit., p417؛ 100د/غالب علي الداوودي، المرجع السابق، ص-1

. 29؛ د/حسن الهداوي، المرجع السابق، ص88رجع السابق، صد/علیوش كربوع كمال، الم-2
. 173،174د/ عمر بلمامي، دراسات في القانون الدولي الخاص المعاصر، المرجع السابق، صراجع،-3
. 119د/ هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-4
رائع الداخلیة لدولة متعددة الشرائع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، راجع في االختالف الفقهي حول كیفیة االختیار بین الش-5

.326، 321األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص
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فيیوجدلمإذا.تطبیقه یجبمنهاتشریعأيیقررالذية هو لتلك الدولالداخليالقانون
أوالطائفيالتعددحالةفيالبلدفيالتشریع الغالبالشأن، طبقاهذفينصالمختصنونالقا

عالجت المسألة عن اإلقلیم"، فهذه المادة تعددحالةفيالبلدعاصمة تلكفيالمطبقالتشریع
طریق تفویض القانون األجنبي نفسه لیحدد أیا من الشرائع الداخلیة هي المختصة في حل 

، كما جاءت المادة في صیاغة عامة وشاملة تتسع لصور التعدد التشریعي، سواء )1(النزاع
.)2()2)، أو شخصیا(1كان إقلیمیا(

ـ التعدد اإلقلیمي:1.1

نكون بصدد التعدد اإلقلیمي عندما یختص كل تشریع بحكم نطاق إقلیمي معین في 
مریكیة مثال، وطبقا للمادة الدولة متعددة األقالیم، كما هو الشأن في الوالیات المتحدة األ

من التشریعات اإلقلیمیةتشریعأيیقررالذيوھلتلك الدولةالداخليسالفة الذكر فإن القانون
المطبقالشأن، یكون التشریعذاھفينصالمختصالقانونفيیوجدلمتطبیقه، أما إذایجب
البلد هو المختص بحكم النزاع.عاصمة تلكفي

خصي:ـ التعدد الش2.1

نكون بصدد التعدد الشخصي عندما تختص كل طائفة من السكان في الدولة بتشریع 
معین، وغالبا ما یكون أساس هذا التعدد هو الدیانة أو الجنس، كما هو الشأن في لبنان 

لتلك الداخليومصر وباقي دول الشرق األوسط مثال، وطبقا للمادة سالفة الذكر فإن القانون
فيیوجدلمتطبیقه، أما إذایجبمن التشریعات الشخصیةتشریعأيقرریالذيوھالدولة

هو المختص بحكم البلدفيالغالبالشأن، یكون التشریعذاھفينصالمختصالقانون
النزاع.

یختلف التفویض عن اإلحالة، حیث أنه في التفویض ال یتخلى القانون المسند إلیه عن اختصاصه لقانون دولة أخرى -1
لى تشریع داخلي في الدولة نفسها، وقد اختلف الفقه حول نطاق هذا التفویض فیما إذا كان كما في اإلحالة، إنما یسنده إ

یخص فقط الضوابط التي ال تسمح بحد ذاتها إطالقا بتعیین التشریع الداخلي، كالجنسیة مثال، أم أن إعماله یشمل كل 
سالفة 23المادة، لكن أمام عموم نص 121الضوابط، راجع، د/ هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص

الذكر یتبین أن نطاق التفویض یشمل جمیع الضوابط .
. 110راجع، د/ علیوش كربوع كمال، المرجع السابق، ص-2
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:المسند إلیهلقانون اإلسناد اإلجمالي لـ3

دید نطاق هذا تحتثار مسألة ، تتم عملیة اإلسناد ویتحدد القانون المسند إلیهعندما 
ما إذا كانت تقتصر علىالقانون من حیث قواعده القانونیة التي تعنیها قاعدة اإلسناد، 

قواعد قبل ذلكقواعده الموضوعیة، فیفصل القاضي في النزاع مباشرة بتطبیقها، أم هي
اإلسناد فیه التي یستشیرها لتشیر بدورها باختصاص القانون الذي تراه مالئما لحكم النزاع،

فإذا ما أخذ القاضي بالحل األول فقد رفض اإلحالة، أما إذا أخذ بالحل الثاني فقد قبل مبدئیا 
)، ثم 2.3نشأتها()، ثم1.3، وألجل أن نوضح ذلك نتناول مفهوم اإلحالة()1(بفكرة اإلحالة

.)4.3(تباین المواقف حول األخذ بها)، ثم3.3أساسها(

ـ مفهوم اإلحالة:1.3

أن یختص بموجب قواعد ،الة إذا توافرت عدة مفترضات أساسیة وهيتثور مشكلة اإلح
اإلسناد قانون أجنبي، وال نكون بصدد ذلك إال إذا كانت قاعدة اإلسناد هذه مزدوجة، كما 
یجب أن تختلف ضوابط اإلسناد بالنسبة لقاعدتي اإلسناد في القانونین، أو یختلف مفهوم 

.)2(الضابط فیهما

من القانون المدني الجزائري، على 10/1نا تطبیق نص المادة ومثال ذلك إذا أرد
مسألة تخص أهلیة شخص انجلیزي، فنجد أن قاعدة اإلسناد فیها تشیر باختصاص القانون 
اإلنجلیزي لحكم أهلیة هذا الشخص االنجلیزي على أساس أنه قانون جنسیته، وعندما نطبق 

قانون موطن هذا الشخص، فإذا كان هذا قواعد اإلسناد في هذا القانون سوف تحیلنا إلى
األخیر متوطنا بانجلترا قضت باختصاص القانون االنجلیزي، أما إذا لم یكن كذلك رفضت 
اختصاصه وأحالت إلى قانون موطن الشخص، الذي قد یكون القانون الجزائري فنكون أمام 

ر فنكون أمام إحالة من إحالة من الدرجة األولى، أو الرجوع، كما قد یكون قانونا أجنبیا آخ

، المركز الجامعي الشیخ العربي مجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة،اإلحالة في القانون الجزائريأ/عمارة بلغیث، راجع،-1
. 281، ص01، 2007سي، تبسة، التب
رشا علي الدین، أحمد علي تقي الدین، النظام القانوني لحمایة البرمجیات، في نظریة تنازع القوانین، والقانون الدولي -2

.350، ص2002االتفاقي، دكتوراه، جامعة المنصورة، مصر، 
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الدرجة الثانیة، وقد تستشار قواعد إسناد هذا األخیر فترفض االختصاص له وتحیل على 
.)1(قانون آخر، وهذه هي اإلحالة من الدرجة الثانیة

بتطبیق قواعد اإلسناد في القانون األجنبي المختص بحكم القولإذن هيإلحالةفا
.)2(اختلفت مع هذه األخیرة وكان التنازع بینهما سلبیاالعالقة بمقتضى قواعد اإلسناد متى 

وعلیه فبإعمال نظریة اإلحالة یفسر القاضي الوطني نطاق القانون األجنبي الذي یأمر 
، بأن األولویة لتطبیق قواعد القانون الدولي الخاص الموجودة في ذلك القانون هقانونه بتطبیق

طبیق قواعده الموضوعیة.  ، أي قواعد اإلسناد فیه، قبل ت)3(األجنبي

:)4(اإلحالة ذات نشأة قضائیةـ 2.3

تعتبر اإلحالة نظریة حدیثة نسبیا، وقد ارتبط ظهورها بشكل أساسي بالقضاء، حیث 
، إال أنها ظهرت بشكل 19طبقها القضاء االنجلیزي والقضاء األلماني في منتصف القرن

.)Forgo")5"ف بقضیة واضح في قضیة مشهورة عرضت على القضاء الفرنسي تعر 

ولد سفاحي بافاري انتقل إلى فرنسا في "Forgo"وتتلخص وقائع هذه القضیة في أن
رك أبناء أو إخوة أو أخوات، وقد سن الخامسة وتوفي فیها في سن الثامنة والستین، ولم یت

طیلة حیاته في فرنسا الموطن القانوني "Forgo"وراءه تركة منقولة هامة، ولم یكتسبخلف
به، "Forgo"فیها، ألن اكتساب هذا الموطن كان یتوقف على صدور مرسوم لم یطالب

فطالب كل من حواشي أمه بتركته استنادا إلى القانون البافاري من جهة، ومن جهة أخرى 
الدولة الفرنسیة التي اعتبرت التركة شاغرة ألن القانون الفرنسي ال یجیز توریث غیر األخوة 

ر الشرعي.واألخوات لالبن غی

؛437ابق، صفي أنواع اإلحالة: د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع السراجع،-1
Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p158; François Mélin, op. cit., p111.

. 21، ص03د/ عز الدین عبد اهللا، المرجع السابق، ط-2
. 294د/ عبد الحمید أبو هیف، المرجع السابق، ص-3
؛195د/ موحند إسعاد ، المرجع السابق، صراجع،-4

Lerebours Pigeonnière(P) et Lousouawrn (Y), op. cit., p468; Batiffol (H), op. cit., p419;
Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p158, 159.

5 -Civ., 24/06/1878, D.p79.1.429; Req.,22/02/1882,D.p82.1.301,S.82.1.393, note Labbé.
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لصالح الورثة عمال بقاعدة اإلسناد 24/05/1876حكمت محكمة استئناف "بوردو"في
الفرنسیة التي تقرر تطبیق قانون موطن المتوفى في میراث المنقوالت، وهو القانون البافاري، 

لم یكن له موطن قانوني في فرنسا. "Forgo"قانون الموطن األصلي، ألن 

24/06/1878ام في فرنسا أمام محكمة النقض، فقضت في طعنت إدارة الدومین الع

بنقض حكم محكمة االستئناف بحجة أنه كان یتعین على هذه األخیرة أن تطبق قاعدة 
اإلسناد في القانون البافاري، ال أن تطبق قواعده المادیة التي تعطي الحل المباشر للنزاع، 

قانون الموطن الفعلي للمورث، وهو فقاعدة اإلسناد في القانون البافاري تقرر اختصاص 
ویعتبر تركته شاغرة، وهذا ما "Forgo"القانون الفرنسي، الذي ال یجیز توریث حواشي 

، وبهذا أخذت محكمة النقض الفرنسیة 22/05/1880قضت به محكمة استئناف "تولوز" في 
بفكرة اإلحالة، وٕان كانت لم تستعمل هذا االصطالح في قرارها.

، وكانت بذلك نقطة )1(استطرد القضاء الفرنسي في األخذ بها"Forgo"ومنذ قضیة 
البدایة التي أثارت جدال فقهیا صاخبا حول هذه المشكلة مازال مستمرا بین مؤید لها 

ومعارض، وكان لذلك أثره في إعمالها قضائیا واألخذ بها تشریعیا.

أساس اإلحالة:ـ3.3

، وأن تبرر األخذ )2(أساس قانوني لإلحالةظهرت في الفقه عدة نظریات حاولت إیجاد
نظریة التفویض، ونظریة تناسق النظم القانونیة، ونظریة الطابع الوظیفي أهمها:بها، 

لإلحالة، والتي سوف نعرضها بإیجاز كما یلي:

:ـ نظریة التفویض1.3.3

1 -Voir, Lerebours Pigeonnière(P) et Lousouawrn (Y),op. cit., p481.

هناك من یورد ضمن النظریات التي حاولت إیجاد األساس القانوني لإلحالة، نظریة اإلسناد االحتیاطي للفقیه-2
Lerepours Pigeonnière""األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، أحمد عبد الكریم سالمة، كالدكتور

، كالدكتور عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، "Niboyet"، ونظریة إقلیمیة القوانین للفقیه450ص
القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ، ، لكننا نخالفهم في ذلك ونشاطر الدكتور الطیب زروتي215ص
هما من أبرز مناهضي ، حینما أورد هاتین النظریتین ضمن بدائل اإلحالة، ذلك أن الفقیهان صاحبا النظریتین119ص

اإلحالة فكیف یسعون لتبریرها، للتفصیل في ذلك راجع، 
Lerebours Pigeonnière(P) et Lousouawrn (Y),op, cit.,p471; Niboyet(J- P),op. cit., p482
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فإن قبول اإلحالة یتم عن طریق تفویض المشرع الوطني نظریة التفویضبمقتضى 
للمشرع األجنبي في قواعد إسناده لتحدید القواعد الموضوعیة واجبة التطبیق، فإذا ما تماثلت 
مع قواعد اإلسناد الوطنیة فال إشكال یطرح، أما إذا اختلفتا تحل قواعد اإلسناد األجنبیة محل 
قواعد اإلسناد الوطنیة في لتحدید القواعد الموضوعیة واجبة التطبیق، ویجب على القاضي 

.)1(حترام النتیجة سواء كانت اختصاص قانونه أم اختصاص قانون آخرا

ألن قاعدة اإلسناد لیست قادة كونها ضعیفة األساس،لنظریة التفویضینتقد الفقه 
تفویض لالختصاص التشریعي، وهذه لیست وظیفتها، بل هي قاعدة الختیار القانون 

فوضت ما، حیث لم یثبت أن دولةفكرة التفویض خیال ومجازالمناسب لحكم المسألة ، و 
تعترض مع فكرة كما أن هذه النظریةغیرها في فض تنازع القوانین بشأن مسألة معینة، 

.)2(السیادة، وٕاعمالها یؤدي إلى الوقوع في حلقة مفرغة

ـ نظریة تناسق النظم القانونیة: 2.3.3

وأساسها أن المشرع "Batiffol"الفقیه الفرنسيبنظریة تناسق النظم القانونیة قال 
الوطني عندما یضع قاعدة اإلسناد فهو یشرع لحكم عالقة تتصل بأكثر من قانون، ولذلك 
یتصور التنسیق بینها وبین قواعد اإلسناد األجنبیة، ولذلك فالعمل باإلحالة ال یعد تنازال من 

التعاون قواعد اإلسناد الوطنیة لصالح قواعد اإلسناد األجنبیة، لكن لتحقیق التناسق و 
.)3(بینهما

إعمال اإلحالة بهذا الشكل إلى حل مشكلة التنازع بین السیادات الكامن في ویؤدي 
یؤدي إلى توسیع نطاق القانون الوطني لیشمل النزاعات التي تمس و ظاهرة تنازع القوانین، 

. )4(المصالح المباشرة لدولة القاضي

.449، صالسابقالمرجع األصول في التنازع الدولي للقوانین، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، -1
.  221ة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، صد/ عكاش-2

3 -Voir, Battifol (H) et Lagarde (P), op. cit., p497; Lerebours Pigeonnière(P) et Lousouawrn

(Y),op, cit.,p479.

.449د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین المرجع السابق، ص-4
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كصعوبة تحقیق التناسق بین ،لمآخذبعض امننظریة تناسق النظم القانونیة لم تسلم 
القوانین، خاصة في ظل التباین بین ضوابط اإلسناد من دولة ألخرى، كما قد تمس مصالح 

.األفراد

:)1(ـ نظریة الطابع الوظیفي لإلحالة3.3.3

بمقتضى هذه النظریة ال یجب أن یقرر قبول أو رفض اإلحالة بناءا على أفكار عامة 
م مجرد ومسبق ینطبق على كافة الحاالت، إنما استنادا إلى الوظیفة نظریة، أي على حل عا

التي یمكن لإلحالة أن تقوم بها، من خالل ربطها بالغایة من قاعدة اإلسناد ووظیفتها والهدف 
الذي تسعى إلي تحقیقه، "فاإلحالة تعتبر أداة فنیة ذات طابع وظیفي، فهي وسیلة من وسائل 

لیها المشرع أو القاضي إذا وجد من المناسب استخدامها في نطاق السیاسة التشریعیة، یلجأ إ
. )2(معین، لتحقیق أهداف متنوعة"

في 1963وقد أخذت بهذه النظریة بعض التشریعات الحدیثة، كالقانون التشیكي لعام 
.)3(منه04في المادة 1986منه، والقانون الدولي الخاص األلماني لعام 35المادة 

:بین القبول والرفضـ اإلحالة4.3

وتباینت مواقف القضاء والتشریعات )4(أثارت مسألة إعمال اإلحالة خالفا حادا في الفقه
في مختلف الدول، ونستطیع حصر هذا الخالف في اتجاهین اثنین، األول ال یعتد باإلحالة

له لإلحالة في قبو )، والذي سایره المشرع2.4.3()، أما الثاني فیرى بإعمالها 1.4.3(ویرفضها
)3.4.3.(

االتجاه الرافض لإلحالة:ـ 1.4.3

د/عكاشة محمد عبد العال، دراسات في القانون الدولي الخاص في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، دار الجامعة راجع،-1
.463د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، ص ؛26، ص1998الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، ط 

.173د/ حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص-2
على أن تلك اإلحالة یمكن قبولها إذا كان 1963من القانون الدولي الخاص التشیكي الصادر سنة 35تنص المادة -3

من القانون الدولي الخاص األلماني لسنة 04القبول یؤدي إلى حل معقول وعادل للعالقة المعین، وكما نصت المادة 
ضا قواعد اإلسناد المعینة الموجودة في قانون هذه على أنه إذا تم تعیین قانون دولة أجنبیة، فإنه یجب أن تطبق أی1986

الدولة، بالقدر الذي ال تتعارض فیه هذه القواعد مع روح قاعدة اإلسناد الوطنیة.
.49راجع في عرض اختالف الفقه حول اإلحالة وحجج كل اتجاه، د/ علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص-4



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

92

) ، هذا الرأي اعتمده القضاء في 1.1.4.3یرى اتجاه في الفقه بوجوب رفض اإلحالة(
)  3.1.4.3)، وقد تبنته تشریعات عدیدة(2.1.4.3العدید من الدول(

:القواعد الموضوعیة دون قواعد اإلسنادتطبیقـ 1.1.4.3

بأنه إذا عینت قاعدة اإلسناد القانون المختص، فیجب على القاضي )1(یرى هذا االتجاه
دون تطبیق قواعد اإلسناد في هذا القانون، وحججهم في ه الموضوعیةقواعدأن یطبق مباشرة 

:)2(ذلك

ـ طبیعة قواعد اإلسناد ووظیفتها: قواعد اإلسناد من قواعد القانون العام، فهي إقلیمیة 
القاضي الوطني، كما أن الطابع السیاسي لوظیفة قاعدة اإلسناد یؤكد التطبیق فال یطبقها إال

.)3(ذلك، ذلك أنها تفصل بین السیادات التشریعیة للدول ذات الصلة بالنزاع

ـ منع الوقوع في حلقة مفرغة: إن إعمال اإلحالة من شأنه أن یقودنا إلى حلقة مفرغة، 
بي المختص قد ینتهي إلى رفضها ذلك أن إعمال قواعد اإلسناد في القانون األجن

االختصاص لقانونها وٕاحالة النزاع إلى قانون آخر الذي یجب استشارة قواعد اإلسناد فیه 
التي قد ترفض االختصاص أیضا وتحیل النزاع إلى قانون آخر الذي قد یكون القانون 

تاهة إال إهمال الوطني والذي یحیل بدوره إلى القانون األجنبي، وال مجال للخروج من هذه الم
إعمال قواعد التنازع في القانون األجنبي وتطبیق قواعده الموضوعیة مباشرة، أي رفض 

األخذ باإلحالة.

ـ منع اإلجحاف بحقوق األشخاص: ذلك أن األخذ باإلحالة من شأنه أن یؤدي إلى أن 
، )4(میطبق على طرفي النزاع نظاما قانونیا لیسو خاضعین له أصال وغیر مقرر في بالده

د/ راجع،"Pillet"و"Brtin"و" Lerepours Pigeonnière"و"Niboyet"من الفقهاء الرافضین لإلحالة نجد -1
، د/ 302،314، ومنهم أیضا، د/عبد الحمید أبو هیف، المرجع السابق، ص146عز الدین عبد اهللا، المرجع السابق، ص

؛ 114؛ د/ هشام علي صادق، المرجع السابق، ص630جابر جاد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 
Niboyet(J-P),op. cit., p482; Lerebours Pigeonnière(P) et Lousouawrn (Y), op. cit., p467.

. 627راجع، د/ جابر جاد عبد الرحمان، المرجع نفسه، ص-2
. 445د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صراجع،-3
. 52السابق، صد/علي علي سلیمان، المرجع-4
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كأن تحیل قواعد اإلسناد في القانون االنجلیزي الفصل في نزاع یخص أهلیة انجلیزي متوطن 
في الجزائر على القانون الجزائري.

ـ منع إلزام القاضي من حل تنازع القوانین مرتین: ذلك أن مشكلة تنازع القوانین تحل 
جب التطبیق، لكن إعمال قواعد عند إعمال قواعد التنازع لقانون القاضي واختیار القانون وا

اإلسناد في هذا القانون تعني الفصل من جدید في تنازع قوانین.

القضاء الرافض لإلحالة:ـ 2.1.4.3

هناك العدید من النماذج بالنسبة للقضاء الرافض لإلحالة، فقد رفض القضاء اإلیطالي 
المدني اإلیطالي، كما من القانون 30األخذ بها أیا كانت صورتها، تطبیقا لنص المادة 

القضاء المصري بعد صدور القانون المدني المصري رفضها أیضا ،)1(رفض تطبیقها
منه، سواء اإلحالة من الدرجة األولى أو الثانیة، كحكم محكمة 27احتراما لنص المادة 

، وحكم محكمة النقض المصریة الصادر بتاریخ 05/05/1953القاهرة االبتدائیة في 
بعد أن كان قد أخذ بها قبل ذلك في بعض أحكامه، وذلك قبل صدور ،)2(01/05/1958

القانون المدني المصري.   

تشریعات رفضت األخذ باإلحالة  ـ 3.1.4.3

نجد مثال القانون المدني اإلیطالي لعام فقوانین رفضت األخذ باإلحالة، هناك عدة 
، والقانون الهولندي 32المادة في 1940، والقانون الیوناني لعام 30في المادة 1942

منه، 27والقانون البرتغالي، وأغلب القوانین العربیة، كالقانون المدني المصري في المادة 
من القانون المدني 28، والتي تطابقها المادة )3(منه72والقانون المدني الكویتي في المادة 

؛ د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في في التنازع الدولي 49د/ علي علي سلیمان، المرجع نفسه، صراجع،-1
. 461للقوانین، المرجع السابق، ص

؛ والحكم الصادر عن 175، ص14، 1954، منشور في مجلة التشریع والقضاء، 05/05/1953الحكم الصادر بتاریخ -2
، أشار 525، ص9، 1958، مجموعة أحكام النقض(الدائرة المدنیة)، 01/05/1958المصریة بتاریخ محكمة النقض

إلیهما، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، الموضع نفسه. 
التطبیق فال تطبق منه إالبمن القانون المدني الكویتي: "إذا تقرر أن قانونا أجنبیا هو الواج72فمثال تنص المادة -3

أحكامه الداخلیة دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص".
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35خاص التونسي في الفصل األردني، وقد رفضتها بصفة مبدأیه مجلة القانون الدولي ال

.)1(منه

االتجاه المناصر لإلحالة:ـ 2.4.3

) ، هذا الرأي اعتمده القضاء في 1.2.4.3یرى اتجاه في الفقه بوجوب األخذ باإلحالة(
)  3.2.4.3)، وقد تبنته تشریعات عدیدة(2.2.4.3العدید من الدول(

: تطبیق لقواعد اإلسنادالاألولویة في ـ 1.2.4.3

بأنه لما تشیر قواعد اإلسناد في قانونه باختصاص قانون أجنبي، )2(ا االتجاهیرى هذ
یجب على القاضي أن یطبق قواعد اإلسناد في هذا القانون، لمعرفة هل تؤكد له 

االختصاص، أم أن قانونا آخر هو األجدر بالتطبیق وحججهم في ذلك:

د تنفذ إسنادا إجمالیا للقانون : ومقتضاها أن قاعدة اإلسنا)3(ـ فكرة اإلسناد اإلجمالي
، فهذا األخیر كل ال یتجزأ، ویعامل على هذا األساس، وعلیه یجب إعطاؤه )4(األجنبي

االختصاص بصفته نظاما قانونیا متكامال في قواعده الموضوعیة وقواعد اإلسناد فیه، فال 
قواعد اإلسناد فیه مبرر لتجزئته والتمییز بین قواعده، كما أن تطبیق قواعده الموضوعیة دون 

.)5(رغم رفض هذه األخیرة االختصاص إهدار إلرادة المشرع األجنبي

ال یقبل الرد سواء أدى إلى العمل بالقانون التونسي "مجلة القانون الدولي الخاص التونسيمن 35الفصل حیث ینص -1
، إذ اعتبرها استثناء ال القانون على قبوله"، فهذا النص رفض اإلحالة مبدئیابقانون دولة أخرى إّال إذا نّص أو إلى العمل

تقبل إال بموجب نص خاص.
،  "Frankenstein"و" "Wolffعز الدین عبد اهللا والذي أشار أیضا إلىمن الفقهاء المناصرین لإلحالة نجد د/ -2

؛55د/ علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص؛ 153، 147، ص 03المرجع السابق، ط 
Battifol (H) et Lagarde (P), op. cit., p497; Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p160.

. 442، 54راجع في فكرة اإلسناد اإلجمالي، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع السابق، ص-3
. 153د/ حفیظة السید الحداد، المرجع نفسه، ص-4
جنبي للوصول إلى إعمال قاعدة اإلسناد فیه هذه الحجة انتقدها رافضو اإلحالة، ألن القول باإلسناد اإلجمالي للقانون األ-5

یخالف الوظیفة األساسیة لقاعدة اإلسناد الوطنیة وهي اختیار القانون المالئم لحل المسالة ولیس قواعد اإلسناد األجنبیة، 
امعة راجع، إیهاب ماهر السنباطي میخائیل السنباطي، اإلطار القانوني للتجارة اإللكترونیة عبر الدول، دكتوراه، ج

.196، د/عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص376، ص 2006المنصورة، مصر، 
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ـ فكرة تناسق الحلول وتیسیر تنفیذ األحكام: عند إعمال قواعد اإلسناد في القانون 
األجنبي المختص یقود إلى الفصل في النزاع بذات الطریقة التي سیفصل بها قاضي الدولة 

ع قد عرض علیه، ویحقق بالتالي اتساقا في حلول تنازع القوانین بین األجنبیة لو أن النزا
.)1(الدول التي على صلة بالنزاع، وذلك یؤدي إلى تیسیر تنفیذ األحكام األجنبیة

ـ فكرة مصلحة النظام القانوني للقاضي: ومقتضاها أن األخذ باإلحالة من الدرجة 
ن الوطني، كما أنه یساهم في تسهیل عمل األولى من شأنه أن یوسع من دائرة تطبیق القانو 

القاضي خاصة إذا ما اختص قانون دولة تتعدد فیها الشرائع، إذ سیعفى من مشقة البحث 
.)2(في القوانین الداخلیة في هذه الدولة

ـ منع التحایل على القانون: قبول اإلحالة یؤدي إلى استقالل حل النزاع عن اختیار 
لمؤكد تطبیق القانون الذي تشیر باختصاصه قواعد اإلسناد المحكمة، إذ یصبح لیس من ا

.)3(في قانونها، مما یسد الطریق أمام الخصوم للغش نحو القانون

وبعد عرض االختالف الفقهي حول اإلحالة، نالحظ أنه رغم وجاهة أسانید وحجج 
جاه قد غض رافضي اإلحالة، إال أن الغلبة كانت لمناصري اإلحالة، والدلیل هو أن هذا االت

الطرف عن البحث عن مبررات اإلحالة وأصبح یولي االهتمام بالبحث عن األساس القانون 
. ه كما عرضنا ذلك سابقای، والذي اختلف فلإلحالة

:القضاء المساند لألخذ باإلحالةـ2.2.4.3

وقد شكك رافضو اإلحالة في الوصول إلى هذا التناسق، كون ذلك متوقف على أخذ بعض الدول باإلحالة دون أن تأخذ -1
قاصر على الحالة التي یكون الحكم الصادر بها دول أخرى، ونفس األمر بالنسبة لتیسیر تنفیذ األحكام األجنبیة، إذ أن ذلك

واجب التنفیذ دولة القانون واجب التنفیذ الذي یجب إعمال قاعدة اإلسناد فیه وهو فرض نادر، راجع، د/ حفیظة السید 
؛ د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، 154الحداد، المرجع السابق، ص

.447ص
، وهذه الحجة انتقدها رافضو 118، 117د/الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص-2

اإلحالة، بقولهم بأن الغلو في السعي إلى تسهیل مهمة القاضي وتوسیع دائرة سلطات قانونه من شأنه أن یمس بتحقیق 
حدود، وهو من شأنه أن یؤدي إلى إلغاء قواعد التنازع، والقول االستقرار واألمان القانوني لعالقات األشخاص عبر ال

باختصاص قانون القاضي بحكم جمیع النزاعات داخلیة كانت أم دولیة، راجع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، 
. 448ص

د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه ، الموضع نفسه.-3
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، "Forgo"لقضاء الفرنسي على األخذ باإلحالة من الدرجة األولى منذ قضیة استقر ا
حالة التي تؤدي إلى تطبیق القانون الفرنسي، وقد أسست محكمة النقض الفرنسیة ذلك أي اإل

على أن قواعد اإلسناد الفرنسیة لن یضیرها في شيء قبول إحالة قواعد اإلسناد األجنبیة إلى 
القانون الفرنسي، كما أن في هذا الحل تجنب الخالف، ومن شأنه أیضا تحقیق فائدة تطبیق 

أخذت فیه محكمة النقض الفرنسیة 15/05/1963، بل أن هناك قرار في )1(سيالقانون الفرن
.)2(باإلحالة من الدرجة الثانیة

ونجد أیضا أن القضاء في كل من ألمانیا وبلجیكا والنمسا یأخذ باإلحالة، أما القانون 
االنجلیزي فقد أخذ بها أیضا، لكن في صورة اإلحالة الكلیة، إذ یتعین على القاضي 

نجلیزي أن یفصل في النزاع المشتمل على عنصر أجنبي كما یفصل فیها قاضي القانون اال
المختص، أي أن یكون حكمهما مماثل، فیطبق القاضي االنجلیزي قانونه إذا كان القانون 
المختص یرفض اإلحالة، ویطبق القانون األجنبي المختص إذا كان هذا األخیر یقبل 

، ونستطیع )3(لیزي یتحدد على ضوء موقف القاضي األجنبياإلحالة، فموقف القاضي االنج
وتتعلق "Ross"أن نعطي مثاال على ذلك بقضیتین من القضاء االنجلیزي، األولى قضیة 

تتعلق بتصحیح  نسب طفل "Askew"بمیراث انجلیزیة متوطنة في إیطالیا، والثانیة قضیة
.)4(من أب انجلیزي متوطن في ألمانیا

:)5(ات أخذت باإلحالةتشریعـ 3.2.4.3

. 105المرجع السابق، صد/ إبراهیم أحمد إبراهیم، -1
2-Voir,Civ.15/05/1963,Rev.crit.DIP1964.532,note Lagad, JDI.1963.1016,note Malaurie, JCP

1963.II.13365, note Motulsky, Ga n°38; Battifol (H) et Lagarde (P), op. cit., p500,501.

. 121المرجع السابق، صد/ الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري،راجع،-3
عرض على القاضي االنجلیزي نزاع حول میراث انجلیزیة متوطنة في إیطالیا، فافترض نفسه "Ross"ففي قضیة -4

مكان القاضي اإلیطالي الذي سیطبق قانون جنسیة المورث وهو القانون االنجلیزي في قواعده الموضوعیة، ألن القانون 
قضیةوفي القاضي االنجلیزي إذن قانونه الوطني إعماال لنظریة المحكمة األجنبیة، اإلیطالي یرفض اإلحالة، فطبق 

"Askew" وضع القاضي االنجلیزي نفسه موضع القاضي األلماني، الذي یجب علیه، ما دام قانونه یأخذ باإلحالة، أن
األلماني، وعلیه فقد طبق القاضي یطبق قواعد اإلسناد في قانون جنسیة األب التي تحیل إلى قانون الموطن وهو القانون 

.  104د/ إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، صاالنجلیزي القانون األلماني، راجع،
؛ د/الطیب زروتي، 459د/أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صراجع،-5

.  123المرجع نفسه، ص
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أخذت باإلحالة من الدرجة األولى، كالقانون البولندي التيالقوانین هناك العدید من
في 1967منه، ومشروع القانون الدولي الخاص الفرنسي لعام 4في المادة 1965لعام 

ن قانون المتعلقة بالتنازع بی1955، كما أخذت بها اتفاقیة الهاي المبرمة في عام 22المادة 
الجنسیة وقانون الموطن في المواد األولى منها، ومن القوانین العربیة نجد القانون االتحادي 

من القانون المدني 1مكرر23منه، المطابقة للمادة 26في المادة 05اإلماراتي رقم 
منها إال أنها 35في المادة 1998الجزائري، ومجلة القانون الدولي الخاص التونسیة لسنة 

اعتبرتها استثناء ال تقبل إال بموجب نص خاص.

أما القوانین التي أخذت بها بشكل عام، نجد مثال القانون الدولي الخاص السویسري 
، والقانون الدولي 05في المادة 1979، والقانون النمساوي لعام 14في المادة 1987لعام 

12في المادة 1974لعام ، والقانون اإلسباني 02في المادة 1982الخاص التركي لعام 

.04في المادة 1986منه، والقانون الدولي الخاص األلماني لعام 

:في القانون الجزائرياإلحالة ـ 3.4.3

إذا كان المشرع قد اعتمد اإلحالة أم لم یعتمدها والسبب في ذلك اختلف الفقه حول ما
ني بموجب القانون ، لكنه بعد تعدیل القانون المد)1.3.4.3(عدم وجود نص یقض بذلك

، حیث اعتمد اإلحالة من الدرجة 1مكرر23أضاف نصا قانونیا وهو المادة 05/10
.)2.3.4.3(األولى

قبل تعدیل القانون المدني:إلحالة باعدم األخذـ 1.3.4.3

، 20/06/2005الصادر في 05/10كان القانون المدني، قبل تعدیله بموجب القانون 
إلى اإلحالة، حیث لم یتضمن اإلشارة ال بقبولها وال برفضها، وهذا ما خالیا تماما من اإلشارة 

جعل موقف المشرع الجزائري من فكرة اإلحالة غامضا، األمر الذي أثار خالفا فقهیا حول ما 
إذا قد أخذ بها أم كان یرفضها، بین رافضین لها وداعین إلیها.
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أن قانون األحوال الشخصیة فهناك من رأى باستحالة اعتماد المشرع لإلحالة طالما
، ورأى آخرون بأنها "غیر مقبولة طبقا للقانون الجزائري، وهي استثناء یجب )1(لیس علمانیا

، ومنهم من یرى في )2(النص علیه صراحة وال یجوز أن یستنتج بطریق االستنتاج أو القیاس"
فراد خاصة في عدم األخذ بها أفضل، ألن األخذ باإلحالة سوف یلحق ضررا بتوقعات األ
.)3(اإلحالة من الدرجة األولى، إذ سوف تطبق الشریعة اإلسالمیة على األجانب

أما االتجاه الفقهي الداعم لإلحالة، فمنهم من یرى بأن المشرع الجزائري لم یأخذ بها ما 
دام ال یوجد نص صریح بذلك، لكونها استثناء یجب النص علیه، ویتمنوا "لو أن القانون 

، )4(أخذ بها في صورتها األولى على أن یكون ذلك في نطاق األحوال الشخصیة"الجزائري 
ومنهم من یرى أن المشرع الجزائري قد أخذ باإلحالة، ویستندون إلى حجج أنصار اإلحالة، 

)5(كتوسیع لدائرة القانون الجزائري وتسهیل مهمة القاضي مثال

ي:بعد تعدیل القانون المدناإلحالة باألخذـ2.3.4.3

23أفصح المشرع عن موقفه من اإلحالة بموجب هذا التعدیل، إذ جاء في المادة 

التطبیق فال تطبق منه إال أحكامه الداخلیة بأنه "إذا تقرر أن قانونا أجنبیا هو الواج1مكرر
دون تلك الخاصة بتنازع القوانین من حیث المكان.
في القانون األجنبي". نعد تنازع القوانیغیر أنه یطبق القانون الجزائري إذا أحالت علیه قوا

فالمالحظ عند قراءة هذا النص أن هناك تناقضا ظاهرا بین فقرتیه، األولى التي تأمر 
القاضي بتطبیق القواعد الموضوعیة في القانون األجنبي المسند إلیه دون النظر في قواعد 

القاضي أن یستشیر قواعد إسناده، فاإلسناد فیها موضوعي، في حین تأمر الفقرة الثانیة
اإلسناد تلك، لتحیل إلى القانون الجزائري فیطبقه، فاإلسناد فیها إجمالي.

. 208د ،المرجع السابق، صد/ موحند إسعا-1
؛ د/الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، 108د/ علیوش كربوع كمال، المرجع السابق، ص-2

.125ص
.65أ/عبد الكریم بلعیور، المرجع السابق، ص-3
الجامعیة، الجزائر، د/ علي علي سلیمان، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات -4
. 110، المرجع السابق، ص بلقاسمب؛ نفس الرأي للدكتور أعرا11، ص2005ط
.  285أ/عمارة بلغیث، المرجع السابق، ص -5
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وهذا الوضع كما یرى األستاذ عمارة بلغیث یجعل القاضي في حیرة من أمره، إما أن 
یأخذ باإلحالة فهو هنا قد خالف قاعدة آمرة وهي الفقرة األولى من المادة، وٕاما أال یأخذ 

حالة فیكون قد خالف الفقرة الثانیة من نفس المادة التي تأمره باألخذ بها، وهي قاعدة آمرة باإل
وفي كلتا الحالتین یعتبر موقفه من اإلحالة تجاوزا للسلطة یترتب علیه إلغاء الحكم الذي 

المنطق القانوني بما یتماشى و 1مكرر23سیصدره، ویقترح حال لذلك وهو تعدیل المادة 
من وضع قاعدة اإلسناد، وذلك بحذف الفقرة األولى واإلبقاء على الثانیة، وتبني والحكمة 

. )1(اإلحالة من الدرجة األولى

أما الدكتور عمر بلماي فیرى أنه بالرجوع للفقرة األولى من المادة یتبین بوضوح وبشكل 
ذلك من صریح رفض المشرع الجزائري األخذ باإلحالة من حیث المبدأ في جمیع المواد، و 

دون المرور على خالل تقیید القاضي مسبقا بتطبیق القواعد الموضوعیة للقانون المسند إلیه
قواعد اإلسناد فیه، وهو إسناد موضوعي، ال إسناد إجمالي، إال أنه رغم ذلك فقد قبل اإلحالة 

.)2(إلى القانون الجزائري، دون أن یقیدها

بأن التطبیق الصحیح للنص السابق أن ونحن نشاطر الدكتور الطیب زروتي في رأیه 
القاضي الجزائري یجب علیه أن یرجع إلى قواعد اإلسناد في القانون األجنبي المسند إلیه 
طبقا للقواعد اإلسناد الوطنیة، وهنا یقتضي التمییز بین فرضین، األول: قبول القانون المسند 

ثانیة.إلیه االختصاص هنا یطبق القاضي قواعده الموضوعیة كمرحلة

أما الفرض الثاني: عند رفض القانون المسند إلیه االختصاص، فهنا األمر ال یخرج 
عن أحد احتمالین، إما أن تحیل قواعد اإلسناد في القانون المسند إلیه إلى قانون القاضي، 
فیطبق القاضي القواعد الموضوعیة الوطنیة، وٕاما أن تحیل إلى قانون أجنبي آخر، فیطبق 

.)3(قواعد الموضوعیة في القانون المسند إلیهالقاضي ال

. 290أ/عمارة بلغیث، المرجع السابق، ص-1
حالة في القانون إشكالیة اإل؛ 128د/عمر بلمامي، دراسات في القانون الدولي الخاص المعاصر، المرجع السابق، ص-2

. 350، ص02، 2008، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة والسیاسیة، الجزائر، الدولي الخاص الجزائري
. 126د/ الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص-3
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كما أن اعتماد المشرع لإلحالة من شأنه أن یوسع من مجال تطبیق القانون الوطني، 
القاضي عبء البحث في القوانین األجنبیة خاصة تلك النظم التي تأخذ على وأن یخفف 

مسند إلیه یرفض االختصاص بالتعدد التشریعي إقلیمیا أو طائفیا، باإلضافة إلى أن القانون ال
ویحیل حل النزاع إلى القانون الوطني، وهذا الموقف یتماشى وكون اإلحالة وسیلة للتنسیق 

.)1(بین األنظمة القانونیة المتضمنة لضوابط إسناد مختلفة

لكن نرى أنه رغم اقتصار المشرع على األخذ باإلحالة من الدرجة األولى، أو الرجوع، 
مزایا، وتجنب االنتقادات الموجهة لإلحالة عموما، إال أنه یعاب علیه وما یحمله ذلك من 

قبوله اإلحالة على القانون الجزائري دون قید أو شرط، كما أنه لم یعط القاضي أي سلطة في 
تقدیر ما إذا كانت اإلحالة ستؤدي إلى حل معقول وعادل وال تتعارض مع غایة ووظیفة 

خذ باإلحالة كأداة فنیة ذات طابع وظیفي، ووسیلة من أي أن یأ، قاعدة اإلسناد، أم ال
الوسائل التشریعیة یلجأ إلیها القاضي في نطاق معین لتحقیق أهداف معینة، وبالنظر إلى 

.)2(المصلحة الوطنیة

كما أن إطالق األخذ بحالة الرجوع قد یفسر على أنه انصیاع إلرادة المشرع األجنبي، 
والنظام المالي للزوجین وقانون اإلرادة، والتي ثئل كالمواریكما أنه لم یستثني بعض المسا

من شأن اإلحالة أن تمس بتوقعات األشخاص، كما أن معظم التشریعات التي أخذت 
. )3(باإلحالة استثنتها من هذه األخیرة

، المرجع السابق، 05/10دولي في الجزائر بقانونقراءة في إصالح أحكام تنازع القوانین الراجع، د/الطیب زروتي، -1
؛ د/ عمر بلمامي، المرجع نفسه، الموضع نفسه؛ وراجع في فكرة أن اإلحالة وسیلة للتنسیق بین األنظمة القانونیة:96ص

Battifol (H) et Lagarde (P), op. cit., p497.

التي تنص "... فإن تلك اإلحالة یمكن 35في المادة 1963مثل ما فعل القانون الدولي الخاص التشیكي الصادر سنة -2
من القانون الدولي الخاص 04قبولها إذا كان القبول یؤدي إلى حل معقول وعادل للعالقة المعین"، وكما نصت المادة 

إذا تم تعیین قانون دولة أجنبیة، فإنه یجب أن تطبق أیضا قواعد اإلسناد المعینة التي تنص "1986األلماني لسنة 
د/ حفیظة الموجودة في قانون هذه الدولة، بالقدر الذي ال تتعارض فیه هذه القواعد مع روح قاعدة اإلسناد الوطنیة"، راجع،

الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي نفس الرأي د/ أحمد عبد؛ راجع132، 131السید الحداد، المرجع السابق، ص
. 463للقوانین، المرجع السابق، ص 

د/ أحمد عبد الكریم سالمة، كما یستثنى أیضا من إعمال اإلحالة شكل التصرفات وقانون اإلرادة في العقود، راجع،-3
نون الدولي الخاص الجزائري علما الطیب زروتي، القا؛ د/317األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص

.12، ص2010وعمال، مطبعة الفسیلة، ط



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

101

بأن تحدید القانون المختص یتم بإعمال قاعدة اإلسناد، وكخالصة لهذا الفصل،  نقول
قاعدة تحدیدحل، أولها تكییف القاضي للمسألة المطروحة علیه وبالتالي وذلك عبر مرا

ثم إسناد هذه المسألة إلى القانون المختص بحكمها، ویكون ذلك عن اإلسناد المناسبة، 
.طریق ضابط اإلسناد

دون قواعد المسند إلیه على قواعد القانون الخاصویجب االقتصار في القانون
تطبیق قواعده األصل هو و ،كمسألة أولیةهاقیتطبذا اقتضى حل النزاعلعام، إال إالقانون ا

قواعد تطبیق تشیر بالرجوع إلى یجب استشارة قواعد اإلسناد لعلها، ومع ذلك الموضوعیة
دولة تتعد المختص قانونقانونالوٕاذا كان فیطبق القاضي هذه األخیرة، القانون الوطني،

عدم أما عندالذي یحدد أیا من تشریعاته واجبة التطبیق، فیها الشرائع، فهذا القانون هو 
، یطبق قانون العاصمة في حالة التعدد اإلقلیمي وقانون الطائفة هذهتنظیم مسألة التعدد 

.الغالبة في التعدد الشخصي
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حكمة العلیا على تطبیق قاضي الموضوع  في مسألة رقابة المبدایة تجدر المالحظة
ال تمییز بینها وبین لذا فلقاعدة اإلسناد، هو أن هذه األخیرة هي قاعدة قانونیة وطنیة، 

ضي ملزم بتطبیقها فقد رأینا سابقا بأن القا، األخرى في القانون الوطنيالموضوعیةالقواعد 
وف س، لذا فهو الجدیدالمنیة واإلداریةمن قانون اإلجراءات 29/2ألمر المادة تلقائیا امتثاال

علیه یخضع في تطبیقها لرقابة المحكمة العلیا، كغیرها من القواعد الموضوعیة األخرى، و 
فالقاضي الوطني عندما یعرض علیه نزاعا ذا عنصر أجنبي، ولم یحترم الطبیعة اإللزامیة 

رائیة عند تطبیقها تلقائیا، لقواعد اإلسناد، بأن یهمل تطبیقها، أو أن یخالف المبادئ اإلج
نظرا لخصوصیة وظیفة قاعدة و أنه إالول)،األبحثماللرقابة اإلى هذهسوف یخضع 

الوطني، اإلسناد، واحتمال أن تخرج هذه الوظیفة بتطبیق قاعدة اإلسناد عن نطاق القانون 
عن والتساؤلروج أم ال، ما إذا ستمتد رقابة المحكمة العلیا مع هذا الخالتساؤل حول یتعین

ثاني). البحثمالهذه الرقابة في حالة ما إذا أخطأ في تطبیق قاعدة اإلسناد (خضوعه إلى 

 

 

عنصر أجنبي، قد ال یحترم القوة الملزمة عندما یعرض على القاضي الوطني نزاعا ذا
رغم ظهور یطبق القواعد الموضوعیة الوطنیة حیث تطبیقها اإلسناد، وذلك بأن یهمل ةاعدلق

مطلب(الفهل یكون في ذلك محال لرقابة المحكمة العلیاالعنصر األجنبي في هذا النزاع،
تلقائیا یثیر تطبیق قاعدة اإلسناده قد ال یراعي مبادئ اإلجراءات عندماأناألول)، أو قد 

.(المطلب الثاني)أن ذلك یستوجب رقابة المحكمة العلیافهل 
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األول: الرقابة على عدم تطبیق قاعدة اإلسنادالمطلب

إذا ما عرضت على القاضي مسألة ذات عنصر أجنبي، وكان العنصر األجنبي 
في بلد أجنبي، أو موجود موطنه أن، أو جنسیة أجنبیةألحد األطرافأن ر أن ]ظهظاهرا، ك

ن أمام إحدى حالتین، الحالة األولى هي محل وقوع الفعل في بلد أجنبي مثال، فنكو كان 
عندما یتمسك الخصوم بإعمال قاعدة اإلسناد استنادا على وجود عنصر أجنبي ظاهرا في 

، والحالة الثانیة هي عندما یكتفي الخصوم باإلشارة إلى (الفرع األول)العالقة محل النزاع
(الفرع )1(ل قاعدة اإلسنادالعنصر األجنبي في مناقشتهم ومرافعاتهم دون أن یتمسكوا بإعما

.الثاني)

الفرع األول: حالة تمسك الخصوم بالعنصر األجنبي

عندما یتمسك الخصوم بإعمال قاعدة اإلسناد استنادا على وجود عنصر أجنبي ظاهرا 
ال تكون مسألة تطبیق قاعدة اإلسناد مسألة خیار بالنسبة للقاضي، في العالقة محل النزاع 

لتزم بإعمالها، فعندما یرفض القاضي تطبیق قاعدة اإلسناد رغم تمسك وٕانما مسألة قانون ی
الخصوم بها، أو أنه لم یعر اهتماما لتضمن المسألة محل النزاع لعنصر أجنبي، وطبق 

من قانون 29/2القواعد الموضوعیة مباشرة على النزاع، یعد قد خالف مقتضیات المادة 
لقواعد القانونیة یفصل في النزاع طبقا ل... "تي تنص الالجدید اءات المدنیة واإلداریة اإلجر 

التي تستوجب تطبیق القواعد المناسبة على المسألة المطروحة، وألن هذا المطبقة علیه"، 
النص جاء عاما، فلیس فیه ما یجعل األمر قاصرا على النزاعات الداخلیة، وما دامت قواعد 

تطبیق على النزاعات ذات العنصر اإلسناد وضعت خصیصا لتحدید القانون الواجب ال
األجنبي، فهي الواجبة التطبیق دون القواعد الموضوعیة، مما یجعل عدم تطبیق القاضي 
لقاعدة اإلسناد رغم توافر شروط تطبیقها، ولو بحجة أن الخصوم لم یتمسكوا بها، موجبا 

.143د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، صراجع، -1
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المحكمة ، ألنه یعد مخالفا للقانون وهو وجه من أوجه الطعن یستوجب رقابة)1(للنقض
. الجدیدمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة358، طبقا لنص المادة )2(العلیا

هر و هرغم ظتمسك بالعنصر األجنبي الالفرع الثاني: عدم 

وهي حالة تمسك الخصوم بالعنصر األجنبي كما هو الحال بالنسبة للحالة األولى،
الخصومعدم تمسكتتمثل في لتي نجد أنه في الحالة الثانیة واالظاهر في الدعوى،

تطبیق مسألةأن أیضا ب،قاعدة اإلسنادیطالبوا بتطبیق بالعنصر األجنبي رغم ظهوره، ولم
فیجب علیه ، ، وٕانما مسألة قانونهخیار بالنسبة للیست مسألةهي القاضي لقاعدة اإلسناد 
من المسألة محل لم یعر اهتماما لتضبأن هاعندما یرفض تطبیقتطبیق قاعدة اإلسناد، و 

فإن عمله هذا سوف النزاع لعنصر أجنبي، وطبق القواعد الموضوعیة مباشرة على النزاع،
29/2مقتضیات المادة لموقفه هذا جاء مخالفا، ألنیكون عرضة للنقض من المحكمة العلیا

اعد "... یفصل في النزاع طبقا للقو التي تنصالجدید اءات المدنیة واإلداریة من قانون اإلجر 
لم ، ورغم ذلكقد ظهرت أسباب ومقتضیات تطبیق هذه المادةألنهالقانونیة المطبقة علیه"، 

وطبق القواعد الموضوعیة مباشرة هیعر العنصر األجنبي الظاهر في الدعوى اهتماما، وأهمل
على النزاع.

من قانون اإلجراءات 77و75و 28و 27و26/2ومن ناحیة أخرى نجد أن المواد 
ه "...یجوز للقاضي أن یأخذ بعین االعتبار، من تتیح للقاضي بأنالجدید نیة واإلداریة المد

بین عناصر المناقشات والمرافعات، الوقائع التي أثیرت من طرف الخصوم ولم یؤسسوا 
"یأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم توضیحات یراها علیها إدعاءاتهم"، وأن

ن "یأمر تلقائیا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق الجائزة ضروریة لحل النزاع"، وأ
الدعوى ، قانونا"، سواء تلقائیا أو بناءا على طلب الخصوم، وفي أي مرحلة كانت علیها 

وحتى قبل مباشرة الدعوى.

؛ د/ أحمد عبد الكریم سالمة، 352، 341راجع، د/ عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-1
.534مرجع السابق،األصول في التنازع الدولي للقوانین، ال

، 2005سهام بشیر، الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، ماجستیر، جامعة الجزائر، راجع في عیب مخالفة القانون،-2
.91ص
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كل ذلك رغم كونه یدخل في نطاق السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، وهو أمر 
یما وتأكید لوجود العنصر األجنبي، ومن ثم تطبیق قاعدة اإلسناد جوازي له، ولكنه جاء تدع

، فالمشرع هنا فرض الجدیدمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة29/2إعماال لنص المادة 
على القاضي التزاما بتطبیق هذا النص من خالل ما منحه من سلطة، وٕاال ألدى ذلك إلى 

ق نص مختلف، عند عدم إعمال النص الواجب اإلخالل بهذا الواجب المفروض، فتطبی
التطبیق، هو المقابل لعدم تطبیق النص القانوني أساسا على المسألة القانونیة التي یجب أن 

. )1(یحكمها، ففي كال الوضعین إساءة في تطبیق القانون یقتضي نقضه

المبادئ اإلجرائیة مخالفةالثاني: الرقابة على مطلبال

لقاضي ملزم عند تطبیقه التلقائي للقواعد القانونیة بمراعاة مبدأین رأینا سابقا بأن ا
أساسیان في قانون اإلجراءات المدنیة، وهنا نتطرق إلى رقابة المحكمة العلیا على عدم 
احترام القاضي في تطبیقه التلقائي لقاعدة اإلسناد لهذین المبدأین، وهما مبدأ حیاد 

ثاني).الفرع الحقوق الدفاع()، ومبدأ احترامالفرع األولالقاضي(

مبدأ حیاد القاضي مخالفة : الرقابة على لواأل الفرع 

بتمكین الخصم من مواجهة قد ال یقومعندما یثیر القاضي تطبیق قاعدة اإلسناد تلقائیا
أدلة خصمه، ولم یعطه فرصة االطالع علیها ومناقشتها في أجل كاف لذلك، أو أن یؤسس 

حد الخصوم ولم یطلع علیها الخصم اآلخر، أو أن یكون قد جمع حكمه على أدلة قدمها أ
األدلة بنفسه أو أكمل ما نقص منها، أو أن یكون قد استند إلى علمه الشخصي.

فلم یلتزم القاضي بما حدده الخصوم من نطاق لذلك النزاع، المتمثل في عناصر 
)، 2) أو لسببه(1الدعوى(االدعاء، أي موضوعه وسببه، مما یعد تغییرا لموضوع الطلب في 
مما یعد إخالال بالتزامه بمبدأ الحیاد، یقتضي رقابة المحكمة العلیا.

:الطلب القضائيـ تغییر موضوع 1

.145راجع، د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص-1
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یتمثل فیما یطلبه المدعي من القضاء في طلبه، أو الطلب القضائيرأینا بأن موضوع 
، أي أنه یتكون )1(ي دعواهفي النتیجة االجتماعیة أو االقتصادیة التي یهدف إلیها الطالب ف

من عناصر واقعیة بحتة، ولذا فمسألة تطبیق القانون األجنبي أو الوطني نتیجة تطبیق قاعدة 
اإلسناد ال تعتبر موضوعا للطلب، وبالتالي فإن تطبیق القاضي لقاعدة اإلسناد تلقائیا ال 

.)2(یعتبر تغییرا لموضوع االدعاء

ة للنقض عند تغییره في موضوع الطلب، عند وعلیه یكون حكم القاضي الوطني عرض
عدم التزامه بالحدود الواقعیة المحددة في الدعوى، سواء حدد المدعي نطاق موضوع الطلب، 
فیتجاوز حدود نطاق الطلب، بأن یحكم بمبلغ أكثر مما طلب منه مثال، أو لم یحدد نطاق 

. )3(من نطاق الطلبالطلب، فیتجاوز حدود ما هو معین في القانون الواجب التطبیق

:تغییر سبب الطلب القضائيـ 2

، كما علمنا سابقا هو مجموعة الوقائع التي یرتكز إلیها الخصوم الطلب القضائيسبب 
تأییدا لطلباتهم في الدعوى، والقاضي یمنع علیه أن یغیر من مجموع هذه الوقائع، ویبقى 

ون على وقائع النزاع كما تمسك بها للقاضي بعد ذلك سلطته الكاملة في تطبیق قواعد القان

.32د/ هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي، المرجع السابق، ص-1
ت سیدة ألمانیة مثال دعوى أمام المحاكم الفرنسیة ضد فرنسي ألجل إثبات البنوة الطبیعیة منه البنها األلماني، فإذا رفع-2

وتمسكت بالقانون الفرنسي رغم أن القانون األلماني هو الواجب التطبیق وفقا لقاعدة اإلسناد الفرنسیة، فنالحظ هنا أن 
لبنوة الطبیعیة وٕان تمسكت بالقانون الفرنسي الذي ال یعد موضوعا للطلب، موضوع طلب السیدة األلمانیة هو الحكم لها با

كما أن القانون األلماني یرتب آثارا مختلفة عن تلك التي یرتبها القانون الفرنسي، ومع ذلك فتطبیق القاضي للقانون األلماني 
كییف والذي یكون تبعا لقانون القاضي، تلقائیا ال یعد تغییرا لموضوع الطلب، ألن المسألة ال تعدو أن تكون مسألة ت

فالقاضي الفرنسي یكیف موضوع الطلب على أنه متعلق بالبنوة الطبیعیة وفقا للمفهوم الفرنسي، حتى وٕان اختلف عن 
مدلولها في ألمانیا، ثم یطبق القانون المختص طبقا لقاعدة اإلسناد الفرنسیة ولیس بعد ذلك الختالف األثر الذي یلحقه هذا 

انون بالبنوة الطبیعیة عن األثر الذي یلحقه بها قانون القاضي ما یمنع هذا األخیر من تطبیق قاعدة اإلسناد تلقائیا، ومن الق
ثم تطبیق القانون األجنبي تلقائیا، بدعوى أن ذلك یعد تغییرا لموضوع الطلب، ألن طبیعة العالقات الدولیة الخاصة 

ب، وعلیه ال یجوز أن نستخلص من مجرد تمسك المدعي بنصوص القانون تستدعي األخذ بمفهوم أوسع لموضوع الطل
الوطني أنه قید طلباته في الدعوى باآلثار التي تترتب عادة على إعمال هذا القانون لنصل بذلك إلى استبعاد تطبیق القانون 

راجع في المعنى، د/ هشام طلب،األجنبي ابتداء بمقولة أن في تطبیقه تغییر لهذه اآلثار قد تستتبع تغییرا في موضوع ال
.  162علي صادق، مركز القانون األجنبي، المرجع نفسه، ص

د/ هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي، المرجع ؛709راجع، د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص-3
.156،157السابق، ص
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الخصوم، وبذلك ال تشكل قاعدة منع القاضي من تغییر السبب عقبة إجرائیة تحول بین 
.)1(القاضي وبین تطبیقه للقواعد القانونیة من تلقاء نفسه

غیر أن إعمال القاضي لقاعدة اإلسناد، عندما ال یكون العنصر األجنبي ظاهرا في 
ي الدعوى، كأن یفترض العنصر األجنبي، أو أن یؤسس حكمه على الوقائع المعروضة ف

26وقائع لم تكن محل مناقشة من الخصوم، ولم یتمسكوا بها في دعواهم، یعد مخالفة للمادة 

التي تنص "ال یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه الجدید من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 
رافعات..."، وفي هذا یكون محال لرقابة المحكمة على وقائع لم تكن محل المناقشات والم

خالفته القانون، خاصة وأن هذا النص جاء عاما یشمل مالعلیا، مما یعرض حكمه للنقض ل
المتضمنة لعنصر أجنبي على حد سواء. لنزاعات الداخلیة تلك ا

مبدأ احترام حقوق الدفاعالرقابة على مخالفة : ثانيالالفرع 

الخصوم"...یستفیدالجدیدن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریةممن 03تنص المادة 
الخصومیلتزم.دفاعهمووسائلطلباتهملعرضمتكافئةفرصمنالخصومةسیرأثناء

الوجاهیة..."، والقاضي بمبدأ

من نفس القانون "ال یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه على وقائع لم 26وتنص المادة 
والمرافعات...".تكن محل المناقشات

المادتین على القاضي أال یبني حكمه إال بناءا على الوقائع التي تمسك هاتین تفرض 
بها الخصم في عریضته أو خالل مرافعته أمام المحكمة، بشرط أن یكون الخصم اآلخر قد 
علم بها وأتیحت له فرصة مناقشتها وٕابداء دفاعه بشأنها، فإن حكم القاضي بناءا على وقائع 
لم تعط للخصوم فرصة مناقشتها عد ذلك مفاجأة لهم ویعد قد اعتمد على علمه الشخصي 
في الدعوى، وهو ما یأباه احترام حقوق الدفاع، وهي مسألة قانون تستتبع رقابة المحكمة 

. )2(العلیا

.45راجع ما سبق بیانه، ص-1
.723، 720المرجع السابق، صراجع، د/ سامي بدیع منصور،-2
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لقاضي لقواعد اإلسناد مساسا التلقائي لتطبیقالواألمر الذي یهمنا هنا هو مدى اعتبار 
احترام حقوق الدفاع، یستدعي رقابة المحكمة العلیا.بمبدأ 

فإذا ما عرضت على القاضي مسألة ذات عنصر أجنبي، فإذا كان ظاهرا، وتمسك 
الخصوم بإعمال قاعدة اإلسناد، فیجب على القاضي أن یطبق قاعدة اإلسناد تلقائیا، أما إذا 

هم دون أن یتمسكوا بإعمال قاعدة اكتفوا باإلشارة إلى العنصر األجنبي في مناقشتهم ومرافعات
من قانون اإلجراءات 26/2اإلسناد، فیطبق القاضي قاعدة اإلسناد بناءا على نص المادة 

المدنیة واإلداریة سالفة الذكر، التي تجیز له أن یأخذ بعین االعتبار، من بین عناصر 
علیها إدعاءاتهم، المناقشات والمرافعات، الوقائع التي أثیرت من طرف الخصوم ولم یؤسسوا

فیستخلص العنصر األجنبي الذي ال یعدو أن یكون واقعة تتیح له تطبیق قاعدة اإلسناد 
تلقائیا، كجنسیة األطراف أو مكان وقوع الفعل الضار مثال، حیث یكتشف أن أحد الخصوم 
أجنبیا، أو أن الفعل الضار قد وقع في الخارج، لكن یجب علیه تنبیه الخصوم بتطبیقها 

.)1(ضعها موضع النقاش، لئال یمس بمبدأ حق الدفاع ومن نقض الحكم المخالف لهوو 

أما إذا كان العنصر األجنبي غیر ظاهر، فال یجوز مبدئیا للقاضي تطبیق قاعدة 
من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 27اإلسناد تلقائیا، ورغم ذلك فطبقا لنص المادة 

ي الجلسة بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم توضیحات یراها الجدید "یمكن له أن یأمر ف
ضروریة لحل النزاع، فدور القاضي دور إیجابي یستطیع به أن یتحقق من الخصوم على 

، لكن یجب علیه أیضا في )2(وجود العنصر األجنبي، ومن ثم تطبیق قاعدة اإلسناد تلقائیا
الدفاع، ومن نقض الحكم المخالف هذه الحالة تنبیه الخصوم بتطبیقها لئال یمس بمبدأ حق 

له. 

إذا كان األصل في القانون الداخلي أن القاضي غیر ملزم بتنبیه الخصوم إلى قواعده 
التي یرید تطبیقها على النزاع، فاألمر یختلف بالنسبة للقانون األجنبي الذي ال یفترض في 

ذا القانون مما حال دون الخصوم العلم به، فإذا لم یلتزم القاضي بتنبه الخصوم باختصاص ه

.233، 232د/ موحند اسعاد، المرجع السابق، ص ؛ 145راجع ، د/ سامي بدیع منصور، المرجع نفسه، ص-1
.143؛ د/ سامي بدیع منصور، المرجع نفسه، ص63د/ حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص-2
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أن یتمكنوا من إعداد دفاعهم على هذا األساس، مما قد یترتب على تطبیقه مفاجأة لهم 
، وهذا مما یستوجب نقضه. )1(تتنافى مع احترام حقوق الدفاع

 

)2(

ها، األمر الذي یفترض معه إمكانیة إن تطبیق قاعدة اإلسناد یستلزم إعمال عناصر 
خطأ القاضي في إعمال أي منها، وهذا ما یبین أن الرقابة ستشمل تطبیق كافة عناصر 

المطلبقاعدة اإلسناد، لكن التساؤل یطرح حول مدى هذه الرقابة على تطبیق كل عنصر(
ها قواعد من حیث آثارها بأنول)، ومن ناحیة أخرى ونظرا ألن قواعد اإلسناد تتنوع األ

وأخرى فردیة، وعلى حسب طبیعة المسائل التي تنظمها، فهل تشمل الرقابة مزدوجة الجانب
ثاني).الالمطلبتطبیق قاعدة اإلسناد بنوعیها ومهما كانت طبیعة المسائل التي تنظمها(

األول: الرقابة تشمل عناصر قاعدة اإلسنادالمطلب

ثالثة عناصر، وعلیه یجب على القاضي رأینا سابقا بأن قاعدة اإلسناد تتكون من 
لتعیین القانون الواجب التطبیق أن یطبق قاعدة اإلسناد من خالل إعماله لهذه العناصر 

وألن تطبیق قاعدة اإلسناد یستلزم القیام بمسألة أولیة، وهي تحید طبیعة المسألة الثالثة، 
)، ثم یعمل الفرع األول(ییفالمعرضة إلسنادها للفئة المسندة المناسبة لها، وهذا هو التك

)، الفرع الثالثضابط اإلسناد(ثانیا)، والذي بواسطته یتم التعرف على القانون المسند إلیه(
وفي كل ذلك نرى مدى رقابة المحكمة العلیا على ذلك. 

الخطأ في التكییف الرقابة على : الفرع األول

التكییف، هذه بیه أوال أن یقوم قبل أن یقوم القاضي بإسناد المسألة المطروحة أمامه، عل
العملیة التي تنصب على قاعدة اإلسناد الوطنیة، وهنا تطرح مسألة تأثر التكییف بالوقائع 

صادق، مركز القانون األجنبي، المرجع السابق، ؛ د/ هشام علي726د/سامي بدیع منصور، المرجع نفسه، ص-1
.178ص

وما بعدها؛481راجع، د/ محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص-2
Lousouarn (Y) et Bourel (P), op, cit. p 243; Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit., p553;.
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محل النزاع، خاصة إذا كانت قد وقعت في الخارج، وعلیه نتساءل عن مدى رقابة المحكمة 
محل في ب القانوني الجانالتطرق إلى مسألة غلبةالعلیا على عملیة التكییف، مما یستدعي 

الجانب الواقعي هو الغالب، والذي من شأنه أن یخرجنا عن إطار أن وأحكامه، أم التكییف
)، كما أن القاضي في قیامه عملیة التكییف سوف یعتمد حتما على قواعد 1القانون الوطني(

محكمة قانون معین، وهذا ما یجعل تحدید هذا القانون له تأثیره األكید على مدى رقابة ال
)، ونورد في األخیر قرارا للمحكمة العلیا 2ضي في قیامه بالتكییف من عدمه(العلیا على القا

).3أثارت فیه تلقائیا مسألة التكییف(

:ـ التكییف عملیة قانونیة1

المسائل ینصب على موضوع النزاع، أيأنهبمحل التكییف،رأینا عند البحث في
نظرا للصلة الوثیقة بین محل التكییف وموضوع الفئة المسندة، القانونیة التي یثیرها الواقع، و 

طبیعة المسألة التي تتنازعها القوانین لوضعها في نطاق طائفة ل"تحدید هوفي أن التكییف 
.)1(من المسائل القانونیة التي خصها المشرع بقاعدة إسناد"

عیة، الوطنیة أم شمل القواعد القانونیة الموضو فمحل التكییف یشمل الوقائع كما ی
تحدید موضوع الفئة المسندة في قاعدة اإلسناد، والتي رأینا فهواألجنبیة المطالب بتطبیقها، 
إدخال المسألة التي تتنازعها القوانین في فئة من عن طریقسابقا بأنها مسألة قانونیة، 

المسندة التي وضعها المشرع الوطني.الفئات

ییف شأنه شأن التكییف في القانون الداخلي، یعد في قیامه بالتكوطنيفالقاضي ال
من القانون المدني، كما 09عملیة قانونیة أو مسألة قانون، ألنه یعتبر تطبیقا لنص المادة 

وألن ، یعتبر تفسیرا لقاعدة اإلسناد، والمتمثل في بیان ما یسند، أي موضوع الفئة المسندة
ومن ناحیة أخرى التصال التكییف بحسن اختیار قاعدة اإلسناد قاعدة قانونیة هذا من ناحیة، 

وتطبیق القانون الواجب التطبیق على المسألة المعروضة أمام القاضي، هذا ما یجعل 
القاضي في تكییفه للمسائل المعروضة أمامه، یخضع لرقابة المحكمة العلیا، فإذا جانب 

ین، أي أنه أخطأ في الصواب في إعطاء التكییف الصحیح للمسألة التي تتنازعها القوان

. 156، ص03السابق، طجع عز الدین عبد اهللا، المر د/-1
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إدخال هذه المسألة في فئة من الفئات التي تتضمنها قواعد اإلسناد الوطنیة، تعرض حكمه 
.)1(للنقض للخطأ في تطبیق القانون

التي الجدید من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 358/7،6،5فبناءا على نص المادة 
ـ 5جه واحد أو أكثر من األوجه التالیة: ... تقضي بأنه "ال ینبني الطعن بالنقض إال على و 

مخالفة القانون الداخلي...، التي جعلت الخطأ في تطبیق القانون الداخلي وجها من أوجه 
الطعن یجوز بناءا علیه للمحكمة العلیا ولو تلقائیا نقض الحكم أو القرار الذي انطبق علیه 

ي تفسیر قاعدة اإلسناد، الذي یقوم به هذا الوجه، نجد أن هذا ینطبق على عملیة التكییف، أ
القاضي الوطني. 

وعلیه یتبین مما سبق أن التكییف یقتضي من القاضي الوطني أن یحدد مضمون الفئة 
، أي فكرة تستمد مفهومها من أحكام )2(المسندة ، والتي هي فكرة قانونیة، كما رأینا سابقا
لخطأ فیه، أي الخطأ في إلحاق مسألة القانون، وهذا ما یؤكد على أنه عملیة قانونیة، ا

قانونیة بفئة مسندة غیر الفئة المناسبة، خطأ في تطبیق قاعدة اإلسناد، وهو خطأ في تطبیق 
.)3(القانون

:تقتضي الرقابةالقانون الوطنيیةمرجعـ 2

القاضي في قیامه عملیة التكییف سوف یعتمد حتما على قواعد قانون معین، وهذا إن 
ید هذا القانون له تأثیره األكید على مدى رقابة المحكمة العلیا على القاضي في ما یجعل تحد

قیامه بالتكییف من عدمه. 

سوف یقوم القاضي بعملیة التكییف استناد إلى "Bartin"لنظریة العتماد المشرع ونظرا 
استثنى القانون الوطني ویخضع في ذلك حتما لرقابة المحكمة العلیا، لكنه في ذات الوقت قد 

.من هذه القاعدة حاالت محددة ال یخضع فیها القاضي للقانون الوطني في التكییف

رقابة محمد كمال فهمي، د/؛ 370أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صد/-1
. 319، 318، المرجع السابق، صالمحكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبي

. 26راجع، ما سبق بیانه، ص-2
. 318، المرجع السابق، صة المحكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبيرقابمحمد كمال فهمي،د/ -3



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

112

إلعمال قاعدة اإلسناد التكییف عملیة أولیة الزمة یعتبر"Bartin"بناء على نظریةو 
ال یعدو أن یكون في حقیقته إال تفسیرا هأنكماتحدید القانون الواجب التطبیق، ومن ثم 

.وحدهالوطنیة، وبهذا یبدوا طبیعیا أن یخضع لقانون القاضيلقاعدة اإلسناد

یرى في التكییف تفسیرا لقاعدة اإلسناد، األمر المساند للنظریةالفقه الحدیث كما أن 
، وذلك دون بقیة )1(الذي یستوجب معه أن یتوقف عند حد تحدید القانون الواجب التطبیق

رحلة.التكییفات الثانویة التي تأتي بعد هذه الم

من القانون المدني، إال أن هدا 09نص المادة في Bartin"وقد اعتمد المشرع نظریة 
في نصوص أخرى كاالستثناء الخاص ااستثناءات النظریة والتي نجدهلم یورد النص

من القانون المدني، واالستثناء الخاص بالفعل الضار في المادة 17/1باألموال فالمادة 
من نفس القانون.21خاص بالمعاهدات الدولیة، في المادة واالستثناء ال،20/2

وما یؤكد أن القاضي یخضع في قیامه لعملیة التكییف، هو أنه یتبع في عملیة التكییف 
، وحتى في االستثناءات التي یعتمد فیها قانونا آخر )2(قواعد القانون الوطني كقاعدة عامة

. ن كونه یفسر قاعدة اإلسناد الوطنیةفي التكییف، ألنه رغم ذلك ال یخرج القاضي ع

:المحكمة العلیا للتكییفقضاء تطبیق ـ 3

یتمثل في القرار الصادر ،لمناقشة المحكمة العلیا لمسألة التكییفهناك تطبیق قضائي
، حیث قضت فیه بأنه "... لكن )3(سالف الذكر10/04/1988عن المحكمة العلیا بتاریخ 
طرفین لیس عقد قرض كما یذكره الطاعن وكما تشیر إلیه المادة حیث أن العقد المبرم بین ال

من القانون المدني وٕانما األمر یتعلق ببیع بیض الدجاج وهذه المعاملة تحكمها المادة 454
من القانون المدني التي تفید بأن االلتزامات التعاقدیة ینظمها قانون المكان الذي أبرم فیه 18

مشكلة تكییف المسألة المعروضة ر أثارت المحكمة العلیا تلقائیاففي هذا القرا..."، العقد،
والتي یتنازع األطراف في تحدید طبیعتها القانونیة أهي قرض أم بیع، فاستندت على القانون 

.59، 58ص،المرجع السابق،تنازع القوانینهشام علي صادق،د/-1

. 236موحند إسعاد، المرجع السابق، صد/-2
.         80، ص03، 1992، م ق، 48855ملف10/04/1988القرار الصادر عن المحكمة العلیا في -3
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، وهذا القرار یؤكد بسط المحكمة العلیا لرقابتها لیس عقد قرضالمدني للقول بأنه عقد بیع  و 
القانون الوطني، ولو تثیر ذلك من  تلقاء نفسها. على التكییف ومرجعها في ذلك

وعلیه فخالصة القول أن التكییف عملیة قانونیة أو مسألة قانون تخضع لرقابة 
المحكمة العلیا، التصالها بحسن اختیار وتطبیق القانون التطبیق على المسألة المعروضة 

الصحیح، أمكن تخطئته على القاضي فإذا جانب هذا األخیر الصواب في إعطاء التكییف 
.)1(واستوجب حكمه للنقض

: الرقابة على اإلسنادالفرع الثاني

إذا انتهى القاضي من التكییف، وأدخل المسألة ضمن الفئة المسندة المناسبة لها، انتقل 
إلى تحدید القانون الواجب التطبیق على هذه المسألة، وهذه هي عملیة اإلسناد التي تتم 

)، ثم إعمال القانون المسند إلیه 1ناد، أي تطبیق ضابط اإلسناد فیها(بإعمال قاعدة اإلس
)، وفي كل ذلك نرى مدى رقابة المحكمة العلیا على القاضي في قیامه 2الذي تشیر إلیه(

بهذه العملیة.

ـ الرقابة على إعمال ضابط اإلسناد: 1

ضیله لقانون معین رأینا سابقا بأن ضابط اإلسناد هو المعیار الذي یظهر به المشرع تف
لحكم المسألة المطروحة، فهو المعیار الذي یرشد القاضي إلى القانون الواجب التطبیق على 

والمشرع ،)2(هذه المسألة، أو هو أداة الوصل بین موضوع قاعدة اإلسناد والقانون المختص
هذه إنما وضع هذا الضابط العتبارات تقتضیها سیاسة التشریع التي ینتهجها، وإلدراك 

تفسیر وتطبیق ضابط اإلسناد إلى رقابة المحكمة العلیا، االعتبارات یقتضي أن یخضع 
)، غیر أن هناك حاالت تتعلق 1.1()3(خاصة وأن هذا التفسیر یتم وفقا للقانون الوطني

).2.1بالواقع ال تخضع لرقابة المحكمة العلیا(

عز الدین عبد اهللا، د/؛ 370أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صد/-1
.236؛ د/ موحند إسعاد، المرجع السابق، ص 156المرجع السابق، ص

.68راجع ما سبق بیانه، ص-2
. 62التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صراجع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في -3
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ـ صور الخطأ في تطبیق القانون:1.1

یق ضابط اإلسناد صورة الخطأ في تطبیق القانون إال إذا ال یتخذ الخطأ في تطب
، أما إذا انصب على سوء تقدیر )1(انصب على ماهیة ضابط اإلسناد أو على مفهومه

القانون.  في الوقائع فال یتخذ ذات الصورة، بل هو خطأ في الواقع ال 

الخطأ في ماهیة ضابط اإلسناد:ـ 1.1.1

ار الواجب إعماله لتعیین القانون المختص، بأن قد یخطئ القاضي في ماهیة المعی
یطبق على مسألة ما ضابطا آخر غیر الذي قررته قاعدة اإلسناد، كأن یطبق على مسألة 

، أو أن یطبق على مسألة )2(تخص األهلیة قانون موطن الشخص بدال عن قانون جنسیته
رث، أو كأن ال یحترم تخص تركة عقار قانون موقع هذا العقار بدال عن قانون جنسیة المو 

األولویة التي قررتها قاعدة اإلسناد في ترتیب ضوابط اإلسناد، فیطبق على االلتزامات 
التعاقدیة قانون الموطن المشترك للمتعاقدین أو قانون محل إبرام العقد بدال عن قانون اإلرادة 

ق قانون جنسیة رغم أن له صلة حقیقیة بالعقد أو بالمتعاقدین، أو أن یطبق على مسألة طال
الزوج وقت انعقاد الزواج بدال عن قانون جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى مما یفوت الحكمة 
التشریعیة من وراء تقیید ضابط اإلسناد بوقت معین، وهي التصدي لحل مشكلة التنازع 

، ففي مثل هذه الحاالت یتعرض حكم القاضي للنقض، باعتبار أنه أخطأ في )3(المتحرك
اعدة اإلسناد.تطبیق ق

. 324، المرجع السابق، صرقابة المحكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبيمحمد كمال فهمي،د/ -1
فقد فرضت محكمة النقض المصریة رقابتها على إعمال قاعدة اإلسناد في شقها الخاص بضابط اإلسناد، فقضت في -2

، بنقض الحكم الذي فصل في الشروط الموضوعیة لصحة الزواج بتطبیق قانون أحد 01/04/1954حكم لها بتاریخ 
مدني الذي یوجب تطبیق 12الزوجین(القانون اإلیطالي) دون قانون الزوج اآلخر(القانون الیوناني)، خالفا لحكم المادة 

، أشار 747، ص03، عدد 05المدنیة، السنة قانون كل من الزوجین، مجموعة أحكام النقض، الجمعیة العمومیة والدائرة 
.323، المرجع السابق، صرقابة المحكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبيإلیه، د/محمد كمال فهمي، 

ینشأ التنازع المتحرك بین قانونین ثبت لهما االختصاص على التوالي بموجب نفس قاعدة اإلسناد بسبب تغیر طرأ على -3
یغیر الشخص جنسیته بین لحظة نشؤ عالقة الزواج ولحظة النزاع فیها، فأي قانون یطبق أهو قانون ضابط اإلسناد، أن 

الجنسیة األولى أم قانون الجنسیة الثانیة، وفي حالة تصدي المشرع لحله یتم الترجیح بینهما بتحدید الوقت الذي ینظر إلیه 
من ق م، 17و12ماني، وهذا ما هو مقرر في المادة في تطبیق القانون المختص، أي بتحدید ضابط اإلسناد بظرف ز 
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الخطأ في تحدید مدلول ضابط اإلسناد:ـ 2.1.1

یعتبر تحدید مفهوم ضابط اإلسناد أو تفسیره من مسائل القانون، ولیس من مسائل 
الواقع، ذلك أن القاضي ال یتعرض بخصوصه للتحقق من عناصر مادیة تتصل بوقائع 

نونیة، تعد ركنا في قاعدة النزاع، كما یحدث في التكییف، أنما هو بصدد تفسیر فكرة قا
. )1(اإلسناد، مما یجعله من مسائل القانون التي تخضع لرقابة المحكمة العلیا

فقد یخطئ القاضي في تفسیر المفهوم الذي یعبر عنه ضابط اإلسناد، ولهذا الخطأ أثره 
دین في تعیین القانون المختص، كما إذا كان القانون الواجب تطبیقه هو قانون موطن المتعاق

فحدده القاضي بأنه القانون االنجلیزي بناءا على أن المتعاقدین انجلیزیین والقانون االنجلیزي 
یحتفظ لهما بموطنهما األصلي في انجلترا رغم توطنهما في دولة أخرى، بینما یعرف قانون 

بلد القاضي الموطن بأنه محل اإلقامة المعتاد، وثابت أن المتعاقدان یقیمان إقامة معتادة في
القاضي، وكما إذا كان القانون المختص هو قانون حل إبرام العقد، فحدد القاضي هذا 
القانون، في حالة التعاقد بالمراسلة، بأنه قانون محل تصدیر القبول، في حین یحدد قانون 
القاضي مكان إبرام العقد بمكان علم الموجب بالقبول، أي أن القانون المختص هو قانون 

.)2(وجب بالقبولمحل علم الم

وعلیه لما یخطئ القاضي في تفسیر االصطالح الذي یعبر عنه ضابط اإلسناد، یعد 
قد أخطأ في تطبیق قاعدة اإلسناد مما یعرض حكمه للنقض.

ـ صور الخطأ في تقدیر الواقع:2.1

باإلضافة إلى الصور السابقة قد یخطئ القاضي في تقدیر الواقع مما یخرجها من رقابة 
)، غیر أن 1.2.1ة العلیا، بأن یخطئ في تطبیق ضابط اإلسناد على وقائع الدعوى(المحكم

هناك حالتان قد تثیر اللبس في كونهما تعتبران تطبیقا للقانون أم للواقع، حالة تطبیق قاضي 

محمد د/؛ 127راجع في التنازع المتحرك، راجع، د/ الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص
. 334كمال فهمي، المرجع نفسه، ص

. 67لسابق، صد/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع ا-1
. 324، المرجع السابق، صرقابة المحكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبيمحمد كمال فهمي، د/-2
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)، وحالة بحثه الستخالص اإلرادة الضمنیة 2.2.1الموضوع لضابط الجنسیة(
). 3.2.1للمتعاقدین(

أ في تطبیق ضابط اإلسناد على وقائع الدعوى:الخطـ 1.2.1

إلى ذلكقد یؤديفإذا أخطأ القاضي في تطبیق ضابط اإلسناد على وقائع الدعوى، 
نتائج غیر سلیمة، فال یعتبر الخطأ فیه خطأ في تطبیق القانون، بل هو خطأ في تقدیر 

عاقدین، فرجع القاضي الوقائع، فإذا تحقق مثال  بأن القانون المختص هو قانون موطن المت
إلى قانونه الذي یعرف الموطن بأنه محل اإلقامة المعتاد، فقرر بأن القانون المختص هو 
قانون بلد معین، ألنه مكان اإلقامة المعتادة للمتعاقدین، ثم تبین بعد ذلك أنهما یقیمان إقامة 

ختص حقیقة، اعتیادیة في بلد آخر، األمر الذي أسند االختصاص إلى قانون آخر غیر م
ورغم ذلك ال یعد هذا خطأ في تطبیق القانون، بل هو خطأ في تقدیر الواقع، وال یتصل 

.)1(بفحوى قاعدة اإلسناد، فیخرج بالتالي عن رقابة المحكمة العلیا

تطبیق ضابط الجنسیة:ـ 2.2.1

یثیر تطبیق ضابط الجنسیة حالة من اللبس بخصوص المرجع في تحدیده ومدى 
ة المحكمة العلیا، فمن حیث المرجع في تحدیدها، فالجنسیة وهي انتماء خضوعه لرقاب

الشخص لدولة معینة، والقول بهذا االنتماء إنما یرجع فیه إلى قانون تلك الدولة، غیر أن هذا 
لیس معناه أن القاضي في تفسیره لهذا الضابط یرجع إلى القانون المختص، إنما على 

الجنسیة أن یرجع لقانونه هو، فیحددها بأنها رابطة القاضي في تحدیده لمدلول ضابط
االنتماء إلى دولة معینة، بما یفید عضویة الفرد في شعب تلك الدولة، وعند هذا الحد ینتهي 
دور قانون القاضي في تحدید الداللة المجردة لقاعدة اإلسناد، وبعد هذا یتحقق القاضي من 

هذا النحو، ورغم أن ذلك ال یتم إال بالرجوع إلى قیام رابطة انتماء الشخص إلى الدولة على 
قانون تلك الدولة إال أن ذلك ال یعدو أن یكون تحققا من واقعة معینة، وهي انتماء الشخص 

.)2(للدولة، فهو ال یرد على مفهوم قاعدة اإلسناد وال یخضع لرقابة المحكمة العلیا

. 324، المرجع السابق، صرقابة المحكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبيمحمد كمال فهمي، د/-1
. 64كریم سالمة، المرجع السابق، ص؛ وقارن د/ أحمد عبد ال326محمد كمال فهمي، المرجع نفسه، صد/-2
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البحث في اإلرادة الضمنیة للمتعاقدین:ـ 3.2.1

یام القاضي بالبحث عن اإلرادة الضمنیة للمتعاقدین الستخالص القانون المتفق قإن 
نوعا من الغموض، بشأن مدى خضوعه لرقابة المحكمة العلیا، فبالرغم من أن یثیرعلیه

تحدید مدلول اصطالح إرادة المتعاقدین یعتبر مسألة قانون، المرجع فیها هو قانون القاضي، 
رادة ویبین مدى حریة المتعاقدین في اختیار القانون الواجب فهو الذي یحكم سلطان اإل

التطبیق على موضوع العقد، وأن القاضي في تطبیقه لما یخالف ذلك، بأن یطبق مثال قانون 
اإلرادة الذي ال یمت بصلة بالعقد أو بالمتعاقدین، وكانت قاعدة اإلسناد تشترط ذلك، أو أنه 

قانون اإلرادة، فال جدال في أن حكمه معرض یطبق قانون الموطن المشرك بدال عن
للنقض، إال أن اإلشكال یطرح لما تكون إرادة المتعاقدین في اختیار قانون معین ضمنیة 
ولیست صریحة، ویحاول القاضي استخالصها من ظروف التعاقد، فهل یخضع في ذلك 

لرقابة المحكمة العلیا.

ة الضمنیة للمتعاقدین من ظروف في الحقیقة أن مسألة استخالص القاضي لإلرادو 
التعاقد تعد مسألة تفسیر للعقد، والخطأ فیها یعد خطأ في تفسیر العقد ال یخضع لرقابة 

، وهو حالة مسخ )1(المحكمة العلیا، إال في النطاق الذي تبسط فیه رقابتها على تفسیر العقود
نسي واأللماني شرط واضح في العقد تحت ستار التفسیر، وهذا هو مذهب القضاء الفر 

والمصري، على خالف القضاء السویسري الذي یفرض رقابة المحكمة العلیا على تفسیر 
.      )2(العقود بوصفها مسألة قانون

ـ الرقابة على تطبیق القانون المسند إلیه:2

إذا كان القانون المسند إلیه هو القانون الوطني فال إشكال، ألن القاضي سوف یخضع 
قه له إلى رقابة المحكمة العلیا، لكن قد یختلف األمر إذا كان قانونا أجنبیا، حتما في تطبی

هناك مسألتان من مسائل التفسیر تخضع لرقابة المحكمة العلیا، وهما الخطأ في تكییف العقد، وحالة تحریف الوقائع، -1
االلتزامات، النظریة العامة للعقد، علي فیاللي، أي انتهاك حرمة إرادة المتعاقدین  بالخروج عن هذه اإلرادة ، راجع، د/

. 395ص،2008مؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، طال
. 328،  المرجع السابق، صرقابة المحكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبيمحمد كمال فهمي،د/-2
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في حرصه على توافر شروط القانون لهذه الرقابةحیث تثار مسألة خضوع قاضي الموضوع 
.)1.2(، وفي تحدیده لنطاق هذا القانون)1.2(المسند إلیه

شروط القانون المسند إلیه:مخالفةالرقابة علىـ1.2

خضع قاضي الموضوع لرقابة المحكمة العلیا، في مدى احترامه للشروط المقررة ی
إلمكانیة تطبیق القانون األجنبي المختص.

صادر عن دولة بالمعنى الفني المسند إلیهیجب أن یكون القانون فقد رأینا سابقا بأنه 
ر جدیر بأن المعروف في القانون الدولي العام، فإذا ما طبق قاضي الموضوع قانونا غی

ینازع بقیة القوانین على حكم المسألة المعروضة، كقوانین الدویالت الداخلیة في االتحاد 
كقوانین الوالیات المتحدة األمریكیة أو والیات سویسرا مثال، أو قوانین اإلقلیم ،الفیدرالي

ر، یكون حكمهالمضموم ساریة المفعول بعد ضمه، أو قوانین دولة تحت وطأة االستعما
. )1(لما تقضي به قاعدة اإلسناد بتطبیق قانون أجنبيعرضة للنقض، لمخالفته

أن مخالفة أحكام القانون األجنبي المختص لمقتضیات النظام العام الوطني یحول كما 
دون إمكانیة تطبیقه، إذ ال یكفي أن یكون هذا القانون مالئما لحكم النزاع المعروض، بل 

مع المبادئ والقیم األساسیة لمجتمع دولة القاضي ماشیان متالبد زیادة على ذلك أن یكو 
غیر متعارض معها، فیجب على القاضي مراعاة ذلك.

وتقدیر هذا التعارض یكون تبعا للسلطة التقدیریة الواسعة للقاضي حسب المفاهیم 
السائدة في دولته وقت عرض النزاع علیه، وذلك إنما یتم بالتزام القاضي لمعیار موضوعي 
یقوم على وجود تعارض حقیقي بین القانون األجنبي والمبادئ العلیا للمجتمع، وأن ینأى عن 
إحالل آراءه الشخصیة أو التي ال تدعمها وقائع وأسباب سائغة، وٕان لم یلتزم بذلك تعرض 

.)2(حكمه للنقض ما دام األمر یخص مسألة قانونیة

وما بعدها..79في هذا الشرط ما سبق بیانه، صراجع-1
؛ د/ الطیب زروتي، القانون 602جع السابق، صد/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المر -2

؛ هنیة شریف، 298؛ د/ حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص280الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص
.95المرجع السابق، ص
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غش نحو القانون، فهذا یحول وكما أن اختصاص القانون األجنبي لما ینعقد نتیجة
دون تطبیقه، فیطبق القانون المختص المراد استبعاده من الخصوم بواسطة هذا الغش، لیحرم 
الغاش من االستفادة من غشه، فإذا ما توافرت شروط الغش فاستوجب استبعاد القانون 
األجنبي الذي انعقد اختصاصه نتیجة الغش، ورغم ذلك طبقه قاضي الموضوع تعرض 

من 24لمخالفته قاعدة اإلسناد التي تأمر بهذا االستبعاد، وهي المادة )1(حكمه للنقض
القانون المدني.  

تحدید نطاق القانون المسند إلیه: الرقابة على ـ2.2

من المسند إلیه،نطاق القانونال یخالف قواعد تحدیدیتعین على القاضي الوطني أن 
)، و1.2.2تصر تطبیقه على قواعد القانون الخاص (یقأنحیث قواعده القانونیة، أي 

)، وفي عمله هذا نرى ما إذا كان سیخضع 2.2.2(قواعد اإلسناد فیهدون القواعد الموضوعیة 
في ذلك لرقابة المحكمة العلیا. 

: استبعاد قواعد القانون العامرقابة علىالـ1.2.2

لق األمر بالقانون العام إال أن ال یجوز للقاضي الوطني عندما یتعرأینا سابقا بأنه 
یطبق قانون دولته، لكن ذلك ال یمنع من أن یقوم باستشارة القانون العام األجنبي وتطبیقه 
بصفة تبعیة وعرضیة ألجل معرفة ما إذا كان من الممكن تطبیق القانون الجزائري أم ال، أي 

على موضوع النزاع، أنه ال یجوز مطلقا تطبیق القانون العام األجنبي بصورة رئیسیة
.الرتباطه بفكرة السیادة، فال یمكنه منافسة القانون العام الوطني أو أن یحل محله

وعلیه فإذا ما خالف القاضي هذا األمر یكون حكمه عرضة لرقابة المحكمة العلیا ومن 
نبي ثم نقضه، لما یشكله ذلك من مساس بسیادة الدولة الوطنیة،إذ ال یمكن للقانون العام األج

. )2(منافسة القانون العام الوطني أو أن یحل محله

السابق، ؛ د/علي علي سلیمان، المرجع 509عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، صد/ راجع،-1
.                                                                163ص

؛ د/حسن الهداوي، 11؛ د/ أشرف وفا محمد، المرجع السابق، ص88د/علیوش كربوع كمال، المرجع السابق، ص-2
. 29المرجع السابق، ص
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رقابة إعمال اإلحالة من الدرجة األولى:ـ 2.2.2

، والرجوع 1مكرر23المشرع اإلحالة من الدرجة األولى، أي الرجوع، بموجب المادة قبل 
، )1(إنما یكون عند رفض قاعدة اإلسناد األجنبیة االختصاص لقانونها وٕاسناده للقانون الوطني

وعلیه نجد أنه في بعض الحاالت، سوف یتعرض القاضي حتما لتطبیق قاعدة اإلسناد 
كمة العلیا في تطبیقه األجنبیة، وهنا سوف نقف عند مسألة مدى خضوعه لرقابة المح

تطبیقه لقاعدة اإلسناد األجنبیة.لإلحالة، وفي 

مسألة تفسیر لقاعدة عتبر ، فاإلحالة تما یتعلق بتطبیق القاضي الوطني لإلحالةفيف
تطبیق لقاعدة قانونیة وطنیة ، فهي)2(اإلسناد الوطنیة في شقها الخاص بالقانون المسند إلیه

، فإذا ما أغفل تطبیقها بأن طبق القواعد الموضوعیة في القانون 1مكرر23وهي المادة 
لمخالفته األجنبي دون مراعاة لمقتضیات الفقرة الثانیة من هذه المادة تعرض حكمه للنقض 

القانون.

هقیطبعند تیتعرض القاضي لتطبیق قاعدة اإلسناد في القانون األجنبيأما عندما
یثیر مشكلة تفسیر هذه األخیرة، والتي عرفت سالفة الذكر، فذلك قد1مكرر23لمادة لنص ا

اختالفا فقهیا حول خضوع القاضي في تطبیقها لرقابة المحكمة العلیا.  

أن القاضي في تطبیقه لقاعدة اإلسناد األجنبیة، ال یخضع لرقابة )3(یرى بعض الفقهف
محكمة النقض، تماثال مع عدم خضوعه في تطبیقه للقواعد القانونیة الموضوعیة في القانون 
األجنبي لرقابة محكمة النقض، وقد تبنت محكمة النقض الفرنسیة هذا الموقف في حكمها 

ت بأن تفسیر قاعدة اإلسناد في القانون ، حیث قض)4(08/12/1953الصادر بتاریخ 
األجنبي یعد مسألة وقائع تخضع نهائیا لتقدیر قاضي الموضوع، كما هو الشأن بالنسبة 

للقواعد الموضوعیة في القانون األجنبي.

. 79راجع ما سبق عند تعرضنا ألنواع اإلحالة، ص -1
. 332، المرجع السابق، صرقابة المحكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبيمحمد كمال فهمي، راجع، د/ -2

3 -Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p 555; Niboyet (J- P), op. cit., p453.

4 -Voir,Cass,08/12/1953,D 1954.167;Rev crit DIP1955.133,note Motulsky;J C P.54.II.8080,

not Savatier.

Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p 555راجع،                                                           
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أن هذا الحل غیر مقبول، ألن إعمال قاعدة اإلسناد )1(بینما في تقدیر البعض اآلخر
التي ابتدأتها اإلسناد، أي عملیة  تحدید القانون الواجب التطبیقاألجنبیة، هو متابعة لعملیة

قاعدة اإلسناد الوطنیة، فیكون الخطأ في تفسیر قاعدة اإلسناد منطوي على خطأ في إعمال 
قاعدة اإلسناد الوطنیة التي ابتدأت عملیة تحدید القانون الواجب التطبیق، ولقد تبنت المحكمة 

على رغم من أنها تسایر محكمة النقض الفرنسیة في عدم الرقابةاأللمانیة هذا الموقف بال
، إذ استقرت منذ حكم مشهور لها )2(تطبیق القانون األجنبي إال أنها اتخذت موقفا مغایرا

في القانون األجنبي على أنه یخضع لرقابتها تفسیر قاعدة اإلسناد)3(02/06/1932بتاریخ 
لحات كلما توقف على هذا التفسیر تطبیق القانون بجمیع ما تضمنته تلك القاعدة من مصط

.  )5(14/02/1958، وقد أكدت ذلك في حكم آخر بتاریخ)4(األلماني

ونحن نرى بأن الرأي الثاني هو األجدر باإلتباع،  فكلما كانت مسألة تفسیر قاعدة 
فإن المنطق اإلسناد األجنبیة هنا تعد مسألة أولیة بالنسبة إلعمال قاعدة اإلسناد الوطنیة، 

یقضي بإخضاعها لرقابة محكمة النقض، ما دامت هذه الرقابة تمارس على تطبیق قاعدة 
.)6(اإلسناد الوطنیة

أن المشرع قد اكتفي بقبول اإلحالة من الدرجة األولى، بموجب المادة ونظیف إلى هذا ب
الوطني، ، أي حالة الرجوع، والتي من شأنها أن تسند االختصاص للقانون2فقرة1مكرر23

حینما ترفض قاعدة اإلسناد األجنبیة االختصاص لقانونها، وتقرر اختصاص القانون 
الوطني، وهذا ما یعد حقا استمرارا في عملیة اإلسناد تبعا ألمر قاعدة اإلسناد الوطنیة، وأننا 
مازلنا في إطار تطبیق القانون الوطني، والخطأ فیه یعرض حكم القاضي للنقض، أما عندما 

د قاعدة اإلسناد االختصاص لقانون ثالث، فحینئذ فقط نخرج عن نطاق القانون الوطني، تسن
لكن المشرع في هذه الحالة ألزم القاضي بتطبیق القواعد الموضوعیة للقانون األجنبي رغم 

؛332؛ د/ محمد كمال فهمي، المرجع نفسه، ص449منهم د/ عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص-1
Lerebours Pigeonnière(P) et Lousouawrn (Y), op. cit., p368.
2 -Voir, Weill(A)  et Alexandre(D), op. cit., p188.

3 -Voir,Cass 2 /06/ 1932, Rev crit. DIP .1955.246, note Hams Dolle.

. 334، المرجع السابق، صرقابة المحكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبيمحمد كمال فهمي،د/ -4
5 -Voir,Cass.14/02/1958, Rev crit DIP. 1958. 542, note E. Mezger;

. 449راجع، د/ عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-6
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رفض قواعد إسناده االختصاص، ویعني ذلك أن القاضي رجع إلى ما تقضي به قاعدة 
خضع في تطبیقه لتطبیقها لرقابة المحكمة العلیا. اإلسناد الوطنیة، والتي ی

محل للرقابةقواعد اإلسنادجمیع الفرع الثاني: 

)، 1، إلى قواعد مزدوجة الجانب وأخرى فردیة (حیث آثارهاتتنوع قواعد اإلسناد من 
)، فهل تشمل الرقابة تطبیق قاعدة 2وكذلك تتنوع من حیث طبیعة المسائل التي تنظمها(

وعیها، ومهما كانت طبیعة المسائل التي تنظمها.اإلسناد بن

اإلسناد واعدقنوعي الرقابة تشمل ـ1

)، إال أن 1.1رأینا سابقا بأنه بالرغم من أن الغالب في قواعد اإلسناد أنها مزدوجة(
)، وسوف نرى بأن رقابة المحكمة العلیا 2.1هناك قواعد مفردة تستدعیها سیاسة التشریع(

. تشمل تطبیق كلیها

:القاعدة المزدوجةالرقابة على تطبیقـ 1.1

إن قواعد اإلسناد مزدوجة الجانب، تبین متى یطبق القانون الوطني ومتى یطبق 
فقد تشیر إلى اختصاص القانون الوطني، أو قد تشیر إلى اختصاص القانون األجنبي،
"یسري على الحالة من القانون المدني التي تنص10ومثال ذلك المادة ،)1(القانون األجنبي

المدنیة لألشخاص وأهلیتهم قانون الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیتهم..."، وهنا قد یكون 
القانون الوطني هو المختص، وقد یكون قانونا أجنبیا هو المختص، وهذا إنما تتم معرفته 

بإعمال ضابط اإلسناد وهو في هذه المادة ضابط الجنسیة.

إعمال ضابط اإلسناد، بأن أعمل ضابطا آخر غیر موجود فإذا ما أخطأ القاضي في
في قاعدة اإلسناد، مثال في المادة السابقة یعمل ضابط الموطن بدل الجنسیة، أو أن یعمل 

18ضابطا احتیاطیا مع إمكانیة تطبیق الضابط األصلي، كما هو الحال في نص المادة 

ضابط اإلرادة، أو أنه في مسألة آثار بأن یعمل ضابط الجنسیة المشتركة مع إمكانیة تطبیق 
، طبق قانون جنسیة الزوج وقت 1فقرة11الزواج، وعند إعماله لقاعدة اإلسناد في نص المادة 

. 46علي علي سلیمان، المرجع السابق، صد/-1
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رفع الدعوى، بدل قانون جنسیة الزوج وقت إبرام الزواج، فسوف ینجر عن ذلك حتما اختالفا 
یق.في النتیجة وهي تحدید قانون آخر غیر القانون الواجب التطب

وهذا األمر الذي یجعل حكم القاضي عرضة للنقض، ألنه یخضع في ذلك لرقابة 
المحكمة العلیا، فعمله هذا هو تطبیق لقاعدة قانونیة وطنیة، أي مسألة التفسیر الصحیح لهذه 

، وهي مسألة قانون، فال یهم بعد ذلك إن أشارت إلي اختصاص القانون الوطني أم )1(القاعدة
قانونا أجنبیا. 

:القاعدة المفردةالرقابة على تطبیق ـ 2.1

مفردة هناك قواعد إسنادأن وهي الغالبة، نجد مزدوجة  الاإلسناد واعدقباإلضافة إلى 
تبین أحوال تطبیق القانون الوطني، ولكنها ال تبین أحوال تطبیق القانون وهي التي الجانب،

ذلك أنه ثمة ،)2(لقانون الوطنياألجنبي، فیقتصر دورها فقط على تحدید مجال تطبیق ا
مجال یتعین فیه على المشرع أن یتبع هذا النمط من أنماط صیاغة هذه القواعد، ویكون 

من القانون المدني التي تنص 13ومثال ذلك المادة ، )3(استثنائیا ألجل تأمین المجتمع
إذا كان 12و11"یسري القانون الجزائري وحده في األحوال المنصوص علیها في المادتین 

أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج...".

فهذه المادة تشیر باختصاص القانون الوطني مباشرة إذا كان أحد أطراف عالقة الزواج 
. )4(وطنیا، سواء في المسائل المتعلقة بالشروط الموضوعیة للزواج، أو بآثاره، أو بانحالله

ال یخرج عن كونه یطبق القانون الوطني وعلیه فالقاضي في إعماله لهذه القاعدة،
ابتداء وانتهاء، لذا فهو یخضع لرقابة المحكمة العلیا، عندما یخطئ في تطبیق هذه القاعدة 

ویطبق نص من القانون المدني13كعدم تطبیقه للمادة الفردیة، بأن یغفل عن تطبیقها مثال،

. 130علیوش كربوع كمال، المرجع السابق، صد/-1
.77ل، المرجع السابق، صد/علیوش قربوع كما-2
، مجلة القانون أسالیب فض تنازع القوانین ذي الطابع الدولي في القانون الوضعيد/عنایت عبد الحمید ثابت، -3

. 18، ص1995،65واالقتصاد للبحوث القانونیة واالقتصادیة، القاهرة ، 
، في بعض المسائل من قانون األسرة الجزائريقواعد التنازع الدولي یوسف عماري، فتیحةراجع،لمزید من التفصیل -4

. 110، 107، ص2، 1999المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة، الجزائر، 



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

124

د طرفي عالقة الزواج جزائریا من القانون المدني، رغم كون أح12وأ11المادتین إحدى 
.قاعدة قانونیة وطنیة تلزمه بتطبیق القانون الوطنيلاألمر یعد مخالفة ، فهذا وقت انعقاده

تطبیق )1(سالف الذكر17/02/1998قرار المحكمة العلیا الصادر فيولقد جاء في
سالفة الذكر، 13قضائي یتعلق برقابة المحكمة العلیا على تطبیق قاعدة اإلسناد في المادة 

من 13فقضى بأنه "... حیث كان على القاضي األول تطبیق القانون الجزائري وفقا للمادة 
القانون المدني عوض القانون اإلیطالي كما هو وارد في الحكم المطعون فیه ولما كان ذلك 

فإنه یكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبیقه مما یتعین نقضه". 

أن الخطأ في تطبیق قاعدة اإلسناد یعتبر مخالفة للقانون وخطأ فقد قضى هذا القرار ب
من القانون المدني، وقاعدة اإلسناد 12في تطبیقه، وهي قاعدة اإلسناد موضوع المادة 

، ولقد أثارت المحكمة العلیا تلقائیا الوجه المتمثل في وجوب 13الفردیة موضوع المادة 
وأخطأ في 13ضي الموضوع الذي خالف المادة تطبیق هذه المادة، وبسطت رقابتها على قا

تطبیقها.

باختالف مضمونها.قواعد اإلسناد علىالرقابة ـ2

تفسیرها ى الخطأ في تطبیق قاعدة اإلسناد و إن الرقابة التي تمارسها المحكمة العلیا عل
هي رقابة عامة تسري على تطبیق جمیع هذه القواعد دون استثناء وال تمییز بینها، مهما 
كانت طبیعة المسائل التي تنظمها، سواء كانت تتعلق بحقوق یجوز لألطراف التصرف فیها 
أو تتعلق بحقوق ال یجوز لألطراف التصرف فیها، وسواء تعلقت بمسائل األحوال الشخصیة 
أم العینیة، ومهما كان مصدرها، سواء كان تشریعا عادیا أم اتفاقیة دولیة، ففي جمیع األحوال 

ضي الموضوع في تطبیق قاعدة إسناد معینة، فهو ال یعدو أن یكون قد أخطأ في إذا أخطأ قا
. )2(تطبیق قاعدة قانونیة، یجوز التمسك بذلك ولو ألول مرة أمام المحكمة العلیا

.36صراجع ما سبق بیانه فيسبقت اإلشارة إلیه، -1
. 445راجع، د/ عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-2
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وهناك تطبیق قضائي عندنا في القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 
مة العلیا تلقائیا تطبیق قاعدة اإلسناد ، حیث أثارت فیه الحك)1(سالف الذكر10/04/1988

من القانون المدني، رغم أنها تنظم مسائل تخص حقوقا یجوز للخصوم 18موضوع المادة 
الذي قضى بأن الخطأ في )2(17/10/1990التصرف فیها، وكذلك القرار الصادر بتاریخ 
رة لوجه من من القانون المدني یعتبر صو 16تطبیق قاعدة اإلسناد مضمون نص المادة 

أوجه الطعن وهو الخطأ في تطبیق القانون، وهذه المادة توجب تطبیق قانون الموصي وقت 
وفاته، أي تتعلق بقانون األسرة.

وخالصة القول في هذا الفصل، أن المحكمة العلیا تراقب تطبیق القاضي لقاعدة 
تطبیقها، سواء تعلق اإلسناد، بوصفها قاعدة قانونیة وطنیة، فالقاضي ملزم بحسن تفسیرها و 

بإغفال تطبیق القاضي لها، رغم توافر شروط تطبیقها، أو تطبیقها تلقائیا دون احترام األمر
لمبدأي حیاد القاضي واحترام حقوق الدفاع، أو تعلق األمر بالخطأ في تطبیقها بوصفها 

ضابط تطبیقمسألة القانونیة محل النزاع، أو تكییف القاعدة قانونیة وطنیة، سواء في 
تحدید نطاق القانون المسند إلیه ومراقبة شروط تطبیقه، وسواء ناد فیها تطبیقا سلیما، أو اإلس

كانت قاعدة اإلسناد مزدوجة الجانب أو مفردة، وأیا كانت طبیعة الحقوق التي تنظمها، إذا ما 
أخطأ القاضي في ذلك  فإن حكمه  یكون معرضا للنقض.

 

 

 

 

 

. 38، صراجع ما سبق بیانه فياإلشارة إلیه، سبقت -1
.                      35، صراجع ما سبق بیانه فيسبقت اإلشارة إلیه، -2
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بالفصل في النزاع أجنبيقانون اختصاصبالوطنیة قاعدة اإلسناد تشیربعد أن 
هذا الموضوعیة فيقواعدالوهي تطبیق أال ،، تأتي المرحلة الثانیة في حل النزاعالمطروح
هذه و ،جنبي أمام القاضي الوطنيانون األوفي هذه المرحلة یقتضي بیان وضع الق،القانون

قواعد هذا القانون كیفیة تطبیقتحدیدو ، تحدید طبیعة القانون األجنبيیفصل فیها المسألة 
والظروف المحیطة بمعاملته، وٕاذ تعتبر من المسائل التي لم یستقر فیها الفقه والقضاء على 

هو نفسه جنبي المختصوضع القانون األفیما إذا كانرأي محدد، فمازالت محل اختالف، 
قه یطببتایكون ملزمففیعتبره القاضي قانونا ویطبقه بهذه الصفة، وضع القانون الوطني، 

أو یكون وضعه مختلفا عن وضع القانون الوطني، بأن یأخذ وضع الوقائع، فال تلقائیا، 
(فصل أول).یكون القاضي ملزما بتطبیقه تلقائیا

قع االختالف أیضا في دور و القانون األجنبي، ي تحدید طبیعةونتیجة االختالف ف
القاضي في إثبات مضمون قواعده الموضوعیة، وفي التحقق من نفاذ هذه القواعد، وفي 

إلى رقابة المحكمة العلیااوتفسیرهافي تطبیقهالقاضي ع و خضمسألة أنكما ، اتفسیره
أخذ وضع الوقائع، جنبي تقواعد القانون األحول ما إذا كانت، اختالفا واضحاتعرف كذلك

وله سلطة تقدیریة في تطبیقها وتفسیرها، ،اال یكون القاضي ملزما بإثبات مضمونهوعلیه ف
أن هذه القواعد تأخذ وضع القانون، وعلیه ، أو إلى رقابة المحكمة العلیاذلكال یخضع فيف

ر القانون، وتفسیرها یطبق ویفسوهو في تطبیقهایكون القاضي ملزما بإثبات مضمونها،
دور التطرق إلى هذا ما نحاول معرفته من خالل و یخضع في ذلك إلى رقابة المحكمة العلیا، 

ما إذا كان تحدید ثم )،الثانيفصل ال(لقانون األجنبيلالقواعد الموضوعیة تحدیدالقاضي في 
طاق خرج عن نالمحكمة العلیا، أم یلرقابةیخضع، هذا القانونتطبیق القواعد الموضوعیة ل

.)ثالثالفصل ال(رقابتها
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ثر مالئمة بوصفه القانون األكبموجب قاعدة اإلسناد، جنبي األقانون الاختصاص إن
لها وصف القانون،ما إذا كانطبیعة قواعده الموضوعیة، لحكم النزاع، یثیر مسألة

ابنفس الصفة التي یطبق بها القانون الوطني، فیلتزم بإعمالهبتطبیقها ملزم الوطني القاضيف
هذا القواعد ال تأخذ وصف من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تمسك الخصوم بذلك، أم أن

نما من تلقاء نفسه وإ اوبالتالي فإن القاضي ال یلتزم بتطبیقهالقانون، فهي تأخذ حكم الواقع،
القانون األجنبي، قواعد یستوجب البحث في طبیعة وهذا مایتعین أن یتمسك الخصوم بذلك،

قانونا أم ابوصفهقواعد هذه البتطبیقما إذا كان القاضي الوطني ملزمإلى تحدید للوصول 
(المبحث األول).واقعةالكونههو غیر ملزم بذلك

رغم ثم أن هناك حاالت تستدعي استبعاد القواعد الموضوعیة للقانون األجنبي
وانعقادلنظام العام، لمخالفة هذه القواعداالتيوهما حاصها في حكم النزاع،اختص

.   (المبحث الثاني)اختصاصه عن طریق الغش

 

 

القانون األجنبي أهمیة قصوى في تحدید نوعیة المعاملة تكتسي مسألة تحدید طبیعة
التي سوف تتلقاها قواعده الموضوعیة من القاضي من حیث إثابتها وتفسیرها وتطبیقها، وقد 

ومن طبق باعتباره قانوناقواعده سوف تتفي ما إذا كانثار خالف حاد حول هذه الطبیعة، 
فیكون القاضي غیر ملزم بتطبیقها باره واقعة،أو باعتثم فالقاضي ملزم بتطبیقها تلقائیا،

وضع المسألة في القانون المقارن الذي یظهر بأنه یتأرجح لذلك سوف نتطرق إلىتلقائیا،
والذي نرى بأنه (مطلب أول)، ثم نتعرض إلى وضع المسألة في القانون الجزائري بین الرأیین 

إلزام القاضي بتطبیقه من ثم جنبي و یتجه نحو إضفاء الطبیعة القانونیة على القانون األ
(مطلب ثاني).  تلقائیا
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القانون األجنبي بین الواقع والقانونالمطلب األول: 

ألة تحدید طبیعة القانون مسالمقارن حولفي الفقه والقضاء الحادالفتخنتیجة لال
انون تطبیق القاألساس الذي یحمل القاضي علىعدة نظریات فقهیة تقترح ظهرت، األجنبي

األجنبي، كما حاول القضاء متأثرا بالفقه أو بطبیعة النظام القانوني السائد في دولته إیجاد 
ى ال في اتجاهین اثنین، األولالقانون األجنبي، ونستطیع حصر هذه النظریاتتبریر لتطبیق 

واقعة رى بأنه ال یعدوا أن یكونألجنبي بالصفة القانونیة، وٕانما تللقانون افي جملتهاعترفت
بأن القانون األجنبي یحتفظ بصفته القانونیة (فرع ثاني).جمیعهارىة فت(فرع أول)، أما الثانی

الفرع األول: القانون األجنبي واقعة      

أكثر من وقائع یجب على األطراف تالقانون األجنبي لیسقواعد هذا االتجاه بأن یرى
ن یبذلوا ما في وسعهم إلثباتها أمام محكمة التمسك بها لتطبیقها، ویكون من المنتظر أ

وبعضا من فقه األنظمة يالموضوع، وهو ما استقر علیه النظام القانوني األنجلوساكسون
)، كما أن القضاء في بعض الدول قد 1(الالتینیة، وقد برزت عدة نظریات تتبنى هذا الرأي

).2ساند في أحكامه هذا االتجاه(

:النظریات الفقهیةـ1

تریان بأن القاضي غیر ملزم بتطبیق القانون األجنبي تلقائیا على أساس هناك نظریتان
)، ونظریة 1.1احترام الحقوق المكتسبة(نظریة النظریتان همااتان، وهأنه یعتبر واقعة
).2.1العنصر الواقعي(

:الحقوق المكتسبةنظریة ـ 1.1

، وقد طبقها القضاء ساكسونيجلو سادت نظریة احترام الحقوق المكتسبة في الفقه األن
وتبعا لهذه النظریة ال یطبق االنجلیزي، ثم لقیت رواجا وقت ظهورها وتأثر بها الفقه األوربي، 

القاضي القانون األجنبي بهذه الصفة، إنما یتمثل عمله في االعتراف بالحق الذي اكتسب 
طبقا لهذا القانون. 

لخارج:تطبیق القاضي لواقعة اكتسبت في اـ1.1.1
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على مبدأ أساسي وهو أن أي قانون إقلیمي نظریة احترام الحقوق المكتسبة تقوم 
النطاق، ال تمتد سلطته خارج حدود الدولة التي أصدرته وداخل تلك الحدود یسري على كل 
األشخاص واألشیاء والوقائع، وهذا الطابع اإلقلیمي یجعل سلطة القانون وكذلك القضاء في 

انعة لسلطة أي قانون آخر، وٕاذا ما نظم حق أو مركز قانوني معین طبقا الدولة قاصرة وم
.)1(للقانون اإلقلیمي، فیجب أن یلقى اعترافا من جانب النظم القانونیة للدول األخرى

ووفقا لهذه النظریة ال بد لنفاذ الحق من الوجهة القانونیة في ظل قانون أجنبي أن 
:)2(تتوافر عدة شروط وهي

الحق قد تم اكتسابه فعال. ـ أن یكون 

ـ أن یكون هذا الحق تم اكتسابه وفقا لألصول المبینة في قانون البلد األصلي للحق.

ـ أن یكون القانون الذي اكتسب الحق بمقتضاه مختصا دولیا.

لكن المالحظ أن هذه الشروط لیست كافیة لالعتراف بالحق المكتسب في كل األحوال، 
ود بإطار من القیود یمكن إجمالها في ثالثة قیود رئیسیة وهي:فإطار هذا االعتراف محد

ـ خضوع الحق للقانون الذي اكتسب في ظله من حیث طبیعته و ما یتصف به من أوصاف، 
وما یقع علیه من أعباء.

ـ خضوع الحق المكتسب للنظام العام في الدولة المراد االعتراف فیها بهذا الحق.

لمكتسب على ما یكون قد خال من فكرة الغش نحو القانون.               ـ اقتصار االعتراف بالحق ا

وعلى هذا األساس یكون دور القاضي الوطني المعروض علیه النزاع لیس البحث عن 
القاعدة الموضوعیة الواجبة التطبیق على النزاع، بل یقتصر على التحقق من اكتساب حق 

.)1(معین وفقا لقانون أجنبي بصفة صحیحة

.492د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-1
Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p526.

. 282،474د/ محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص،راجع-2
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فالقاضي الوطني ال یطبق القانون األجنبي امتثاال ألمر واضعه وٕانما یأخذه في 
االعتبار فقط كي یتحقق من قیمة الحق أو المركز القانوني الذي اكتسب وفقا له، أي 
یستشیره لیتأكد من صحة هذا االكتساب، وحتى في هذه الحالة ال یقر له الصفة القانونیة بل 

وكأن االعتراف بهذا القانون هو اعتراف بواقعة نتجت تحت سلطانه باعتباره عنصرا واقعیا،
.)2(لصاحب الحق بواسطة قاعدة اإلسناد الوطنیة

:الذي اكتسب فیهالقانوناعتراف باالعتراف بحق ـ2.1.1

قد ساهمت بنصیب في تبریر تطبیق نظریة احترام الحقوق المكتسبة ال شك في أن 
قدت من عدة جوانب منها:القانون األجنبي إال أنها انت

ـ أنها تقوم على أساس مبدأ اإلقلیمیة بمفهوم ضیق، فأنصارها ینظرون إلى القانون 
اإلقلیمي نظرة ضیقة فهم یضنون أن القانون اإلقلیمي الذي تطبقه محاكم الدولة لیس إال 

في مجموعة القواعد الموضوعیة التي تحكم التصرفات واألفعال التي تحدث داخل نطاقها، 
حین أن القانون اإلقلیمي ال یشمل هذه القواعد وحدها بل یضم أیضا قواعد التكییف وقواعد 
اإلسناد، فإذا كانت المحكمة االنجلیزیة تقضي في صحة عقد عقده أجنبیان في باریس وفقا 
لقواعد القانون الفرنسي مثال فإنها تطبق قاعدة فرضها القانون االنجلیزي، فهي جزء من 

.)3(اإلقلیمي في انجلترا موضع التنفیذالقانون 

ـ أنها غیر شاملة، إذ تقتصر على تفسیر تطبیق القانون األجنبي على مجال واحد فقط 
وهو مجال الحقوق المكتسبة، في حین أن تطبیق القانون األجنبي یكون غالبا في مرحلة 

یر موجودة سابقا، ، فقد یكون القانون األجنبي مصدرا لنشوء أوضاع جدیدة غ)4(نشوء الحق

.322رشا علي الدین، أحمد علي تقي الدین، المرجع السابق، ص-1
؛ د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول 254د/ الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص -2

. 492ي للقوانین، المرجع السابق، صفي التنازع الدول
. 159د/ جابر جاد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص راجع،-3
. 141د/ أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص-4
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وأن المنازعة في هذه األوضاع تعني البحث طبقا لقانون معین تحدده قاعدة اإلسناد ما إذا 
.)1(كانت الشروط المطلوبة لنشأتها قد توافرت فیها أم ال

وعلیه فإن األخذ بهذه النظریة یقصر مهمة القاضي في التحقق فیما إذا كان الحق قد 
عل القانون األجنبي ال یعدو أن یكون مجرد واقعة یبحث صار مكتسبا أم ال، وذلك یج

القاضي عن وجودها، في حین أن مهمة القاضي هي إنشاء الحق أو االعتراف بحق وذلك 
. )2(بتطبیق القانون األجنبي المختص علیه

ألنه سواء استشار ـ أنها تقوم على منطق نظري مثالي ولیس على منطق عملي،
األجنبي أو اعترف بحق مكتسب وفقا له ففي الحالتین یعد اعترافا القاضي الوطني القانون

حقیقیا بهذا القانون وتطبیقا له، أضف إلى أنه ال یمكن للقاضي الوطني التحقق من صحة 
اكتساب الحق أو المركز القانوني إال إذا عرف مقدما القانون الذي اكتسب هذا األخیر في 

أو مركز قانوني ما نشأ في الخارج ال تستقل عن ظله، وعلیه فأن مسألة االعتراف بحق
مسألة االعتراف بالقانون األجنبي ذاته الذي نشأ في ظله هذا الحق، فاالعتراف بالحق أو 
المركز القانوني المكتسب في ظل قانون أجنبي ما یعني في واقع األمر اعترافا بهذا 

.)3(القانون

ـ نظریة العنصر الواقعي:2.1

، وقد تأثر بموقف القضاء الفرنسي، الذي عرف ترددا )4(لفقه الفرنسيجانب من ارىی
لذي ن القانون األجنبي ال یعدو أن یكون أمام القاضي افي تحدید طبیعة القانون األجنبي، بأ

.یطبقه عنصرا من عناصر الواقع

:ال تتعدى حدود دولتهالقانون قوة ـ1.2.1

د/ الطیب زروتي، المرجع نفسه، الموضع نفسه. -1
نهما نزوال على حكم القانون الفرنسي فمثال لو أراد زوجان فرنسیان الطالق أمام القاضي االنجلیزي بمقتضى اتفاق بی-2

نفسه، فإن الذي یكون مطروحا أمام هذا القاضي هو إنشاء مركز قانوني جدید وفقا ألحكام القانون األجنبي، وهذا الفرض 
د/عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ال تغطیه هذه النظریة األمر الذي یظهر قصورها، راجع،

. 141د/ أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص؛ 359ص
.493د/أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صراجع،-3

4 -Voir, Batiffol (H), op. cit., p373 .
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ه مجرد عنصر قانونیة للقانون األجنبي واعتبار لإنكار الطبیعة ایبرر أصحاب هذا الرأي 
من تلقاء نفسه بحجتین، إحداهما هعدم التزام القاضي بتطبیقومن ثم من عناصر الواقع، 

مستمدة من طبیعة هذا القانون، الذي ال یعدوا أن یكون عنصرا من عناصر الواقع أمام 
وهما:)1(المدنیةجراءاتفي اإلالقضاء الوطني، واألخرى إجرائیة مستمدة من المبادئ العامة

أنه ما دام القانون األجنبي واقعة فمن الطبیعي عدم التزام  القاضي بتطبیقه من تلقاء ـ
نفسه، وٕاثباتا لذلك یقول بأن القاعدة القانونیة تتكون من عنصرین، العنصر العقلي أو 

تستمد منه القاعدة مضمون القاعدة و كونها عامة و مجردة، وعنصر األمر واإللزام الذي 
قوتها الملزمة، ونفرقها بالتالي عن قواعد األخالق أو قواعد الدین، وٕاذا كانت القاعدة 
القانونیة األجنبیة تمتلك هذین العنصرین في بلد المشرع الذي أصدرها، فإنها تفقد عنصر 

قلیم الذي األمر في حالة تطبیقها أمام القضاء الوطني، ألن عنصر اإللزام یتحدد بداهة باإل
یزاول فیه المشرع سیادته، فال یتبقى لها بالتالي سوى مضمونها أو العنصر العقلي، ومن ثم 

.)2(تفقد صفتها كقاعدة قانونیة

ال یغیر أمر المشرع الوطني بمقتضى قاعدة اإلسناد من طبیعة القانون األجنبي أمام و 
ي الداخلي، ویشبه الفقیه القاضي الوطني، إذ تبقى قواعده غریبة عن النظام القانون

"Batiffole" تطبیق القاضي للقانون األجنبي بتطبیق لوائح الشركات، فكالهما قواعد عامة
تطبق على حاالت خاصة، ولكنها غیر صادرة عن المشرع الوطني، وینقصها عنصر 

.)3(األمر، وبالتالي في ال تكتسب صفة القانون

حیث یرى بأنه ال یعامل القانون األجنبي "Bartin"كما یأخذ بهذا الرأي أیضا الفقیه
واجب التطبیق في فرنسا كما یعامل فیها القانون الفرنسي الداخلي في نطاقه الخاص، إن 
الطابع اآلمر للقانون األجنبي واجب التطبیق عادة ال یكون له بالنسبة للقضاة الفرنسیین، 

.)4(نفس قوة الطابع اآلمر للقانون الفرنسي

؛104علي صادق، مركز القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، المرجع السابق، صهشامد/ -1
Batiffol (H), op. cit., p373.
2- Ibid, p373.
3-Ibid, p374.

. 499أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صد/راجع،-4
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اضي ال یعرف أحكام القانون األجنبي، فال یجوز بالتالي افتراض علمه به، أن القـ
رأیهم في عدم إلزام القاضي بتطبیق القانون تبریرل)1(بعض الفقهعلیه یستند وهذا ما 

.األجنبي تلقائیا

وعلیه فبناءا على هذا الرأي فإن القاضي الوطني ال یطبق القانون األجنبي من تلقاء 
من صفة األمر بالنسبة له، وٕانما یتعین على الخصوم التمسك بتطبیقه، كما نفسه، لتجرده 

یقع على عاتقهم عبء إثبات مضمونه، كما هو الحال بالنسبة للوقائع عموما، كما أن تفسیره 
. )2(ال یخضع لرقابة المحكمة العلیا، لكونه مسألة واقع تخرج عن اختصاصها

: خارج دولتهارهاالقاعدة القانونیة تحتفظ بجوهـ2.2.1

من عدة أوجه:)3(تعرض هذا االتجاه لنقد الفقه

أن القاعدة القانونیة األجنبیة تفقد صفتها كقانون وتتحول إلى مجرد بترى هذه النظریةـ 
واقعة بمقولة أن القاضي األجنبي الذي یطبقها ال یخاطب باألمر الوارد في القاعدة، فهذا 

ال یصح التسلیم  به، فالقاعدة القانونیة تحتفظ بجوهرها، كالم یقوم على الفرض والمجاز و 
، سواء طبقت داخل حدود الدولة الصادرة فیها أو طبقها قاضي آخر بوصفها قانونا أجنبیا

وسواء تم التسلیم جدال بأنها تفقد عنصر  األمر عندما تطبق خارج إقلیم  الدولة، فلماذا ال 
. )4(عدة اإلسناد الوطنیةنسلم بأنها تسترد هذه القوة بمقتضى قا

فكرة الصفة الواقعیة للقانون األجنبي من التقسیم اإلجرائي هذه النظریة ـ استمدت 
لعناصر الدعوى، إلى وقائع من جهة یثیرها ویتمسك بها الخصوم، وٕالى القانون الذي یقوم 

یعامل القاضي بتطبیقه على وقائع الدعوى، وعندما الحظ أصحاب النظریة أن القضاء ال 

كما یرى بهذا الرأي في الفقه المصري، د/عبد الباسط جمعي في كتابه ، "Motulsky"و" "Dejardinsكاألستاذ -1
. 130م اإلثبات في القانون المدني المصري، والذي أشار إلیه د/شمس الدین الوكیل المرجع السابق، صنظا

. 360، تنازع القوانین، المرجع السابق، صعكاشة محمد عبد العالد/-2
القضاء علي صادق، مركز القانون األجنبي أمام هشامد/ ؛ د/عكاشة محمد عبد العال، المرجع نفسه، الموضع نفسه-3

Lousouarn (Y) et Bourel (P), op. cit., p 244؛104الوطني، المرجع السابق، ص

.78علي صادق، المرجع نفسه، الموضع نفسه؛ د/ شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، صهشامد/ -4
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القانون األجنبي كالقانون الوطني تماما استخلصوا من ذلك أنه عنصرا من عناصر الواقع 
ألن ما یقابل القانون هو الواقع.

غیر أن تقسیم عناصر الدعوى على النحو السالف الذكر، و اعتبار أن ما ال یدخل 
الداخلیة فقط، في إحداهما یدخل بالضرورة باألخرى، هو تقسیم صالح في إطار المنازعات

لخصوصیة هذه تجاهالیعد ومن ثم فإن إعماله في نطاق المنازعات الخاصة الدولیة 
هو القانون ر عنصر جدید لم یكن في الحسبان و عن ظهو أساسا المنازعات الناتجة 

.)1(األجنبي

كما أن تشبیه القانون األجنبي بلوائح الشركات فهو تشبیه مع الفارق ألن القاعدة 
یة األجنبیة عامة و مجردة أما لوائح الشركات فهي تحكم مركز ذاتیة و حاالت القانون
.)2(محددة

حیث یؤدي ذلك ،ـ األخذ بهذا الرأي یؤدي إلى نتائج ضارة بالعالقات الخاصة الدولیة
إلى إهدار قاعدة التنازع ، حیث لن یطبق القاضي الوطني القانون األجنبي من تلقاء نفسه، 

نادر الحدوث. فیصبح  تطبیقه 

ولعل هذا ما دعا جانبا من الفقه الفرنسي إلى التأكید أن موقف قضاءه من القانون 
األجنبي ال یرجع إلى كونه یعتبره مجرد واقعة، بل راجع إلى الصعوبات العملیة الناتجة عن 
تطبیق القانون األجنبي خصوصا من ناحیة صعوبة إثباته، و بسط الرقابة على تفسیره من 

.)3(محكمة النقضقبل

و لعل ما یؤكد هذا الرأي هو أن محكمة النقض الفرنسیة قد تراجعت على موقفها 
السابق من القانون األجنبي وأصبحت تقضي بإلزام قاضي الموضوع بتطبیقه تلقائیا و البحث 
عن مضمونه، بل أصبحت ال تبرر رفضها فرض الرقابة على تفسیر القانون األجنبي بكونه 

وتشیر  صراحة إلى بصفته القانونیة، فقد جاء في قرار لها صادر بتاریخ واقعة، 

.120علي صادق، المرجع نفسه، صهشامد/-1
. 28نادیة فضیل، تطبیق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، المرجع السابق، صد/راجع،-2

3- Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p110.
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أن قاضي الموضوع یطبق و یفسر بكل سیادة القانون األجنبي، هذا )1(13/01/1993
من 7یبقى رغم غیاب رقابة محكمة النقض قاعدة قانونیة ال تخضع ألحكام المادة األخیر

.)2(قانون اإلجراءات المدنیة الجدید

:القضاء المساند لتطبیق القانون األجنبي كواقعةـ2

مثل القضاء سوف نورد نماذج عن القضاء المساند لتطبیق القانون األجنبي كواقعة،
الذي یرى )، والقضاء الفرنسي1.2(الذي یقضي باحترام الحقوق المكتسبة االنجلو سكسوني

الذي یرى بأن القانون ري)، والقضاء المص2.2(بأن للقانون األجنبي طبیعة مزدوجة 
).3.2(األجنبي واقعة للصعوبات العملیة

: احترام الحقوق المكتسبةبیقضيـ القضاء االنجلو سكسوني1.2

یسود في القضاء االنجلو سكسوني تطبیق القانون األجنبي كواقعة، وباألخص القضاء 
د طبقها أول مرة في سنة احترام الحقوق المكتسبة، فقاالنجلیزي الذي یعتمد في قضائه نظریة

وكانت المشكلة في هذه القضیة Dalrymple"."Dalrympleوهية، في قضیة شهیر 1811
، إذ جاء في حیثیات "Dalrymple"تعتبر زوجة للسید " Miss Gordon"هي ما إذا كانت 

أن هذه القضیة مرفوعة أمام المحاكم اإلنجلیزیة لذلك یجب أن ،الحكم في هذه القضیة
ى فیها طبقا لمبادئ القانون اإلنجلیزي الواجبة التطبیق في مثل هذه القضیة، والمبدأ یقض

الوحید الواجب التطبیق في مثل هذه القضیة في القانون االنجلیزي أن تقدیر صحة 
الزوجیة یجب أن تقرر وفقا لقانون الدولة التي نشأت فیها هذه "Miss Gordon"حقوق

.)3(الحقوق إذا كانت موجودة

:طبیعة مزدوجة في القضاء الفرنسيلقانون األجنبيلـ 2.2

1 - Cass 1er civ., 13 janvier 1993, Consorts Coucke, Rev crit. DIP .1994.78, note B. Ancel,
Bull. civ.I, no14.

قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي:من7حیث تنص المادة -2
" Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les
parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs pretentions".

. 157جابر جاد عبد الرحمان، المرجع السابق، صد/راجع،-3



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

136

بعد أن كانت محكمة النقض الفرنسیة ترى بأن القانون األجنبي یعتبر مجرد واقعة 
وتفسیره یعتبران من الوقائع المتروكة لقضاة الموضوع، قررت هبأن إثبات مضمونو صرفة، 

دفاع جدید یمتزج فیه الواقع بالقانون، في مرحلة الحقة في بعض قراراتها، أنه یعتبر وجه 
، الذي قضت فیه بأن التمسك أمامها ألول مرة )1(20/02/1948كما في قرارها الصادر في 

بتطبیقه یعتبر وجه دفاع جدید یمتزج فیه الواقع بالقانون. 

والمالحظ على قضاء محكمة النقض الفرنسیة من ناحیة أخرى أنه قد اتجه في بدایة 
الخلط بین مسألة تطبیق القانون األجنبي ومسألة مدى إلزامیة قاعدة اإلسناد، األمر إلى 

حیث لم یكن یتعرض بصفة منفصلة لهذه المسألة األخیرة، ولكن القرار الصادر من محكمة 
، الذي قضى بأن قواعد اإلسناد )2(12/05/1959في "BISBAL"النقض الفرنسیة في قضیة

ام على األقل، حین تشیر باختصاص القانون األجنبي و أنه الفرنسیة ال تتعلق بالنظام الع
على األطراف التمسك في هذه الحالة بتطبیقها، ومن ثم فإنه ال یمكن النعي على محكمة 
الموضوع لعدم تطبیقها القانون األجنبي تلقائیا، وتطبیق القانون الفرنسي الذي له الصالحیة 

هو األول الذي وضع التفرقة بین هاتین لحكم جمیع عالقات القانون الخاص، یعتبر 
المسألتین.

وفي تطور الحق منحت محكمة النقض رخصة للقضاة في تطبیق القانون األجنبي 
قضت بأنه ال جناح على قضاة حیث ، )3(2/03/1960تلقائیا، وذلك في قرار لها بتاریخ 

ذلك في أمر یمس الموضوع إن طبقوا القانون األجنبي من تلقاء أنفسهم حتى ولو لم یكن 
النظام العام. 

القضاة بتطبیق القانون األجنبي تلقائیا وفي تطور آخر ألزمت محكمة النقض الفرنسیة
وذلك االتفاقي مصدر ذات الوقاعدة اإلسناد في حالتي الحقوق التي ال یجوز التصرف فیها 

1 -Voir,Cass 20/02/1948, Rev crit DIP., 1948, 308;

تطبیق القانون اإلیطالي 11/07/1961، الصادر في "Bertoncini"ولقد قضت أیضا محكمة النقض الفرنسیة في قرار 
یلة المستمدة من الدفع باختصاصه وكذا من التمسك بمضمونه ألول مرة أمام محكمة النقض، وخالفا لتلك والذي تعتبر الوس

المتعلقة بالقانون الفرنسي، مزج بین الواقع والقانون مما یتعین معه القضاء برفضها، راجع:
-Cass.Civ.11/07/1961Clunet1963,132. Note Goldman, Rev.crit DIP. 1962, 124. Note Batiffol.

.17مشار إلیه سابقا، راجع، ص-2
.19مشار إلیه سابقا، راجع، ص-3
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تأكیدا و ، )1(1986مارس 04صادر بتاریخ الالقرار ، و 1983مارس 09قرار لها بتاریخ في 
Coveco et autre"قضت في قرار لها في قضیة لهذا  Vesoul transports" بتاریخ

بأنه عندما ال یثیر األطراف أحكام قواعد قانونیة أخرى غیر تلك )2(04/12/1990
المستخلصة من القانون الفرنسي، خاصة في المسائل التي ال تخضع التفاقیة دولیة أو تلك 

ها حریة التصرف في حقوقهم، فإنه ال ینعى على قاضي الموضوع إذا لم التي یكون لهم فی
یبحث تلقائیا عن القانون الواجب التطبیق في الموضوع. 

أشارت محكمة النقض الفرنسیة فقد )3(26/05/1999أما في القرار الصادر بتاریخ 
، وز التصرف فیهافة القانونیة للقانون األجنبي في نزاع یتعلق بالحقوق التي الیجإلى الص

بأنه بقضائه على هذا النحو الوارد في الحكم المطعون علیه، ودون أن یبحث حیث قضت 
القاضي من تلقاء نفسه اآلثار التي تترتب على إعمال القانون الشخصي لألم على الدعوى 
المرفوعة أمامها، فإن محكمة االستئناف تكون قد أغفلت إعمال النصوص المشار إلیها 

أعاله.

النقض الفرنسیة قد استقرت على مبدأ التفرقة بین حالتین، ففي ةوعلیه یبدوا أن محكم
بمثابة القانون األجنبي بتدالمسائل التي تتعلق بحقوق ال یجوز لألطراف التصرف فیها، تع

قانون، وقاضي الموضوع ملزم بتطبیق القانون األجنبي تلقائیا، وأما في المسائل التي تتعلق 
من ثم القانون، و بمثابة القانون األجنبي بعتدوز لألطراف التصرف فیها، فال تبحقوق یج

بتطبیق القانون األجنبي تلقائیا، وتستند هذه التفرقة إلى أنه ملزم غیرقاضي الموضوع یكون 
في الحقوق التي یجوز لألطراف التصرف فیها، بإمكانهم أن یتنازلوا صراحة عن تطبیق 

من قانون 12/3فیقوم القاضي بتطبیق القانون الوطني تطبیقا للمادة ، )4(القانون األجنبي

.23مشار إلیهما سابقا، راجع، ص-1
2 -la Cour de cassation estime que «Les parties n' ont pas invoqué d'autres lois que celles
spécialement tirées du droit français, en une matière qui n'était soumise à aucune convention
internationale et ou le demandeur avait la libre disposition de ses droits», Voir, Cass.1er civ.,
4 décembre 1990, Sté Coveco, Rev crit. DIP .1991.558, note M.-L. Niboyet-Hoegy ;
JDI.1991.371, note D. Bureau ; GA 4e éd., 2001, n° 76

.24مشار إلیه سابقا، راجع، ص-3
.Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p112؛                 176د/ أشرف وفاء محمد، المرجع السابق، ص-4
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التي تلزمه بالفصل في النزاع طبقا للقواعد القانونیة التي تطبق )1(اإلجراءات المدنیة الفرنسي
علیه.

:لصعوبات العملیةلةواقعالقانون األجنبي القضاء المصري یعتبر ـ 3.2

كمة النقض المصریة تسایر محكمة النقض في القضاء المصري، أن محالظاهر 
قالت "إن التمسك بتشریع 1955یولیو 7الفرنسیة في هذا االتجاه، ففي حكم لها صادر في 

.)2(أجنبي أمام هذه المحكمة، ال یعدوا أن یكون مجرد واقعة یجب إقامة الدلیل علیها"

ولقد تابعت محكمة النقض المصریة نهجها هذا في حكمین صادرین في
بأن عللت فیهما قضاءها بما تعلل به محكمة النقض الفرنسیة أحكامها، 14/04/1970

مقررة أن التمسك أمامها ألول مرة بقاعدة قانونیة أجنبیة هو دفاع یخالطه واقع، كان یجب 
.)3(عرضه على محكمة الموضوع

ما فنجد أنها قضت في هذا الحكم بأنه "ألن االستناد إلى قانون أجنبي هو، على
جرى به قضاء هذه المحكمة، واقعة یجب على الخصوم إقامة الدلیل علیها...، ولما كانت 
الطاعنة لم تقدم ما یثبت أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه یكون سببا 

دي به ألول مرة أمام محكمة النقض"، وفي حكمها الصادر بتاریخ جدیدا ال یجوز التص
.)4(على هذا الموقف نفسهأكدت19/01/1977

لكن قضاء محكمة النقض المصریة عرف تطورا ملحوظا، حیث أنها بررت في أحد 
أحكامها بأن معاملة القانون األجنبي معاملة الوقائع هو نتیجة للصعوبات العملیة التي تواجه 

: من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي على أنه12/3تنص المادة -1
« Le juge ne peut changes le dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en
vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition l'ont llé par les
questions et points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat ».

، أشار إلیه د/ أحمد 1347، ص3، العدد26، السنة1955قض، الدائرة المدنیة، الحكم منشور في مجموعة أحكام الن-2
.508عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص

، أشار إلیه د/ أحمد عبد الكریم 598، ص2، العدد21الحكم منشور في مجموعة أحكام النقض، الدائرة المدنیة، السنة-3
المرجع نفسه، الموضع نفسه. سالمة،

267، جزء أول، ص1977،28قضائیة، مجموعة أحكام النقض، الدائرة المدنیة، 45لسنة 7صادر في الطعن رقم -4

وما بعدها، أشار إلیه د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، الموضع نفسه. 
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، حیث قررت بأن 06/02/1984قاضي الموضوع، وذلك في حكمها الصادر بتاریخ 
قانون أجنبي ال یعدو وأن یكون مجرد واقعة یجب إقامة الدلیل علیها، وكان مرد "التمسك ب

هذا القضاء هو االستجابة لالعتبارات العملیة التي ال یتیسر معها للقاضي اإللمام بأحكام 
ذلك القانون فإن مناط تطبیق هذه القاعدة أن یكون القانون األجنبي غریبا عن القاضي، 

ى أحكامه والوصول إلى مصادره، أما إذا كان القاضي یعلم یصعب علیه الوقوف عل
.)1(بمضمونه أو كان علمه به مفترضا فال محل للتمسك بهذه القاعدة"

الموضوع فإن هناك العدید من األحكام تؤكد نظرة القضاء وحتى بالنسبة لمحاكم
ندریة المصري على أن القانون األجنبي واقعة، كاألحكام الصادرة عن محكمة اإلسك

الذین أكدت فیهم 22/11/1988و30/11/1986و 03/11/1985االبتدائیة، بتاریخ 
المحكمة بأن القانون األجنبي هو واقعة مادیة رغم تعلق المسألة المطروحة علیها باألحوال 

.)2(الشخصیة

وعلیه فإن محكمة النقض المصریة مبدئیا قد استقرت على اعتبار القانون األجنبي 
.)3(عة یتعین إقامة الدلیل علیها، وال یجوز التمسك بتطبیقه ألول مرة أمامهامجرد واق

الفرع الثاني: القانون األجنبي قانون

یذهب االتجاه الغالب في الفقه والقضاء والقانون المقارن إلى القول بأن القانون 
نى هذا ، وقد برزت عدة نظریات تتب)4(األجنبي یحتفظ بصفته قانونا ویطبق بهذه الصفة

.509حمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، صقضائیة، أشار إلیه د/ أ49لسنة 983صادر في الطعن رقم -1
، 7، ص2001إثبات القانون األجنبي في القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، طهشام خالد، أشار إلیها، د/-2

21 ،68 .
. 61، المرجع السابق، صإبراهیم أحمد إبراهیمد/-3
علي صادق، تنازع هشام؛ د/ 256ئري، المرجع السابق، صد/ الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزاراجع،-4

د/عز الدین عبد اهللا، المرجع ؛ 607؛ د/ جابر جاد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص144القوانین، المرجع السابق، ص
؛ 43، ص2005، مكتبة العلم للجمیع، بیروت، ط01د/أحمد نشأت، رسالة اإلثبات، ج ؛578، ص1977السابق، ط

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط 02لرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج د/عبد ا
؛ د/ أحمد عبد الكریم "Maury"، والذي أشار إلى الفقیه الفرنسي 66؛ د/ إبراهیم أحمد، المرجع السابق، ص55، ص2009

الذي "Motulsky"، وقد أشار إلى الفقیه الفرنسي 500ابق، صسالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع الس
یرى بأنه وعلى فرض تجرد القانون األجنبي من عنصر األمر لعبوره حدود دولته، فإنه یسترده بواسطة قاعدة اإلسناد التي 
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)، كما 1الرأي، لكنها تختلف فیما بینها في أساس تطبیق القاضي الوطني للقانون األجنبي (
فطبق القانون األجنبي بهذه أن القضاء في العدید من الدول قد تأثر بهذه النظریات 

).  2(الصفة

:النظریات الفقهیةـ1

ه قانونا، نظریة تطبیق القانون األجنبي بوصفأهم النظریات التي تؤسس من نجد 
)، 3.1)، ثم نظریة التفویض(2.1)، ونظریة تجنیس القانون األجنبي(1.1المجاملة الدولیة(

).4.1وهناك اتجاه فقهي یرى بوجوب الفصل بین طبیعة القانون األجنبي ومعاملته إجرائیا(

:ـ نظریة المجاملة الدولیة1.1

دي في القرن السابع عشر والقت نشأت نظریة المجاملة الدولیة في ظل الفقه الهولن
، )1(رواجا كبیرا في انجلترا في القرن الثامن عشر ثم انتقلت منها إلى أمریكا ثم إلى كندا

واسعة في القاضي سلطةقد منحتحیث ترى بأن تطبیق القانون األجنبي أساسه المجاملة، و 
.تطبیق القانون األجنبي

:)2(لمجاملةانون األجنبي أساسه اقطبیق الـ ت1.1.1

فالقانون له سلطة ،كقاعدة عامةإقلیمیة القوانینمبدأفقهاء المدرسة الهولندیة یعتمد
في الدولة التي أصدرته، فأن یكون القاضي ملزما بتطبیق القانون األجنبي، فإن ذلك مطلقة

لى للدولة أن تسمح بتطبیق القانون األجنبي على إقلیمها عیتعارض مع السیادة، ومع ذلك
أساس المجاملة وبطریق التبادل مراعاة لصالح األفراد، ولذلك تعرف المدرسة بمدرسة 

.)3(المجاملة

,.op. cit ,بیعته القانونیة، حیث ال تعمل إال في مواجهة قواعد قانونیة ال وقائع، راجع:           ترد له ط

p133.Mayer (P) et Heuzé (V)Lousouarn (Y) et Bourel (P), op. cit., p249;
.82د/ جابر جاد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -1

2 -Voir, Lerebours Pigeonnière(P) et Lousouawrn (Y), op. cit., p349.

. 43داوودي، د/حسن محمد الهداوي، المرجع السابق، ص د/ غالب علي ال-3
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والمجاملة الدولیة ال تعني بحال أن األمر یتوقف على الهوى المطلق لدولة القاضي، 
والفقیه "Ulrice-Huber"في تطبیق القانون األجنبي من عدمه، إذ یقرر كل من الفقیه 

"Poul-Voet" وابنه"Jean-Voet" ،بأنه ال یوجد التزام دولي ،فقهاء المدرسة الهولندیة
بتطبیق القانون األجنبي ومع ذلك فإن المصلحة أو المنفعة المتبادلة، أو مصلحة التجارة بین 
الشعوب واحترام الحقوق المكتسبة تقف وراء ذلك، كما أن هناك اتفاقا ضمنیا بین الدول على 

.)1(هذا التطبیق

وفكرة المجاملة الدولیة كما ذكرها هؤالء الفقهاء یكتنفها الغموض، ولذلك ذهب بعض 
فقهاء القارة األوربیة إلى حمل فكرة المجاملة على معنى كون تطبیق القانون األجنبي منوطا 

.)2(بمطلق تقدیر القاضي حسب ما تقتضیه المصلحة، فهو قد یقبل تطبیقه وقد یرفض ذلك

یح لفكرة المجاملة هو أنه قصد بها التعبیر عن حریة المشرع الوطني في والفهم الصح
السماح بتطبیق القانون األجنبي من عدم السماح به، وأن المشرع وهو یسمح بتطبیق القانون 
األجنبي ال یخضع  اللتزام من القانون الدولي أو إمالء ضرورة قانونیة، بل یخضع 

. )3(عیةلمقتضیات المالئمة والضرورة الواق

وبعبارة أخرى نجد أن فكرة المجاملة الدولیة ما هي إال صیاغة لوطنیة قواعد تنازع 
القوانین، والمجاملة بهذا المعنى تقوم بدورها في مرحلة وضع قاعدة اإلسناد ولیس في مرحلة 

.)4(لیس القاضي هو الذي یقدر المجاملةأنه تطبیقها، بمعنى 

:إلى األخالقأساس المجاملة یقترب ـ 2.1.1

أثارت فكرة المجاملة الدولیة كثیرا من اللبس واإلبهام، في كونها فكرة تحكمیة من شأنها 
أن تجعل تطبیق القانون األجنبي منوطا بمزاج القاضي وهواه ومیوله، إن شاء طبقه وٕان شاء 

؛ د/ جابر جاد عبد 217د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صراجع،-1
. 80الرحمان، المرجع نفسه، ص 

ع االختصاص القضائي الدولیین، دون دار د/ أحمد عبد الحمید عشوش، د/ أحمد محمد الهواري، تنازع القوانین وتناز -2
.44، ص 2000نشر، ط 

د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، الموضع نفسه.  راجع،-3
.  14؛ د/ نادیة فضیل، الغش نحو القانون، المرجع السابق، ص43، ص03د/عز الدین عبد اهللا، المرجع السابق، ط-4
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لم یطبقه، مما یترتب على ذلك من الشك وعدم االطمئنان على الحقوق وقلة الثقة في 
لتعامل مع األجانب، فهي تنفي كل ضمان وأمان بحیث ال یعرف متى یلتزم القاضي ا

.)1(الوطني بتطبیق القانون األجنبي

كما أن أساس المجاملة یقترب إلى األخالق أكثر منه إلى القانون الملزم، مدام ال یوجد 
متداد داخل إقلیمها، التزام في القانون الدولي یملي على الدولة أن تسمح للقانون األجنبي باال

وقد ترتب على سوء فهم هذه النظریة أن هجرها الفقه وأخذ یبحث عن أساس آخر لتطبیق 
.)2(القانون األجنبي

:ـ فكرة تجنیس القانون األجنبي2.1

القانون نظریة )، و 1.2.1(ندماجاالنظریة، نظریتانیتبنى فكرة تجنیس القانون األجنبي 
).2.2.1المحلي(

:)3(االندماجة نظریـ 1.2.1

یرى أغلب الفقه اإلیطالي باحتفاظ القانون األجنبي بطابعه القانوني خارج إقلیم دولته 
ویرفضون اعتبار القانون األجنبي مجرد واقعة، ویرى هذا الفقه إلزام القاضي بتطبیق القانون 

ویؤسسون هذا الرأي على فكرة االستقبال أو، )4(األجنبي ولو لم یتمسك به الخصوم
االندماج.

أنه لما تشیر قاعدة اإلسناد الوطنیة بأن القانون الواجب )5(ومقتضى نظریة االندماج
التطبیق هو قانون أجنبي فإن القاضي اإلیطالي ال یمكنه أن یطبق هذا القانون بصفته 

؛ د/عمر بلمامي، دراسات في القانون الدولي الخاص المعاصر 80لمرجع السابق، ص د/ جابر جاد عبد الرحمان، ا-1
.  30المرجع السابق، ص

؛ د/ علي علي سلیمان، المرجع السابق، 253د/ الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص-2
.  134ص

3 -Voir, Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p527.

. 67د/ إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص-4
،  في سبب ظهور هذا 494الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صدیقول د/ عب-5

Santi"رثة عن االتجاه أنه "ظهر في الفقه اإلیطالي، وذلك للتوفیق بین أمرین: األول هو النظریة اإلیطالیة كما هي متوا
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األجنبیة تلك، فالقانون األجنبي هنا ال تكون له قیمة  إال إذا اندمج في النظام القانوني 
.)1(وطني، ومن ثم یصبح بعد ذلك في ذات مرتبة القانون الوطني ویفقد طبیعته تلكال

األخیرة تتضمن عنصر وتسند وظیفة اإلدماج هذه إلى قاعدة اإلسناد، ذلك أن هذه
األمر ولكنها خالیة من المضمون أو الحكم على عكس القاعدة القانونیة األجنبیة التي 

ألمر، فإذا ما أشارت إلى القانون األجنبي فإنها تستمد تتضمن المضمون وتخلو من عنصر ا
منه مضمونها وهو یستمد منها عنصر اإللزام، وبهذا تندمج القاعدة القانونیة األجنبیة في 

.)2(قاعدة اإلسناد الوطنیة وال یطبق القاضي إال هذه القاعدة دون غیرها

الرأي ،ع االندماج ومداهولقد انقسم مناصرو هذه النظریة إلى رأیین حول تحدید نو 
األول وهو االندماج المادي، والرأي الثاني هو االندماج الشكلي.

:االندماج الماديـ 1.1.2.1

ومقتضاه أن "anzillotti"یتبنى هذا الرأي الفقه اإلیطالي التقلیدي، فلقد نادى به الفقیه
نظام القانوني اإلیطالي القانون األجنبي المختص یندمج في القانون الوطني بمضمونه في ال

فیصبح جزءا منه، مما یؤدي إلى خلق قاعدة قانونیة جدیدة مستقلة عن النظام القانوني 
األجنبي الذي استمدت منه، وعلیه فالقاضي اإلیطالي سوف یطبقها باعتبارها من القانون 

.)3(القانون األجنبيمن اإلیطالي ولیس 

االندماج الشكلي.ـ 2.1.2.1

، "roberto ago"الرأي الفقه اإلیطالي المعاصر، فلقد نادى به الفقیه یتبنى هذا 
ومقتضاه أن االندماج یكون شكلیا في النظام القانوني الوطني مع احتفاظه بمضمون أحكامه 

Romano" الخاصة بالمانعیة واالستقالل المطلق بین النظم القانونیة لمختلف الدول، أي االختصاص المانع للنظام
القانوني الوطني وعدم جواز تطبیق القاضي لما عداه، وهي مانعیة یفرضها االستقالل السیاسي للدولة، الثاني هو إمكانیة 

كون أنسب لحكم النزاع ذي الطابع الدولي". تطبیق قانون دولة أجنبیة قد ی
. 255، صالسابقالمرجع، القانون الدولي الخاص الجزائري،الطیب زروتيد/-1
. 66إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، صد/-2
Batiffol؛495راجع في المعنى: د/أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-3

(H) et Lagarde (P). op. cit., p527.
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وقیمته األجنبیة، فیطبق القاضي االیطالي القاعدة القانونیة األجنبیة باعتبارها قد اندمجت 
.)1(الوطنیةشكلیا في قاعدة اإلسناد 

رغم محاولة أنصار هذه النظریة لتبریر تطبیق القانون األجنبي إال أنها انتقدت و 
:)2(بنوعیها من غالبیة الفقه لعدة أسباب وهي

فكرة االستقبال تقوم على الخیال والمجاز، ألنها تقوم على تصور إمكان احتواء ـ أن
عقول.قانون القاضي لقوانین كافة دول العالم، وهذا غیر م

فكرة االستقبال تتعارض مع وظیفة قاعدة اإلسناد، ألن القول بأن هذه األخیرة تقوم ـ أن
بإدماج القانون األجنبي في النظام القانوني الوطني یخرجها عن وظیفة اختیار القانون 

المناسب لحكم النزاع.

را على كال القول بإدماج القانون األجنبي في النظام القانوني الوطني یشكل خطـ أن
القانونین، فهو یمس بخصوصیة النظام القانوني الوطني، خاصة وأن القاعدة القانونیة 
األجنبیة نشأت في بیئة اجتماعیة واقتصادیة مختلفة تماما لبیئة النظام القانوني الوطني، 
ویتأكد األمر لما تتنافى هذه القاعدة مع األسس التي یقوم علیها قانون القاضي، أي مع 

، فال یقبل مثال اندماج أحكام القانون الفرنسي المتعلقة باألسرة في النظام )3(نظام العامال
القانوني الجزائري.

وأما بالنسبة للقانون األجنبي فیؤدي االندماج المادي له إلى المساس بذاتیته وٕالى 
ٕاثباتا ومن تشویهه، ألنه عندما یذوب في ثنایا القانون الوطني یخضعه في المعاملة تفسیرا و 

حیت افتراض العلم به إلى ذات أحكام القانون الوطني وهو أمر غیر مقبول وفیه تجاهل 
للبیئة التي صدر فیها هذا القانون، ویتعارض مع الغایة التشریعیة للقانون األجنبي.

فیمكن القول إذن بأن مذهب االستقبال برأییه وٕان أبرز بوضوح الطبیعة القانونیة 
بي إال أنه یؤدي إلى نتائج غیر مقبولة في نطاق إثبات هذا القانون وتفسیره، للقانون األجن

Ibid, p528؛21د/ نادیة فضیل، الغش نحو القانون، المرجع السابق، ص-1

.495د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صراجع،-2
.    363د/ عكاشة محمد عبد العال، تنازع  القوانین، المرجع السابق، ص-3
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كما أنه یتجاهل حقیقة األشیاء ویتعارض مع الحكمة التي تستهدفها قاعدة اإلسناد من وراء 
تطبیق القانون األجنبي، فالمشرع یقصد في الواقع أن یطبق هذا القانون بصفته األجنبیة، 

له في بلده، لما یراه من أنه أقرب القوانین إلى طبیعة النزاع، وأكثرهم ووفق التفسیر المعطى
.)1(إیفاء لمقتضیات العدالة، أو تحقیقا لمصالح حیویة للدولة وفقا لسیاسته التشریعیة

:)2(القانون المحلينظریة ـ2.2.1

ى ، حیث قال بأن للدولة الحریة في تبن"w. Cook"تبنى هذا الرأي الفقیه األمریكي 
واختیار قواعد التنازع بدون أي قید، وهذا المبدأ یعطي للقاضي رخصة تقریر تطبیق أم عدم 
تطبیق القانون األجنبي حسب الحالة ووفقا لألهداف الخاصة التي یجب احترامها، وما یراه 

مالئما وعادال في الحالة المعروضة.

ق قاعدة قانونیة محلیة أما فیما یخص تطبیق القانون األجنبي، فیلجأ القاضي إلى خل
ذات مضمون مماثل أو مشابه للقاعدة القانونیة األجنبیة  وهذه األخیرة هي التي یطبقها 
القاضي على جمیع المراكز القانونیة المماثلة ولو كان النزاع وطنیا صرفا، وعلیه فالقاضي 

ي، وهي قواعد ال یطبق قواعد قانون أجنبي بل قواعد ذات روح أجنبیة تجنست بالطابع الوطن
.)3(من إنشاء القاضي الوطني

لعدة أسباب أهمها:لنظریةاه هذتانتقدولقد 

منح للقاضي سلطة واسعة في وضع القواعد القانونیة، وما یؤدي ذلك إلى توسع ا تأنهـ
تطبیق القانون الوطني على النزاعات ذات العنصر األجنبي، أضف إلى أنه منح اختصاصا 

لتشریعیة، فإن كان ذلك مستساغا في الدول التي تعتمد السوابق مخول أصال للسلطة ا
القضائیة فهو أمر مرفوض في الدول التي تمنح سن القوانین إلى السلطة التشریعیة، 

. )4(باإلضافة إلى إمكانیة حدوث تحكم وزلل من طرف القاضي

.107، صالمرجع السابقد/هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي أمام القضاء الوطني،-1
.    496عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صد/أحمدراجع،-2
؛ د/ الطیب زروتي، القانون الدولي 237د/أحمد عبد الحمید عشوش، أحمد محمد الهواري، المرجع السابق، ص-3

.    255الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص
4 - Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit., p529.
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یق سوف تختلف تعارض مع األمان القانوني، ألن القواعد القانونیة واجبة التطبا تأنهـ
باختالف الدولة وحسب اختالف النزاع، مما یصبح مستحیال على األفراد توقع تلك 

. )1(القواعد

:التفویضنظریةـ 3.1

أن أساس تطبیق القانون األجنبي هو فكرة )2(یرى جانب من الفقه الفرنسي واأللماني
وض مشرع الدولة التفویض والتي تعني أن المشرع الوطني عن طریق قاعدة اإلسناد یف

األجنبیة في وضع الحكم المناسب للنزاع المطروح، وهكذا یستمد القانون األجنبي قوته 
الملزمة من تفویض المشرع الوطني لمشرع هذا القانون لحكم النزاع، وذلك عن طریق قاعدة 

.)3(اإلسناد

ي بكامل والمالحظ أن هذه النظریة تحتفظ للقانون األجنبي باستقاللیته كقانون أجنب
صفته وهیئته بالصورة التي تكون له في دولته، وعلیه فإن القاضي یلتزم بتطبیقه بتلك 

.)4(الصفة

عدیدة أهمها:)5(تعرضت نظریة التفویض إلى انتقادات فقهیةوقد

ـ أن القول بأن القاضي الوطني یأتمر بغیر أوامر مشرعه قول مردود وغیر منطقي، 
هي تطبیق قانونه الصادر عن اإلرادة التشریعیة لدولته، وهذا ألن المهمة األساسیة للقاضي

األمر یتعلق بالسیادة.

ـ أن نظریة التفویض تقتضي أن یكون المفوض معروف سلفا، وهو غیر وارد هنا إذ 
أن القانون األجنبي قبل عملیة اإلسناد غیر معروف، ناهیك عن أنه یتغیر على حسب نوع 

یكون إذن صادر عن على غیر إرادة فإنه منا بأن هناك تفویض النزاع، فیمكن القول إن سل
المفوض، وهذا ما یخالف مبادئ نظریة التفویض. 

.    498د/أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-1
.    255د/الطیب زروتي، المرجع نفسه، ص، راجع،"Pigeonnière"و،"Bartin"الفقیهین منهم-2

3 -Voir, Lousouarn (Y) et Bourel (P), op. cit., p244.

. 364د/عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-4
Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p852راجع د/عكاشة محمد عبد العال، المرجع نفسه، الموضع نفسه؛-5
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:معاملته اإلجرائیةمستقلة عن طبیعة القانون األجنبي ـ 4.1

الذي یرى بهذا، هو محاولة بعض )1(نقطة البدء في ظهور االتجاه من الفقه الحدیث
الذي یعتبر القانون األجنبي مجرد ـوقف الفقه الفرنسي التقلیدي الفقهاء التخفیف من سلبیة م

في معاملة هذا القانون، فأقر وجوب معاملته معاملة خاصة، بحیث اعترف له بصفة ـواقعة 
القانون، لتوافره على العنصر المعنوي للقانون، لكنه یختلف عن القانون الوطني، لخلوه من 

الذي قرر بأنه لم یقصد تشبیه ""Batiffolس هؤالء الفقیه ، وعلى رأ)2(قوة اإللزام واألمر
القانون األجنبي بالواقع من حیث طبیعته، ولكنه یعني فقط أنه یعامل أمام القضاء الوطني 

.)3(معاملة الوقائع

سم دي لما أدرج القانون األجنبي في قیقرر الدكتور هشام علي صادق بأن الفقه التقلیو 
ى التقسیم اإلجرائي في القانون الداخلي لعناصر القضیة إلى قانون الوقائع إنما استند إل

ووقائع، ألنه لما رأى هذا الفقه بأن القضاء ال یعامل القانون األجنبي معاملة متشابهة تماما 
لمعاملة القانون الوطني استخلص من ذلك أنه لیس قانونا ومن ثم فهو عنصر من عناصر 

لتقسیم السابق إنما یتعلق بالمنازعات الداخلیة، وٕاعماله الواقع، لكن غاب عن الذهن أن ا
على المنازعات ذات الصبغة الدولیة  فیه تجاهل لطبیعة هذه المنازعات التي ترتب علیها 

. )4(يظهور عنصر جدید لم یكن في حسبان الفقه التقلیدي وهو القانون األجنب

معاملة خاصة:القانون األجنبي قانون بـ1.4.1

لفقه الداعي إلى ضرورة الفصل بین طبیعة القانون األجنبي ومعاملته ایرى 
، بأن القانون األجنبي یحتفظ بطبیعته القانونیة، وهو بهذه الصفة لیس بالضرورة )5(اإلجرائیة

، ود/عكاشة محمد 118، صالمرجع السابقام القضاء الوطني،ومنهم د/هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي أم-1
.142؛ د/ علیوش كربوع كمال، المرجع السابق، ص 375، 365عبد العال، المرجع نفسه، ص

. 95، المرجع السابق، ص05/10قراءة في إصالح أحكام تنازع القوانین الدولي في الجزائر بقانوند/الطیب زروتي، -2
.117نفسه ، صالمرجعد/هشام علي صادق،-3
.119نفسه، صالمرجع د/هشام علي صادق،-4
راجع، د/هشام علي صادق، د/عكاشة محمد عبد العال، حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات -5

.144،146، ص2005الجامعیة، اإلسكندریة، ط
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أن یعامل إجرائیا معاملة القانون الوطني، إذ تختلف معاملته اإلجرائیة عن المعاملة التي 
.  )1(یلقاها القانون الوطني

:واقعةجعلهتلقانون األجنبي ال المعاملة الخاصة لـ2.4.1

نعتبر أن هذا الرأي جدیر بالتأیید ألنه یضع المسألة في وضعها الصحیح، وذلك 
:)2(لألسباب اآلتیة

أن القانون األجنبي یعتبر قانونا استنادا إلى قاعدة اإلسناد الوطنیة التي تضفي علیه ـ
یة، كما أنها تعتبر مصدرا رسمیا مباشرا لتطبیقه واحتفاظه بصفة اإللزام وصف القاعدة القانون
، والمشرع الوطني لما یضع قاعدة اإلسناد، إنما یضعها ألجل اختیار )3(أمام القاضي الوطني

أكثر القوانین اتصاال بالعالقة المعنیة، ومن غیر المعقول أن نتصور أنها أداة مفاضلة بین 
قانون ووقائع.

لو كان صحیحا أن القانون األجنبي یعتبر عنصر من عناصر الواقع، فكیف أنهـ
.)4(نفسر ذلك ما دمنا نعلم أن نظریة الغش ال تنطبق إال في مجال القانون دون مجال الواقع

ز الدین عبد اهللا، من حیث منهج البحث الذي اعتمده أنصار لقد انتقد هذا الرأي من بعض الفقه وخاصة الدكتور ع-1
هذا الرأي في أنهم یكادون یقفون عند التسلیم بما هو كائن لدى القضاء من حلول وضعیة سائدة فیه، ثم محاولة تبریر ذلك 

األجنبي وضع خاص"، أو أو التعدیل فیه، وهذا الذي لم یوصلهم إلى تحدید طبیعة القانون األجنبي إال القول بأن "للقانون 
أن "القانون األجنبي یعامل لدى القاضي الوطني معاملة ال تتطابق من الوجهة اإلجرائیة مع معاملة الوقائع، كما تبتعد من 
هذه الوجهة عن المعاملة التقلیدیة التي یلقاها التشریع الوطني، بینما كان األجدر البحث فیما یجب أن یكون، من إعمال 

لمي مع مراعاة االستجابة لمقتضیات الواقع وتحقیق التعاون بین الفقه والقضاء في سبیل الفهم القانوني السلیم للتأصیل الع
ویخلص الدكتور عز الدین عبد اهللا في األخیر إلى أن "القانون األجنبي هو قانون وهو أجنبي، على وحسن أداء العدالة"، 

بیعة وهذه الصفة عندما یطبقه القاضي الوطني، إال أنه ال یستوي مع قانون أنه وٕان كان القانون األجنبي ال یفقد تلك الط
القاضي بل یختلف عنه من بعض الوجوه، وهو اختالف یملیه واقع الحال...". 

فنرى بأن األستاذ ولو أنه اختلف في طریقة البحث، إال أنه وصل إلى النتیجة نفسها وهي أن القانون األجنبي یحتفظ 
نونیة، لكنه یعامل معاملة تختلف عن معاملة القانون الوطني، راجع، د/عز الدین عبد اهللا، المرجع السابق، بطبیعته القا

. 138؛ وقارن في ذلك، د/ هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص581إلى 578، ص1977ط
. 377ین، المرجع نفسه، صراجع في تفصیل هذا األسباب، د/عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوان-2
.79شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، صد/ -3
علي صادق، مركز القانون األجنبي د/ هشام، التي أشار إلیها "Lousouarn"في معنى هذا القول مالحظة األستاذ -4

.126، صالمرجع السابقأمام القضاء الوطني،
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كون القانون األجنبي یحتاج إلى إثبات أمام القاضي الوطني، عند تعذر إلمام ـ
القانونیة، ألنه ال یفترض علمه به، ویشبه في ذلك القاضي به، أمر ال ینزع عنه صفته 

العرف الذي یستعین القاضي بالخصوم في إثباته دون أن ینال ذلك من طبیعته القانونیة.

وعلیه فعدم علم القاضي في كثیر من الحاالت بمضمون القانون األجنبي ال یفقده 
یة خاصة بالنظر إلى صفته الصفة القانونیة، غایة ما في األمر أنه یعامل معاملة إجرائ

. )1(األجنبیة

:المقارن یعتبر القانون األجنبي قانوناالقضاءـ2

القانون األجنبي یحتفظ الرأي القائل بأنفي العدید من الدول األوروبیةیتبنى القضاء
إلى جانب الفقه مثال نجد أنه ویطبقه بهذه الصفة، ففي القضاء اإلیطالي،بطبیعته القانونیة

الب في إیطالیا الذي یرى باحتفاظ القانون األجنبي بطبیعته القانونیة خارج إقلیم دولته، الغ
فإن محكمة النقض اإلیطالیة أیضا استقرت على األخذ بهذا االتجاه منذ األحكام التي 

.12/08/1946وفي 28/07/1940وفي 12/07/1938أصدرتها في 

تطبیق القانون األجنبي على أنها مسألة والقضاء األلماني هو كذلك ینظر إلى مسألة 
قانون ولیست مسألة واقع، فإذا ما تبین للقاضي األلماني أن قانونا أجنبیا هو الواجب 
التطبیق فإن علیه تطبیقه على نحو مماثل لتطبیقه في الدولة األجنبیة التي أصدرته، وهو 

هو أیضا ینظر إلى مسألة االتجاه المأخوذ به أیضا في النمسا، وكذلك القضاء في بلجیكا
بعد أن كانت محكمة 1966تطبیق القانون األجنبي على أنها مسألة قانون، فمنذ سنة 

النقض البلجیكیة قبل ذلك ترفض الطعن بالنقض للخطأ في القانون األجنبي، وقد أكدت في 
إلزام تطبیقه من الصفة القانونیة للقانون األجنبي مع23/02/1995حكم لها صدر في

وبالنسبة للقضاء في سویسرا، فإن المحكمة الفیدرالیة السویسریة في حكم لها القاضي تلقائیا، 
لم تقبل من قاضي الموضوع قیامه بتطبیق القانون السویسري 09/06/1958صادر في 

لمجرد عدم تمسك األطراف بتطبیق القانون األجنبي، وبعد أن صدر القانون الموحد للدولي 

؛ د/عبده جمیل غضوب، المرجع السابق، 377المرجع السابق، صد/عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، -1
,.Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit.؛                                                             134ص

p132
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والذي أكد التزام القاضي بتطبیق القانون األجنبي تلقائیا 1988سنة الخاص في سویسرا
.)1(على أنه مسألة قانون

أما بالنسبة للقضاء الفرنسي، فهناك أحكام لمحكمة النقض الفرنسیة طبقت فیها القانون 
، فمثال في الحكم )2(1988أكتوبر18و11األجنبي بوصفه قانونا، كالحكمین الصادرین في 

نقضت فیه الحكم المطعون فیه للخطأ في القانون، بسبب 1988أكتوبر11في الصادر 
انتهائه إلى تطبیق القانون الفرنسي في واقعة النزاع المتعلقة بدعوى نسب طفل مولود ألم 

مدني فرنسي إلى إخضاع النسب لقانون جنسیة 311/14جزائریة الجنسیة برغم إشارة المادة 
كان یستوجب تطبیق أحكام القانون الجزائري دون حاجة إلى األم یوم میالد االبن، مما

تمسك المدعیة بهذا.

القضاء في الدول العربیة لنا نموذج في القضاء األردني، الذي أكدت فیه محكمة وفي 
بأن الرأي الراجح الذي انعقد علیه الفقه 10/11/1983التمییز األردنیة في قرار لها بتاریخ 

األجنبي الواجب التطبیق أمام القضاء الوطني یحتفظ أمام القضاء والقضاء بأن القانون 
الوطني بصفته القانونیة وال یعتبر من الوقائع التي یتوجب على الخصم تقدیم الدلیل على 
وجوده، وأن المحكمة الوطنیة التي تنظر في الدعوى هي المكلفة بالبحث عن القانون 

.                                                   )3(ياألجنبي وتطبیقه كما تطبق القانون المحل

یعتبر القانون األجنبي قانوناالمطلب الثاني: المشرع

ما إذا كان یعتبره قانونا أو تحدید طبیعة القانون األجنبي في القانون الجزائري، نحاول 
مشرع معرفة موقف المن خالل مراجعة النصوص المختلفة علنا نصل إلىواقعة،

من خالل المسألةهذه موقف القضاء الجزائري من نتطرق إلى(الفرع األول)، ثمالجزائري
(الفرع الثاني) عرضنا لقرار للمحكمة العلیا

الفرع األول: القانون األجنبي في مسائل األسرة قانونا

. 67؛ د/ إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص225، 221راجع، د/أشرف وفاء محمد، المرجع السابق، ص-1
.   20صسبقت اإلشارة إلیهما، راجع، -2
، أشار إلیه د/أحمد الفضلي، الموجز في القانون الدولي 1505، ص10، عدد31مجلة نقابة المحامین األردنیة، السنة -3

. 174، ص2004الخاص، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط
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عندما نرجع إلى قانوننا الوطني ال نجد لتحدید موقف المشرع من طبیعة القانون 
الجدید من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 358/7،6،5جنبي إال ما أشارت إلیه المادة األ

في أن "... مخالفة القانون الداخلي... مخالفة قانون أجنبي متعلق بقانون األسرة..."، إذ 
جعلت الخطأ في تطبیق القانون األجنبي المتعلق بقانون األسرة دون المسائل األخرى ضمن 

طعن التي یجوز للمحكمة العلیا ولو تلقائیا أن تنقض الحكم أو القرار المخالف له، أوجه ال
وهذا نستطیع أن نفهم منه أن المشرع اعتبر القانون األجنبي في المسائل المتعلقة بقانون 

األسرة قانونا، یخضع القاضي الوطني في تطبیقه إلى رقابة للمحكمة العلیا.

نا بحال من أن نفهم منه بمفهوم المخالفة أن القانون ال یمكنما سبق ذكرهغیر أن 
األجنبي فیما دون ذلك ال یعتبر قانونا، وٕان كان یفهم منه أن القاضي الوطني في تطبیقه في 
ما عدا مسائل األسرة ال یخضع إلى رقابة للمحكمة العلیا، ونظرا لهذا الغموض نتعرض

لى اتجاهین، اتجاه یرى بأن المشرع اعتبر لموقف الفقه الجزائري، والذي نجد أنه انقسم إ
).2)، واتجاه یرى بأن المشرع اعتبره قانونا (1األجنبي ذا طبیعة مزدوجة(نالقانو 

:األجنبي ذو طبیعة مزدوجةنالقانوـ1

یرى جانب من الفقه عندنا بأن المشرع أخذ بالطبیعة المزدوجة للقانون األجنبي، إذ 
ال الشخصیة، أي لما تكون الحقوق محل النزاع لیس لألطراف اعتبره قانونا في مجال األحو 

حریة التصرف فیها، أما ماعدا ذلك ال یعتبر القانون األجنبي قانونا، وهو ما یفهم حسب هذا 
358من قانون اإلجراءات المدنیة (القدیم)، أي المادتین 234و233الرأي من المادتین 

تنص بأن  "مخالفة 6فقرة358، فالمادة الجدیداریة من قانون اإلجراءات المدنیة واإلد360و
تنص بأنه یجوز بناءا علیه 360قانون أجنبي متعلق بقانون األسرة "، وجها للطعن، والمادة 

للمحكمة العلیا ولو تلقائیا نقض الحكم أو القرار، فالقانون األجنبي یعتبر قانونا إذا تعلق 
رة كما سماه المشرع حالیا، ویعتبر واقعة في بمسائل األحوال الشخصیة، أو بقانون األس

المسائل األخرى. 

ومن بین هؤالء الدكتور موحند إسعاد، حیث یقول "والواقع أن القاضي ال یطبق حكما 
قاعدة اإلسناد، وبالتالي القانون األجنبي عند االقتضاء، إال إذا كانت الحالة المعروضة 

جدر التفریق هنا بین المواد التي تعود للنظام أمامه تنكشف عن عناصر خارجیة، إال أنه ی



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

152

العام كاألحوال الشخصیة، وبین المواد التي تقبل حریة األطراف، كما هي الحال في المواد 
التعاقدیة، ففي الحالة األولى ال یمارس اتفاق األطراف أي تأثیر على القانون واجب التطبیق 

ة الثانیة، وفیما عدا آلیة الغش، یمكن حیث یحتفظ القاضي بكافة سلطاته، أما في الحال
لألطراف أن یستتروا على العناصر األجنبیة للقضیة، ویمثل هذا مظهرا من مظاهر 
استقاللیة اإلرادة التي تعني بالنسبة لهم السكوت عن القانون المتوجب تطبیقه بصورة 

. )1(طبیعیة، وتفضیلهم ضمنیا قانون قاضي الدعوى"

5فقرة233تبناه الدكتور الطیب زروتي، بمناسبة ذكر المادة وهو نفس الموقف الذي 

المشار إلیها أعاله، حیث قال "مما یعني أن المشرع الجزائري اعتبر القانون األجنبي في هذه 
.)2(الحالة قانونا، شأنه شأن القانون الوطني، أما فیما عداه فهو مجرد واقعة"

ث یرى بأن المشرع یعتبر القانون ونفس الموقف للدكتور علیوش كربوع كمال، حی
األجنبي المتعلق باألحوال الشخصیة قانونا، ألنه یعتبره كوجه من أوجه الطعن، وقد ألزم 
القاضي بتطبیقه تلقائیا في هذا المجال فقط، حیث یقول مدلال على ذلك "یبدو من المادتین 

مشرع یمیز بین القانون المشار إلیهما أعاله)، أن ال234و233السالفة الذكر (المادتین 
األجنبي المتعلق باألحوال الشخصیة والذي یكون وجها من أوجه الطعن بالنقض، أي أنه 
یتعلق بالنظام العام والقوانین األخرى التي ال تخضع للطعن بالنقض ألنها تعتبر كواقعة، 

.)3(بي كواقعة"یكون القانون األجنبي مطابقا للقانون الفرنسي عندما كان یعتبر القانون األجن

لكنه یضیف في موضع آخر بأن هذا التمییز "قد یضع القاضي الجزائري أمام 
منازعات یصعب حلها، ولهذا فمن المستحسن أن یلغى هذا التمییز، كي یلزم قاضي 
الموضوع بتطبیق كل القوانین األجنبیة على قدم المساواة، وحتى تتمكن المحكمة العلیا من 

.)4(انین األجنبیة"رقابة تفسیر كل القو 

.232، المرجع السابق، صد/ موحند إسعاد-1
. 95، المرجع السابق، ص05/10قراءة في إصالح أحكام تنازع القوانین الدولي في الجزائر بقانون الطیب زروتي، د/ -2
.135، 134، 121، المرجع السابق، صد/ علیوش كربوع كمال-3
.148، المرجع نفسه، صد/علیوش كربوع كمال-4
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ونظیف نحن بدورنا أیضا بأن التسلیم بالقول بالطبیعة المزدوجة للقانون األجنبي یؤدي 
بنا إلى نتیجة غیر مقبولة، وهي تغیر طبیعة القواعد األجنبیة على حسب نوع المسائل التي 

ي أن تنظمها، مع أن القانون یعتبر وحدة متكاملة صادر هن سلطة مختصة واحدة مما ینبغ
تكون لجمیع قواعده القانونیة صفة القانون.

:القانون األجنبي قانونـ2

عبد الكریم بلعیور یمیل إلى هذا الرأي وذلك من قوله "وبناءا على هذه یبدو أن األستاذ
العبارات والصیغ (صیغ قواعد اإلسناد) فإننا نرى بأن المشرع الجزائري یرید من خاللها جعل 

جنبي من طرف القاضي الجزائري، المعروض علیه النزاع، من تلقاء نفسه تطبیق القانون األ
، فنرى بأن هذا ال یكون إال إذا تمتع القانون األجنبي )1(ودون انتظار تمسك الخصوم به"

بالطبیعة القانونیة.

بأن ذكر القانون األجنبي المتعلق بقانون األسرة دون باقي ذلكونحن نظیف إلى 
ن أوجه الطعن یعني أن المشرع یؤكد بأال رقابة للمحكمة العلیا على المسائل األخرى ضم

تفسیر القانون األجنبي إال إذا تعلق األمر بمسائل تتعلق بقانون األسرة، وهذا یفهم منه أن 
القانون األجنبي في المسائل المتعلقة بقانون األسرة یعتبر قانونا، غیر أنه ال یمكن أن نفهم 

بأن القانون األجنبي فیما دون ذلك ال یعتبر قانونا، وعلیه فنحن نرى منه بمفهوم المخالفة
:)2(بأنه یجب اعتبار القانون األجنبي قانونا في جمیع المسائل وذلك ألسباب عدیدة أهمها

ـ أن التسلیم بالقول بالطبیعة المزدوجة للقانون األجنبي یؤدي إلى نتیجة غیر مقبولة، 
انونیة األجنبیة على حسب نوع المسائل التي تنظمها.وهي تغیر طبیعة القواعد الق

ـ أن هذا التمییز بین قواعد القانون األجنبي من شأنه أن یضع القاضي الجزائري أمام 
منازعات یصعب حلها، لذا وجب أن یلغى كي یلزم قاضي الموضوع بتطبیق كل القوانین 

.)3(األجنبیة على قدم المساواة

.160، المرجع السابق، صعبد الكریم بلعیورأ/-1
.148ترجیحنا للرأي القائل بوجوب الفصل بین طبیعة القانون األجنبي ومعاملته اإلجرائیة، صابأسبراجع،-2
.148، المرجع السابق، صالرأي السالف ذكره للدكتور علیوش كربوع كمالراجع،-3
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تبر قانونا استنادا إلى قاعدة اإلسناد الوطنیة التي تضفي علیه ـ أن القانون األجنبي یع
وصف القاعدة القانونیة واحتفاظه بصفة اإللزام أمام القاضي الوطني، كما أن قاعدة اإلسناد 
إنما وضعها المشرع الوطني ألجل اختیار أكثر القوانین اتصاال بالعالقة المعنیة، ومن غیر 

مفاضلة بین قانون ووقائع.المعقول أن نتصور أنها أداة 

ـ أن مبدأ المساواة بین القانون الوطني والقانون األجنبي تؤكده الغایة من وضع قواعد 
اإلسناد نفسها، والتي ترمي إلى تحقیق األمان القانوني والعدالة في تنظیم العالقات الخاصة 

للقانون األجنبي الدولیة، كما أنها بهذا تعتبر األساس المنطقي لتطبیق القاضي الوطني
بوصفه قانونا بالمعنى الفني.

في فقرتها الثانیة الجدید من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 29نص المادة أنـ 
یلزم القاضي بأن "... یفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونیة المطبقة علیه"، وهي بالنسبة 

قانون األجنبي المختص بموجب قواعد للعالقات ذات العنصر األجنبي تتمثل في قواعد ال
اإلسناد الوطنیة.

أن االتجاه العام في مختلف القوانین المقارنة والقضاء والفقه المقارن الغالب یرى كما ـ 
بأن القانون األجنبي یحتفظ بطبیعته القانونیة، وهو بهذه الصفة لیس بالضرورة بعد ذلك أن 

باألخص نظرا للصعوبات العملیة. یعامل إجرائیا معاملة القانون الوطني، و 

ـ أن المشرع اعتبر المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص مصدرا لتنازع القوانین 
، وعلیه یمكن تبني موقف االتجاه الغالب في اعتبار القانون 2مكرر23بموجب نص المادة 

األجنبي یتمتع بطبیعته القانونیة.

ألجنبي قانوناعتبر القانون االفرع الثاني: القضاء ی

من قانون اإلجراءات المدنیة القدیم  حیث نصت 5فقرة233بالرغم من أن نص المادة 
على أن "مخالفة أو خطأ في تطبیق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق باألحوال 
الشخصیة" یعد أحد أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، یجوز للمحكمة العلیا أن تثیره 

فاقتصر على اعتبار القانون األجنبي ،من نفس القانون233لقاء نفسها، طبقا للمادة من ت
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، وألزم القضاء بمراعاة ذلك،  إال إن المحكمة العلیا قد )1(قانونا في مسائل األسرة دون غیرها
اعتبرت في أحد قراراتها أن القانون األجنبي في نزاع ال یتعلق بمسائل قانون األسرة قانونا 

س واقعة.ولی

27/04/1994فقد جاء في القرار الصدر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا بتاریخ 

هو الواجب 1804سالف الذكر بأنه "حیث أن قانون نابلیون سنة )2(107604ملف
التطبیق، وبالرجوع إلى هذا القانون، نالحظ أن االلتزامات غیر التعاقدیة تخضع لقانون البلد 

في 1948فعل المنشئ لاللتزام، وما كان یطبق في المحاكم الفرنسیة منذ الذي وقع فیه ال
أصبحت جمیع االلتزامات غیر 1948قضیة شهیرة تسمى قضیة لوتور، ومنذ ذلك الوقت 

وفي ـالسوابق القضائیةـالتعاقدیة تخضع لقانون البلد الذي وقع فیه الفعل المنشئ لاللتزام 
سي هو الواجب التطبیق آنذاك وهذا ما أخذ به المشرع الجزائريالقضیة الحالیة القانون الفرن

، مما یفید بأن قضاة الموضوع طبقوا مضمون القانون من القانون المدني20في المادة 
الفرنسي على الوجه األكمل مما یستوجب معه رفض الوجه التالي".

للخزینة الفرنسیة فلإلشارة أن هذا القرار جاء بمناسبة رفع طعن من الوكیل القضائي 
11/12/1990الممثل للدولة الفرنسیة ضد قرار صدر عن مجلس قضاء وهران بتاریخ 

قضى بإبقاء القرار المعارض فیه الذي قضى بتحمیل الدولة الفرنسیة المسؤولیة المدنیة عن 
حادث مرور سببته شاحنة تابعة للدرك البحري الفرنسي وأدى بأضرار بالغة للضحیة (ع م ) 

ثم تعویضه عن هذه األضرار، وذلك بموجب القانون الفرنسي واجب التطبیق بناءا على ومن
من القانون المدني الجزائري.20المادة 

حیث أن هذا الطعن استند على وجهین، أحدهما سوء تطبیق القانون الفرنسي، ألن 
ثل هذه القضایا، القرار محل الطعن جاء خالیا من اإلشارة إلى القوانین الفرنسیة الخاصة بم

وكان رد المحكمة العلیا على هذا الوجه بأن أكدت بأن القانون الواجب التطبیق على النزاع 
هو القانون الفرنسي، وأن قاضي الموضوع طبق مضمون القانون الفرنسي، الواجب التطبیق 

)، على الوجه األكمل.20بموجب قاعدة اإلسناد الجزائریة( م

علت أیضا من "... المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، أنها قد ج08/09من القانون 358/6ونجد في المادة -1
مخالفة قانون أجنبي متعلق بقانون األسرة"، دون باقي المسائل، وجها من أوجه الطعن، على غرار القانون القدیم.

.                       33، ص03، 1994المجلة القضائیة، -2
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ار أن المحكمة العلیا قبلت بطعن یتعلق بتطبیق قانون أجنبي فما نالحظه من هذا القر 
في مجال االلتزامات غیر التعاقدیة، أي خارج عن مجال األحوال الشخصیة، وناقشت وجه 
الطعن المأخوذ من سوء تطبیق القانون (عدم اإلشارة إلى القوانین الفرنسیة الخاصة بالنزاع 

ه أن المحكمة العلیا اعتبرت القانون الفرنسي في في القرار محل الطعن)، وهذا ما یفهم من
هذا النزاع قانونا ولیس واقعة، ولوال ذلك لما ناقشت ذلك الدفع، وقررت بأن قضاة الموضوع 
طبقوا مضمون القانون الفرنسي على الوجه األكمل، أي أنها مارست الرقابة على تطبیق 

القانون األجنبي.





لقواعد الموضوعیة للقانون التلقائي لتطبیقالبق أن القاضي ملزم بسماتبین لنا فی
هذا المبدأ ل، إال أن األجنبي المختص بموجب قاعدة اإلسناد الوطنیة بوصفه قانونا

م الوطني(المطلب هذه القواعد مخالفة للنظام العاعندما تكون هو األول االستثاء ؛یناستثناء
یكون القانون األجنبي المختص قد انعقد له هذا عندماهوالثانياالستثناء األول)، و 

یستبعد القاضي تطبیق (المطلب الثاني)، حیثنحو القانوناالختصاص بواسطة الغش
.أو قواعد القانون المختص أصالالقانون الوطنيحینئذ طبق یالقانون األجنبي المختص و 

)1(لنظام العاماالمطلب األول: مخالفة 

األجنبي رغم اختصاصهالقانونالقواعد الموضوعیة لد للقاضي الوطني أن یستبعیمكن
24خالف النظام العام، وقد تبنى المشرع هذا المبدأ، بموجب نص المادة إذا كانت أحكامها ت

لقانون المدني، التي تنص "ال یجوز تطبیق القانون األجنبي بموجب النصوص السابقة من ا
إذا كان مخالفا للنظام العام أو اآلداب العامة في الجزائر...".

المرجع السابق،دق، تنازع القوانین، هشام علي صاد/ في مفهوم وتطور فكرة النظام العام في تنازع القوانین،راجع-1
جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر،، د/عمر بلمامي، الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاصوما بعدها؛178ص

Lagarde (P), op. cit., pBatiffol (H) et.567وما بعدها؛                          40ص، 1986
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القانون األجنبي قواعد ویقتضي عدم المساس بالنظام العام عدم تعارض مضمون 
ولذا سنتناول،)1(ي دولة القاضيالمختص مع األسس التي یقوم علیها النظام القانوني ف

)، ثم شروط الدفع بالنظام الفرع األولالقانون األجنبي(دمفهوم فكرة النظام العام كأداة الستبعا
). الفرع الثالث)، ثم آثاره(الفرع الثانيالعام(

القانون األجنبي دأداة الستبعافكرة النظام العام : الفرع األول

م ألول مرة في فقه األحوال اإلیطالیة القدیم، حیث طبقت بدت مالمح فكرة النظام العا
للتأكید على التطبیق اإلقلیمي لما سمیت آنذاك باألحوال البغیضة التي ال یجوز امتدادها 

كأداة لتثبیت االختصاص "Manchini"خارج اإلقلیم، ثم استعملها كذلك الفقیه االیطالي 
من أبرز لقوانین تطبیقا إقلیمیا، كما أنه یعتبر أو ، وتبریرا لتطبیق بعض ال)2(للقانون الوطني

.)3(فكرة النظام العام مسماة باسمها الحالي

لكن لم تبرز فكرة النظام العام بمفهومها الحالي كأداة الستبعاد القانون األجنبي إال في 
، فبعد أن عرض نظریته في )Savigny")4"القرن التاسع عشر على ید الفقیه األلماني 

راك القانوني التي تسمح للدول األوروبیة بتطبیق قوانین بعضها البعض، أشار إلى االشت
استثناء هام خول بموجبه للقاضي االمتناع عن تطبیق القانون األجنبي إذا ما تبین له 

.انقطاع " الوحدة القانونیة " بین قانونه والقانون األجنبي المختص

النظام العام هناك ما یسمى بالقواعد ذات التطبیق المباشر أو قواعد األمن والبـولیس والتـي نصـت علیهـا إلى جانب فكرة -1
من القانون المدني، والتي تتعلق بجـوهر النظـام العـام االقتصـادي واالجتمـاعي الـوطني، فكـل المسـائل التـي تنظمهـا 5المادة 

لعالقـة العمـل، إذ یطبـق علیهـا القـانون الجزائـري مباشـرة ولـو احتـوت تخرج من مجال تنازع القـوانین، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة
، 83على عنصرا أجنبیا، وللمحكمة العلیا قضاء في هذا الشأن، راجع في ذلك د/علیوش كربـوع كمـال، المرجـع السـابق، ص

ة العامــة للعقــد،المرجع ذكــر أهــم القــوانین المتضــمنة لهــذه القواعــد، د/ علــي فیاللــي، االلتزامــات، النظریــ؛ و راجــع فــي166
.284، 283السابق، ص

كــذلك وبوصـفها اسـتثناءا علـى نظریتـه، مبــررا ذلـك بكـون هـذه القــوانین ال "Manchini"الفقیـه االیطـالي اسـتعملها حیـث-2
قـة بالملكیـة العقاریـة تشكل جزءا من القوانین الشخصیة، وبكونها ضروریة لصیانة النظـام العـام علـى اإلقلـیم، كـالقوانین المتعل

,Jean Deruuppéمثال، Droit international privé, 8ème édition, D.E.L.T.A, p77.

.188ص،هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابقد/ -3
ها وحدة الثقافة القانونیة والفكـر لمواجهة مبدأ اإلقلیمیة، ومعنا" Savigny"إن فكرة االشتراك القانوني التي ابتدعها الفقیه -4

القانوني، وأن تكـون فكـرة العدالـة واحـدة، وهـذا سـببه عـدة عوامـل منهـا كـون القـانون الرومـاني هـو الشـریعة العامـة والمسـیحیة 
.60هي الدیانة المشتركة، راجع، د/رمزي محمد على دراز، المرجع السابق، ص
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شترط مسبقا وجود "اشتراك قانوني"، وذلك وقد أخذ الفقه الحدیث عنه ذلك دون أن ی
وتأخذ بها أغلب وجه نظریته في التنازع إلى الدول األوروبیة قبل أن تنتشر"Savigny"ألن

.)1(دول العالم

ورغم أن الفقه الحدیث مجمع على أهمیة دور فكرة النظام العام كأداة الستبعاد القانون 
، إال أنه ظل مختلفا )2(الجوهریة في المجتمعاألجنبي إذا تعارض هذا القانون مع األسس 

حول تحدید مضمونها، ذلك ألنها فكرة مرنة ومتطورة یكتنفها الغموض، وبالتالي یصعب 
تحدیدها على وجه دقیق، فهي فكرة ذات مفهوم متغیر باختالف المكان والزمان،  كما 

مید أو التثبیت المكاني تختلف باختالف الدول، وهكذا فالنظام العام فكرة تستعصي على التج
، ورغم ذلك فهناك محاوالت فقهیة إلیجاد تعریف له، فقد عرف بأنه "دفع یهدف )3(والزماني

إلى استبعاد تطبیق القانون الموضوعي األجنبي الواجب التطبیق بموجب قاعدة اإلسناد 
م القانوني الوطنیة إذا كان حكمه یخالف األسس والمبادئ الجوهریة التي یتأسس علیها النظا

. )4(في مجتمع دولة القاضي"

)5(: شروط الدفع بالنظام العامالفرع الثاني

لدفع بالنظام العام الستبعاد القانون األجنبي عن التطبیق توافر شرطان وهما:یتطلب ا
)، ومخالفة أحكام القانون األجنبي لمقتضیات النظام 1اختصاص قانون أجنبي بحكم النزاع(

.)2العام الوطني(

.190صنفسه،هشام علي صادق،المرجع د/ -1
لإلشــارة أنــه لــیس مــن الضــروري أن تتطــابق فكــرة النظــام العــام فــي إطــار القــانون الــداخلي وفــي إطــار القــانون الــدولي -2

الخاص، حیث تستخدم في األول للحد من سلطان اإلرادة بینما یستعان بها في الثاني الستبعاد تطبیق القانون األجنبي الذي 
هشــام علــي صــادق،، راجــع: د/ ك عــدم تطــابق نطاقهــا  فــي كــل مــن الحــالتینأشــارت إلیــه قاعــدة اإلســناد،  ویترتــب علــى ذلــ

؛ وراجـع فـي النظـام العـام واآلداب فـي إطـار القـانون 114صمركز القـانون األجنبـي أمـام القضـاء الـوطني، المرجـع السـابق، 
ها.وما بعد267الداخلي، د/ علي فیاللي، االلتزامات، النظریة العامة للعقد، المرجع السابق، ص

.597ص،المرجع السابقاألصول في التنازع الدولي للقوانین، ،أحمد عبد الكریم سالمةد/ -3
.271ص،المرجع السابقالقانون الدولي الخاص الجزائري،،الطیب زروتيد/ -4
، مجلــة مي وٕارث األجانــب فــي دولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدةالنظــام العــام اإلســالعكاشــة محمــد عبــد العــال، د/ راجــع،-5

د/ ومـا بعــدها؛ 62، المجلـد األول، ص 02،ع 1999الدراسـات القانونیـة، كلیـة الحقــوق، جامعـة بیـروت العربیـة، لبنــان، س
,.p489.(J-P), op. citوما بعدها؛                    599صنفسه،المرجع ، أحمد عبد الكریم سالمة Nibiyet
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ـ اختصاص قانون أجنبي بحكم النزاع:1

یتوقف إعمال الدفع بالنظام العام على تطبیق قاعدة اإلسناد وأن تشیر إلى اختصاص 
القانون األجنبي، وهذا ما یوجب أسبقیة تطبیق قاعدة اإلسناد على إعمال الدفع بالنظام العام 

مما یعني استقاللهما عن بعضهما البعض.

نون األجنبي مختصا في حكم النزاع، أو أمكن استبعاده لسبب آخر أما إذا لم یكن القا
كأن یكون قانون القاضي قد اختاره األطراف بإرادتهم، أو أن یثبت له االختصاص باعتباره 
من قوانین األمن والبولیس، أو أسند إلیه الحكم بطریق اإلحالة، فال مجال إلعمال الدفع 

. )1(بالنظام العام

النظام العام:معالقانون األجنبي أحكامتعارضـ 2

ال یكفي أن یكون القانون األجنبي الذي أشارت إلیه قاعدة اإلسناد مالئما لحكم النزاع 
مع المبادئ والقیم األساسیة لمجتمع دولة ماشیاالمعروض، بل البد أیضا أن یكون مت

ارض هي بوقت القاضي غیر متعارض معها، ویؤكد الفقه أن العبرة في تقدیر تحقق التع
.)2(ولیس بالوقت الذي نشأ فیه المركز القانوني محل النزاعنظر القاضي في الدعوى،

ولتقدیر هذا التعارض یتمتع القاضي بسلطة واسعة في ذلك حسب المفاهیم السائدة في 
دولته، بشرط أال یكون هناك إفراط أو تفریط، حفاظا على التوازن بین ضمان سریان المجرى 

، )3(للعالقات الخاصة الدولیة من جانب وحمایة النظام العام الوطني من جانب آخرالطبیعي 
القانون األجنبي، و قواعد باإلضافة إلى أنه ال یقتصر في تقدیره للتعارض على مضمون 

على النزاع، إذ قد یكون ظاهر تلك واعدالقهإنما على اآلثار الواقعیة والفعلیة لتطبیق هذ

القـانون ،الطیـب زروتـيد/ ؛131ص،، المرجـع السـابقعمر بلمامي، الدفع بالنظام العـام فـي القـانون الـدولي الخـاصأ/-1
.279ص،المرجع السابقالدولي الخاص الجزائري،

.178؛ د/علیوش كربوع كمال، المرجع السابق، ص142ص نفسه،المرجع عمر بلمامي،د/-2
، مجلــة العلــوم االجتماعیــة واإلنســانیة، المركــز الجــامعي تنفیــذ األحكــام األجنبیــة فــي القــانون الجزائــريحمــة مرامریــة، أ/-3

؛ ویــرى  د/ غالــب علــي الــداودي، د/ حســین محمــد الهــداوي، القــانون الــدولي الخــاص، 116، ص 02، ع 2007تبســة، س
، بــأن تقــدیر القاضــي وتحدیــده لمتطلبــات النظــام العــام  یخضــع كأیــة مســألة 148صالجــزء األول، دون دار وال تــاریخ نشــر، 

قانونیة أخرى لرقابة محكمة النقض. 
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ة في حد ذاتها، غیر أن عن تطبیقها الفعلي یقود إلى المخالفة، مثال ذلك األحكام غیر مخالف
في أنه ولئن كان 21/10/1955بتاریخ ما قضت به محكمة النقض اإلیطالیة في حكم لها

حكم القانون االنجلیزي الذي یجیز للفتاة البریطانیة التي تعیش مع رجل إیطالي منفصل بدنیا 
في ذاته ال یخالف مقتضیات النظام العام االیطالي إال أن عن زوجته أن تتسمى باسمه،

تطبیقه الفعلي یرتب نتائج مخالفة، حیث یستتبع إمكان معاشرة شخص متزوج لغیر زوجته 
. )1(هو ما ال یمكن قبوله

: أثار الدفع بالنظام العامالفرع الثالث

لقاضي، ترتب على إذا تعارضت قواعد القانون األجنبي مع النظام العام في دولة ا
األثر و )، 1()2(د القانون األجنبي جزئیا أو كلیااستبعااألثر السلبي وهو آثارا تتمثل فيذلك 

، وهناك بعض الحقوق ال یسمح القانون )2(اإلیجابي وهو ثبوت االختصاص للقانون الوطني
).3لمخفف(بنشوئها، لكنه یسمح بأن ترتب آثارها إذا ما نشأت في الخارج  وهذا هو األثر ا

ـ األثر السلبي للنظام العام: 1

، غیر أن خالفا )3(یتمثل األثر السلبي للنظام العام في استبعاد تطبیق القانون األجنبي
فقهیا ثار حول هذا االستبعاد أیكون كلیا أم جزئیا، لكن الفقه الغالب یرى بأن األثر السلبي 

في الجزء الذي یتعارض مع النظام للنظام العام یقتصر على استبعاد القانون األجنبي
، ویطبق القانون األجنبي على باقي عناصر النزاع، ذلك أن مخالفة إحدى قواعد )4(العام

.603، 602ص،المرجع السابقاألصول في التنازع الدولي للقوانین،،أحمد عبد الكریم سالمةد/ ،أشار إلیه-1
ام مسألة موضوعیة على خالف ما ینظر إلیه في البالد األنجلوسكسونیة على أنه مسألة یعد الدفع بالنظام الع-2

هشام علي صادق، تطبیق القانون األجنبي وتحیل األطراف إلى محكمة أخرى، د/ دإجراءات، حیث تكتفي المحكمة باستبعا
.328ص،المرجع السابق

كلیة الحقوق، ، ، مجلة الدراسات القانونیةحالة األجانب وأهلیتهمأحمد زوكاغي، راجع في استبعاد القانون الشخصي، أ/-3
.32ص، المجلد األول، 1999،02جامعة بیروت العربیة، لبنان، 

ضرورة "Lousouarn"و "Lerepours Pigeonniére"و "Niboyet"على خالف ذلك یرى جانب من الفقه مثل-4
ن یؤدي إلى مسخ القانون األجنبي بشكل یعارض إرادة مشرعه، وأن یخالف أن یكون كلیا، ألن االستبعاد الجزئي من شأنه أ

؛                             203ص ،المرجع السابقجمال محمود الكردي، د/ قاعدة اإلسناد التي تهدف إلى تطبیقه كوحدة، راجع،
Nibiyet (J P), op. cit., p503;Lerebours Pigeonnière(P) et Lousouawrn (Y), Droit international
privé, Dalloz, 8ème édition, 1970, p495.
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القانون األجنبي لمقتضیات النظام العام ال تنزع عنه صفة القانون المالئم وفقا لقاعدة اإلسناد 
م  یكفل احترام قاعدة اإلسناد الوطنیة، كما أن عدم التوسع في إعمال الدفع بالنظام العا

. )1(الوطنیة

بحذر ویستند هذا االتجاه إلى حجج عدة، منها أنه ینبغي استخدام الدفع بالنظام العام
شدید، ووفقا للغایة التي یسعى إلى تحقیقها، أي بالقدر الذي یمنع المساس بالمبادئ 

إلى استبعاد النتیجة عام إنما یهدفاألساسیة السائدة في دولة القاضي،  ألن الدفع بالنظام ال
.)2(المخالفة للنظام العام ومتى أمكن ذلك عن طریق االستبعاد الجزئي كان ذلك أمرا مقبوال

غیر أن هذا الحل یرد علیه استثناءا یتمثل في حالة ما إذا كان هناك ارتباط بین أجزاء 
الف یمثل السبب الرئیسي لوجود القانون األجنبي، ارتباط السبب بالنتیجة، أو أن الجزء المخ

القانون األجنبي، بحیث یكون من المستحیل استبعاده استقالال واستبقاء باقي القواعد، ففي 
.)3(هذه الحالة یستبعد القانون األجنبي كلیا

وقد تبنى القضاء الفرنسي هذا الرأي وذلك في العدید من القرارات لمحكمة النقض منها 
الذي قضى بأن ما تنص علیه أحكام الشریعة )4(17/11/1964القرار الصادر في 

اإلسالمیة في المیراث ال یمس النظام العام في فرنسا، إال في منعها التوارث بین المسلم و 
غیر المسلم ومن ثم یتعین استبعاد أحكام الشریعة اإلسالمیة في هذه النقطة وحسب، من 

نبي اإلسالمي في بیان مراتب الورثة دون أن یحل القانون الفرنسي محل القانون األج
. )5(وأنصبتهم

:ـ األثر اإلیجابي للنظام العام2

یقتضي األثر اإلیجابي للنظام العام إحالل القانون الوطني للقاضي محل القانون 
األجنبي المستبعد لحكم النزاع، وقد یتم هذا اإلحالل بشكل صریح، وذلك عندما  ینشئ 

.607صنفسه،المرجع،أحمد عبد الكریم سالمةد/ -1
.530ص،المرجع السابقتنازع القوانین، عكاشة محمد عبد العال، د/ -2
.205صمحمود الكردي، المرجع السابق، جمال د/ -3

4 -Voir, Cass.Civ, 17/11/1964, J.C.P,1965,II,13978.
5 -Voir, Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p410.
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ألجنبي بإنشائها، وقد یتم ضمنیا عندما یمنع القانون الوطني نشؤ عالقة ال یسمح القانون ا
. )1(عالقة یسمح القانون األجنبي بإنشائها

ورغم أن الفقه الغالب یؤكد أن األثر اإلیجابي للنظام العام هو تطبیق قانون القاضي، 
ر من إال أن جانبا من الفقه األلماني یرى أن األثر االیجابي هو تطبیق نص قانوني آخ

القانون األجنبي ال یتعارض مع النظام العام، ویستند في ذلك إلى قرار صادر عن محكمة 
استبعدت فیه نص القانون السویسري الذي یمنع 19/12/1921بتاریخ النقض األلمانیة 

تقادم الدین محل النزاع بسبب تعارضه مع النظام العام، وأخضعت الدین إلى أطول مدة 
.)2(قانون السویسري نفسهتقادم نص علیها ال

إال أن هذا لرأي محل نقد لكون القاعدة القانونیة األجنبیة المطبقة في هذه الحالة ال 
اغلب الحاالت التي یصعب فیها العثور على يعالقة لها بالنزاع، كما أنه ال یمكن تطبیقه ف

عد أسلم الحلول نص قانوني بدیل، فیبقى إحالل قانون القاضي محل القانون األجنبي المستب
، وهو ما )3(وأفضلها، بل ویتفق مع ما یرى به الفقه الغالب وما تتبناه العدید من التشریعات

المدني، حیث تنص "... یطبق من القانون24/2المادة بموجب تبناه المشرع الجزائري 
القانون الجزائري محل القانون األجنبي المخالف للنظام العام أو األداب العامة".

:ـ األثر المخفف للنظام العام3

یقتضي فهم فكرة األثر المخفف للنظام العام التمییز بین الحالة التي نكون فیها بصدد 
إنشاء الحقوق في دولة القاضي، حیث یكون للنظام العام أثره كامال بوجهیه السلبي 

ظل قانون دولة واإلیجابي، هذا هو األثر الكامل، و بین الحالة التي تنشأ فیها الحقوق في
أجنبیة مخالف للنظام العام، وتنتج آثارها في دولة القاضي، حیث یعترف ببعضها وهنا یكون 

.)4(للنظام العام أثرا مخففا

.207ص،نفسهالمرجعجمال محمود الكردي، د/ -1
2 - Lousouarn (Y) et Bourel (P), ap,cit , p 279; Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p542.

راجـع،لكن عند عدم وجود أحكام صالحة لحكم النزاع، یختلق القاضـي حـال للنـزاع مسترشـدا بمبـادئ القـانون الطبیعـي، -3
.209ص ،المرجع السابقجمال محمود الكردي، د/ 
.85ص، 05، 2009امعة بشار، ، حولیات جاألثر المخفف للنظام العام في القانون الدولي الخاصد/كمال كیحل، -4
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أن هناك حاالت یتعارض فیها القانون ىإلو تستند فكرة األثر المخفف للنظام العام
ي الخارج أو في دولة القاضي، األجنبي مع النظام العام، سواء نشأ الحق موضوع النزاع ف

دون أن یكون لنفاذ هذا وهناك حاالت أخرى یتعارض فیها فقط إذا نشأ في دولة القاضي،
الحق تعارض مع النظام العام، إذ أن الشعور العام في بلد القاضي ال یتأثر بنفاذه بقدر ما 

.)1(یتأثر بنشأته

نها أن محكمة النقض الفرنسیة ولهذه الحاالت عدة تطبیقات في القضاء الفرنسي، م
قضت بعدم االعتراف بحق الملكیة الذي اكتسب في الخارج عن طریق نزع الملكیة دون 

، وبالمقابل فإنها اعترفت بآثار الطالق باإلرادة المنفردة، وتعدد الزوجات الذي نشأ )2(تعویض
ف ببعض آثاره كحق في الخارج رغم أن القانون الفرنسي ال یقر ذلك، لكن إذا أرید االعترا

.)3(طلب النفقة أو اإلرث فإن هذا األثر لیس فیه ما یمس النظام العام في فرنسايالزوجة ف

غیر أن هناك حاالت أخرى ال یعترف فیها القضاء الفرنسي بآثار هذا الزواج، وذلك 
اء به متى كان للنزاع عالقة بالقانون أو اإلقلیم الفرنسي، و من ذلك على سبیل المثال ما ج

أن الزوجة الذي اعتبر فیه1973مارس 01قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ 
ال یمكنها المطالبة بمنحة الضمان االجتماعي، ما دام أن الزوجة األولى يالثانیة لزوج جزائر 

)4(قد استفادت منه لتعارض ذلك مع النظام العام في فرنسا

الغش األجنبي بواسطة : اختصاص القانون المطلب الثاني

طمن الضوابط التي تعتمدها قاعدة اإلسناد لتحدید القانون الواجب التطبیق ضوابإن 
یستطیع األفراد تغییرها، كالجنسیة وموقع المنقول مثال، وهو ما یكون له أثر في تغییر 

وسعیا القانون الواجب التطبیق، لكن قد یتم هذا التغیر بنیة التهرب من أحكام قانون معین

.86ص، د/كمال كیحل، المرجع نفسه-1
2- Cass. Req.05/03/1928,Clunet1928. 674, D.1928.1.81,note Savatier, Rev.crit. DIP 1929.

288, note  Niboyet. Voir,Batiffol (H), op. cit., p416.

3- Voir, Cass.Civi.1er.,28/01/1958, Rev.crit. DIP 1958, 110, note A. ponsard; Cass. civ.

19/02/1963, Rev.crit DIP. 1963,559,note G.H.

-Cass. Civi. 1er., 03/01/1980, D. 1980. 549, note Poisson-Drocourt; Rev.crit. DIP 1980, 331,

note H. Batiffol; JDI 1980. 327, note Simon-Depitre.

4 -Cass. Soc. 1er. Mars 1973.; Rev crit . DIP. 1975. 57 not Graulich; Bull. civ. V, no136.
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لیحرم الغاش من االستفادة من غشه باستبعاد نلتطبیق قانون آخر، فهنا یتدخل القانو 
القانون األجنبي الذي ثبت له االختصاص بواسطة الغش، إعماال لنظریة تسمى نظریة الغش 

الدفع بالغش نحو القانون الستبعاد تطبیق القانون وعلیه سوف نتناول ماهیة،)1(نحو القانون
). أثاره(الفرع الثالثو الفرع األول)، ثم شروطه(الفرع الثاني)، بي(األجن

)2(تحویل اإلسناد إلى قانون غیر مختصالغش : الفرع األول

"التعدیل اإلرادي النظامي للعنصر الواقعي في عن طریقالغش نحو القانون یتم
یة التهرب من ومن ثم تحویل اإلسناد إلى قانون معین، وذلك بن،ضابط اإلسناد المتغیر

. )3(القانون واجب التطبیق أصال، سواء كان قانون القاضي أم قانون أجنبي"

القانون األجنبي في قواعد الغش نحو القانون كوسیلة الستبعاد تطبیق الدفع بوقد نشأ 
).3)، كما أن له نطاقا معینا(2شروط محددة(وله )، 1القضاء الفرنسي(

:)4(ائیةنشأة قضالغش نحو القانون ذوـ 1

بي إلى القضاء الفرنسي یعود أصل الغش نحو القانون كأداة الستبعاد القانون األجن
La princesse"في قضیة تسمى بقضیة األمیرة 18/03/1878ألول مرة بتاریخ الذي طبقه

de Bauffrement تتلخص وقائع هذه القضیة في أن أمیرة بلجیكیة األصل تزوجت ، و )5("
تقرت معه في فرنسا واكتسبت الجنسیة الفرنسیة، وعلى إثر خالف بینهما بأمیر فرنسي واس

حاولت الحصول على الطالق غیر أنها لم تستطع لكون القانون الفرنسي آنذاك كان یمنع 
الطالق فلجأت إلى التجنس بجنسیة إحدى الدویالت األلمانیة التي یجیز قانونها الطالق، 

"Bibesco"ا األول، وتزوجت بأمیر روماني یدعى وتمكنت بعد ذلك من الطالق من زوجه
واستقرت معه في فرنسا، وحصل بعد ذلك أن رفع زوجها األول دعوى طالب فیها ببطالن 

وهي نظریة لها كیان مستقل، فهي تستند لمبدأ عام هو أن الغش یفسد كل أمر، راجع في االختالف الفقهي حول -1
.318أساس هذه النظریة، د/ حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص

وما بعدها. 35، ص 1984الغش نحو القانون، ماجستیر، الجزائر، ،نادیة فضیلد/ راجع،-2
.542ص ،سابقلالمرجع ااألصول في التنازع الدولي للقوانین،عبد الكریم سالمة،دأحمتعریف للدكتور -3

4 -Voir, Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit., p594; Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p188.

5- Cass, 18/03/1878,S.78.1.193, note Labbé. Voir, Batiffol (H), op. cit., p419.
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الزواج الثاني لكون الطالق ال یعتبر صحیحا، ألنه تم بعد تغییر الجنسیة، و قد قضت 
بطال الزواج الثاني على بإ18/03/1878محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ 

.)1(أساس أن الطالق لم یتم إال بعد تغییر الزوجة لجنسیتها، وهو ما یشكل غشا نحو القانون

ومنذ ذلك التاریخ استقر القضاء الفرنسي على األخذ بالغش نحو القانون كسبب 
قها القضاء في دول عدیدة مثل بلجیكا و وانجلترا، واتجهت الستبعاد القانون األجنبي، كما طب

بعض الدول إلى سن نصوص صریحة لها مثل المجر واسبانیا والجابون ویوغسالفیا 
"... ال یجوز تطبیق من القانون المدني24المادة فيالجزائري المشرعوقد اعتمده، )2(سابقا
بت له االختصاص بواسطة الغش نحو ... أو ثون األجنبي بموجب النصوص السابقةالقان

.)3(القانون..."

:ـ شروط الدفع بالغش نحو القانون2

یشترط إلمكان الدفع بالغش نحو القانون توافر شرطان، األول هو أن یتم إجراء تغییر 
)، والثاني توفر نیة الغش وهو الركن 1.2إرادي في ضابط اإلسناد وهو الركن المادي(

).1.2المعنوي(

:لتغییر اإلرادي في ضابط اإلسناداـ 1.2

یتمثل هذا الركن المادي في أن یقوم الغاش بإجراء تغییر إرادي في العنصر الواقعي 
لضابط اإلسناد الذي یتحدد بموجبه القانون الواجب التطبیق، وهذا ال یتحقق إال في الحاالت 

، )4(راد في تغییرهاالتي یكون فیها ضابط اإلسناد من الضوابط التي یمكن أن یتدخل األف
كالجنسیة، أو الموطن بالنسبة لمسائل الحالة الشخصیة. 

1 - Lousouarn (Y) et Bourel (P), op. cit., p 286.

.546سابق ص لالمرجع ا،األصول في التنازع الدولي للقوانینأحمد عبد الكریم سالمة،د/ -2
من القانون المدني الجزائري تكتفي بالنظام العام فقط الستبعاد تطبیق القانون األجنبي، ولكنها بعد 24كانت المادة -3

، أصبحت تنص أیضا على حالة الغش نحو القانون.2005جوان 20تعدیل 
,Jean Deruuppé؛556نفسه، ص المرجع مة،أحمد عبد الكریم سالد/ -4 op. cit., p108.
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و یشترط أن یكون التغییر في ضابط اإلسناد فعلیا و لیس صوریا، كما یشترط أن 
یكون مشروعا فإذا كان بوسیلة غیر مشروعة فإنه ال یعتد به، و یبطل دون حاجة ألعمال 

فع بالغش نحو القانون ال یتأتى إال في األحوال التي نظریة الغش نحو القانون، كما أن الد
ینعدم فیها وجود جزاء آخر یمكن عن طریقه تالفي النتیجة غیر المشروعة التي سعى 

.)1(الشخص إلى تحقیقها

ـ نیة الغش:2.2

تعتبر نیة الغش الركن المعنوي للغش نحو القانون، فلقیام هذا األخیر یجب، باإلضافة 
رادي في ضابط اإلسناد، أن یهدف الشخص من وراءه إلى التحایل بقصد إلى التغییر اإل

اإلفالت من أحكام القانون المختص أصال، ویتعین على القاضي تقصي هذه النیة وٕاثباتها، 
وهي لیست سهلة دائما، لكن یمكن له استخالصها من ظروف الدعوى ومالبساتها، كالتالزم 

ن القیام بالتصرف المراد إخضاعه للقانون الجدید، الزمني بین تغییر ضابط اإلسناد و بی
استثنائیة لألفراد توكأن یكون القانون الذي سعى األفراد إلى تطبیق أحكامه یعطي تسهیال

.)2(بقصد جذبهم ألغراض اقتصادیة

:ـ نطاق الدفع بالغش نحو القانون3

القانون على كان القضاء الفرنسي في البدایة یقصر نطاق إعمال نظریة الغش نحو 
، وقد استند الفقه في ذلك )3(األحوال التي یتهرب فیها األشخاص من أحكام القانون الفرنسي

إلى أن التهرب من األحكام اآلمرة في قانون القاضي هو الذي یمس المصالح العامة في 

316، المرجع السابق ص حفیظة السید الحدادد/ -1

، الغش نحو القانون،نادیة فضیل؛ د/157المرجع السابق ص د/ غالب علي الداودي، د/ حسین محمد الهداوي،-2
؛135ص،المرجع السابق

Jean Deruuppé, op. cit., p108; Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p190.

3- Par ex, Cass, 05/02/1929,clunet1929.p1258, S.1930.1.81,note Audinet. Voir, Batiffol (H).

op. cit., p422.
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ل في ، ویبرر بالتالي إعمال النظریة، أما الدفاع عن القانون األجنبي فال یدخ)1(دولة القاضي
نطاق وظیفته، كما أن هذا یتماشى مع تصور القانون األجنبي مجرد واقع.

یرى بأن نظریة الغش نحو القانون تستجیب إلى مبدأ عام و )2(غیر أن الفقه الحدیث
هو مطاردة الغش بكل صوره، سواء قصد به التهرب من أحكام القانون الوطني أو قانون 

.)3(في بعض أحكامهتبناه القضاء الفرنسي أجنبي آخر، وهذا االتجاه هو الذي

أما بالنسبة للقانون الجزائري، فالظاهر أنه أخذ باالتجاه الحدیث من خالل نص المادة 
من القانون المدني على استبعاد تطبیق القانون األجنبي إذا ثبت له االختصاص بواسطة 24

هو مختص أصال طبقا الغش نحو القانون، ویطبق محله القانون المغشوش علیه الذي
.)4(لقاعدة اإلسناد، سواء كان القانون الجزائري أو كان قانونا أجنبیا

أثار الدفع بالغش نحو القانون :الفرع الثاني

بینما یقتصر األثر المترتب عن الغش في القانون الداخلي على حرمان المتحایل من 
ون الداخلي، نجد أنه في نطاق اإلفادة من نتیجة تصرفه المشوب بالغش طبقا لنفس القان

. )5(تنازع القوانین یحرم المتحایل من تطبیق القانون المختص عن طریق الغش

؛ ویشترط 213فهمي، المرجع السابق، ص؛ د/ محمد كمال486راجع، د/ عز الدین عبد اهللا، المرجع السابق، ص-1
، للتمسك بالغش نحو القانون، أن 158المرجع السابق ص األستاذان د/ غالب علي الداودي، د/ حسین محمد الهداوي،

تكون القاعدة القانونیة المتحایل على اختصاصها من النصوص اآلمرة أو الناهیة، ألنه ال یجوز لألفراد االتفاق على 
ستبعاد تطبیقها، عكس القواعد المكملة التي یتمتعون بحریة االتفاق على مخالفتها واستبعاد تطبیقها، لكن أغلبیة خالفها أو ا

الفقه ترى بأن التحایل یشمل كل القواعد، فالعبرة بانحراف األفراد عن الهدف الذي تواخاه المشرع من وراء القاعدة القانونیة، 
نادیة فضیل، المرجع نفسه، الموضع نفسه.  سواء كانت آمرة أم مكملة، راجع، د/

2- Voir, Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p598; Lousouarn (Y) et Bourel (P), op.cit .p 289;

.494ص،المرجع السابقتنازع القوانین،عكاشة محمد عبد العال، د/؛552صنفسه،المرجع أحمد عبد الكریم سالمة،د/
3- Par ex, Cas Civ 1re.17/05/1983, Rev crit. DIP 1985.346,not Ancel; Voir, Mayer (P) et

Heuzé (V), op. cit., p193.

مرجـعال، 05/10قـراءة فـي إصـالح تنـازع القـوانین الـدولي فـي الجزائـري بقـانون،الطیـب زروتـيراجـع نفـس الموقـف، د/ -4
92ص ،السابق

.204ص ،أشرف وفاء محمد، المرجع السابقد/ -5
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وقد اختلف الفقه حول ما إذا كان أثر الدفع بالغش نحو القانون یمس النتیجة التي 
).2)، أم یمتد لیشمل النتیجة و الوسیلة معا(1سعى الشخص لتحقیقها فقط (

: یشمل الوسیلة والنتیجةنفاذالعدم ـ1

أن أثر الدفع بالغش یمتد لیشتمل النتیجة والوسیلة معا، أي )1(یرى جانب من الفقه
یستبعد القانون الذي ثبت له االختصاص بواسطة الغش عن طریق تغییر الجنسیة مثال و 

ن یطبق القانون المختص مكانه وتلغى الجنسیة الجدیدة التي اكتسبها الشخص، ذلك أنه م
غیر المعقول تجزئة العمل القانوني الواحد، من حیث االعتراف ببعض اآلثار، وهي غیر 
المهمة في نظر الغاش، وال یعترف بالبعض اآلخر الذي انصرفت إلیه نیته، لهذا السبب 

.  )2(ینبغي تعمیم الجزاء ومحو كل أثر الرتكاب الغش

سیلة التي تم بها نزع االختصاص غیر أن هذا الرأي محل انتقادات عدیدة أهمها أن الو 
عن القانون المختص أصال و إثباته لقانون آخر تم اكتسابها بطریقة صحیحة ومشروعة، 
وأن الشخص یفترض أن كافة الشروط قد توافرت فیه، والمعقول في هذه الحالة أن الجزاء 

.)3(یكون عدم االعتداد بالتجنس في القضیة التي طرح فیها النزاع فقط

:النفاذ یقتصر على النتیجةم ـ عد2

وهو الراجح بأن أثر الغش یقتصر فقط على عدم نفاذ )4(یرى جانب آخر من الفقه
النتیجة غیر المشروعة التي قصد إلیها الشخص عندما قام بتغییر ضابط اإلسناد دون 
الوسیلة لكونها تمت بطریقة مشروعة، وألن العبرة في التصرف بقصده وغایته وال داعي 

، نادیـة فضـیلد/؛ 301د/ الطیب زروتي، القانون الـدولي الخـاص الجزائـري، المرجـع السـابق، صوممن یرى بهذا الرأي -1
؛234د/جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص،136ص ،المرجع السابقالغش نحو القانون،

;Lousouarn (Y) et Bourel (P), op. cit., p306.Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit., p600

. 301د/ الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص-2
.314، المرجع السابق ص موحند إسعاد د/ -3
؛ 449،  ص03؛ د/عز الدین عبد اهللا، المرجع السابق، ط314، المرجع السابق ص یرى بهذا الرأي، د/ موحند إسعاد-4

عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع ؛  د/222علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، صد/هشام
؛                                                                  564د/أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص؛512السابق، ص

Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p192; Nibiyet (J. P), op. cit., p503.
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لمبالغة في الجزاء، ومن ثم یكفي أن یرد الغاش عن قصده، أما اآلثار األخرى الناتجة عن ل
استعمال وسیلة مشروعة فال تهم في نظر الغاش مادام لم یقصدها، ومن باب أولى ینبغي 
على القضاء أال یفرضها علیه، وألدل على ذلك هو اكتفاء محكمة النقض الفرنسیة في 

بعدم االعتداد بتطلیقها تجاه القانون الفرنسي دون أن كرلفة الذساقضیة "دي بوفرمون"
.)1(تقضي ببطالن تجنسها بالجنسیة األلمانیة

كما أنه ما دام الدفع بالغش نحو القانون الستبعاد القانون األجنبي یعتبر وسیلة عالج 
غایة، وعلیه احتیاطیة لحمایة قاعدة اإلسناد، فیجب استعمالها في الحدود التي تحقق هذه ال

فعدم نفاذ النتیجة یكفي لحمایة قاعدة اإلسناد برد اعتبار القانون الذي تم التحایل علیه والذي 
.)2(هو محل اختیار قاعدة اإلسناد لوال هذا التحایل، فال حاجة إذن لتتبع بقیة اآلثار بإبطالها

المختص جنبي وتجدر اإلشارة أخیرا بأن أثر الغش ال ینحصر في استبعاد القانون األ
عن طریق الغش، بتغییر ضابط اإلسناد، بل هو أثر حلولي أو استبدالي، أي أن یحل 
القانون المختص أصال، سواء كان القانون الوطني أم قانونا أجنبیا، مكان القانون األجنبي 

من القانون المدني كما بینا ذلك سابقا.24وهذا ما قررته المادة ، )3(المختص بطریق الغش

یمكن القول بأن القاضي الوطني ملزم كأصل عام بتطبیق كخالصة لهذا الفصل، و 
القواعد الموضوعیة للقانون األجنبي المختص ، وأن األساس القانوني لتطبیق هذه القواعد 
بوصفها قواعد قانونیة بالمعنى الفني، هو قواعد اإلسناد نفسها، كما أن مبدأ المساواة بین 

نون األجنبي تؤكده الغایة من وضع قواعد اإلسناد نفسها، والتي ترمي القانون الوطني والقا
، وال تشكل المعاملة إلى تحقیق األمان القانوني والعدالة في تنظیم العالقات الخاصة الدولیة

الخاصة لهذه القواعد عائقا دون اعتبارها قانونا.

ه یلعنون األجنبي، و لكن هناك حاالت یكون فیها القاضي غیر ملزم بتطبیق قواعد القا
استبعادها لما تكون متعارضة مع النظام العام، أو أن اختصاص هذا القانون قد انعقد 

بواسطة الغش.

. 301د/ الطیب زروتي، المرجع نفسه، ص-1
. 565صاألصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، -2
.324ص ،، المرجع السابقحفیظة السید الحدادد/ -3
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المدنیة أن مجال سلطة القاضي في الدعوى تمن المبادئ المستقر علیها في اإلجراءا
انون، فهو یطبقه على ما ثبت أمامه من وقائع، والتي هي مجال الخصوم المدنیة هو الق

دون القاضي، إعماال لمبدأ وذلك ،ما یشاؤونمنها الذین یدعون بما یشاؤون منها ویتركون 
والتمسك بها.، وهم المكلفون بإثباتها، )1(سیادة الخصوم في الدعوى

،نبي المختص هي قواعد قانونیةوقد رأینا في الفصل السابق أن قواعد القانون األج
قد وعلیه ، على عنصر أجنبيوالقاضي ملزم بتطبیقها تلقائیا متى عرض علیه نزاع یحتوى 

ونظرا لكون هذه لكن یبدوا أن القاضي سوف یطبقها كما یطبق قواعد القانون الوطني، 
بات مضمونها مسألة إثوهذا ما جعل، االقاضي العلم بهال یفترض فيإنه القواعد أجنبیة، ف

تحدید ؛مهمتيكما أنه جعل من ول)، األمبحث ال(محل اختالف فقهي،وكیفیته ومن یتحمله
تحقق الكیفیةفي والتي تتمثل التي یقوم بها القاضي،القواعد الموضوعیة األجنبیة المختصة

یعیقه عن تطبیقهاقد،من غموضفیها وتفسیر ما قد یبدو له ،(المبحث الثاني)من نفاذها
بنوع من التمیز عما هو واقع في تطبیق القواعد القانونیة انتتصف، مهمتینتطبیقا سلیما

.)الثالثمبحث ال(الوطنیة

 

 

قلنا فیما سبق بأن تطبیق القاضي للقانون األجنبي یجد أساسه في أن اختصاص هذا 
رغم احتفاظ القانون فومن ناحیة أخرى، الوطنیةقاعدة اإلسنادالقانون قد انعقد بأمر من

بیا، وهذا ما یقتضي إثبات مضمون األجنبي المختص بصفته القانونیة، إال أنه یبقى أجن
أهو القاضي أم ،یطرح حول من  یتحمل عبء هذا اإلثباتیجعل التساؤل ، وهذا ما قواعده

نفس الوسائل يأه،ذلكللوصول إلى لمناسبةالوسائل احول و (مطلب أول)، الخصوم

.17إبراهیم بن حدید، المرجع السابق، صراجع، -1
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أنه ما كما، )الثاني(مطلبأم تختلف عنها،المعتمدة في إثبات الوقائع في النزاعات الداخلیة
دمنا أمام قانون أجنبي ولیس القانون الوطني المتاح معرفة أحكامه، فیحتمل أن یتعذر على 

القانون الذي فما هو ،القانون األجنبيهذا القاضي أو الخصوم الوصول إلى مضمون 
).الثالث(مطلبحالة هذه الفي هعنبدالتطبیقه یستوجب

القانون األجنبيمضمون عبء إثبات األول: المطلب

یستلزم أوال ألجنبي على النزاع المطروح علیه للقانون االوطني إن تطبیق القاضي 
نألو ، )1(یان أحكامه الحقیقیةإقامة الدلیل على محتواه وبهو هنا ثباتهذا اإلبیقصد إثباته، و 

من یتحمل عبء یستوجب تحدیدالقانون األجنبي، لذلكأحكام بفیه العلمیفترض القاضي ال 
.، أم الخصومالقاضيهوهل ،هذا اإلثبات

التزام القاضي بإثبات القانون األجنبي ومسألة هناك ارتباط وثیق بین مسألةوألن 
نه ، فإمن عدمهمن تلقاء نفسهیق القاضي للقانون األجنبيتطبوبالتالي ،طبیعة هذا القانون

فإن النتیجة الحتمیة هي أن تلقائیا،على القاضي أن یطبق القانون األجنبيالزاما إذا كان 
وهذا ما یأخذ به جانب من األنظمة القانونیة (الفرع إثبات هذا القانون تقع علیه،عبء 
فحتما سیكون عبء ،بتطبیق القانون األجنبي تلقائیاأما إذا كان القاضي غیر ملزم األول)،

فرع (أخرىقانونیةأنظمة وهذا ما تأخذ به،إثباته على عاتق الخصوم الذین طلبوا تطبیقه
.ثاني)

ومالخصیتحملهثبات اإل عبء :الفرع األول

)، وقد 1هناك رأي فقهي یقول بأن عبء إثبات القانون األجنبي یتحمله الخصوم (
هذا الرأي فاعتمده لدول القضاء في بعض اتبنىو )،2بعض التشریعات فاعتمدته(ت بهتأثر 

).3في أحكامه(

اإلثبات التزام على الخصوم:ـ 1

بأن القانون األجنبي أنما هو محل لإلثبات الموضوعي ولیس محال لإلثبات هشام علي صادق، حیث یبین الدكتور-1
القضائي،  ذلك أن القاضي في كشفه عن مضمون القانون األجنبي إنما یبحث عن الحقیقة الموضوعیة ال عن الحقیقة 

.146تنازع القوانین، المرجع السابق، صرضها الخصوم، راجع،القضائیة كما یع
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موقف القضاء الفرنسي الذي یحمل عبء إثبات القانون )1(أید الفقه الفرنسي التقلیدي
ث عن مضمون األجنبي على عاتق الخصوم، لكنه في نفس الوقت یسمح للقاضي بالبح

في حالة ما إذا لم یتوصل الخصوم إلى إثباته خاصة ، من تلقاء نفسهالقانون األجنبي
، والذي غالبا ما یكون مشوبا لعدم اقتناع القاضي بالدلیل المقدم من الخصومأوبأنفسهم، 

.)2(بالمتناقضات

ـ الحجج: 1.1

:)3(لهذا االتجاه عدة حجج هي

ا، القاضي في حكم جمیع النزاعات أیا كانت طبیعتهأن األصل هو اختصاص قانونـ
قاعدة اإلسناد ال تتعلق بتطبیق القانون األجنبي، خاصة وأن لذلك فالقاضي غیر ملزم ابتداء

باختصاص القانون األجنبي.عندما تشیربالنظام العام 

بینما یكون مجال ،مجال سلطة القاضي هو القانونفي الخصومة المدنیةیكونـ
ة الخصوم في الوقائع، ومادام القانون األجنبي یعد مسألة واقع فإنه یدخل في مجال سلط

سلطة الخصوم، الذین یتحملون وحدهم إثبات مضمونه، تطبیقا لمبدأ سیادة الخصوم في 
تطبیقا لمبدأ حل النزاع، ن یستند إلى علمه الشخصي في  مجال الوقائع، وال یجوز للقاضي أ

حیاد القاضي.

هدف من وضع عبء إثبات القانون األجنبي على عاتق الخصوم هو تخفیف أن الـ
بالعلم بكافة قوانین الدول، ذلك أنه همن غیر العملي أن نلزمالعبء على القاضي الوطني، ف

ال یفترض فیه العلم بالقانون األجنبي الذي ال ینشر في الجریدة الرسمیة، كما أن الخصوم 

Battifol (H)"، راجع، Batiffol"یرى بهذا الرأي الفقیه-1 , op. cit., p375، ویرى به أیضا جانب من الفقه
عین على المصري، منهم الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري، حیث یقول "...القانون األجنبي یصبح مسألة موضوعیة یت

، وكذلك د/منصور مصطفى منصور، ود/عبد الباسط جمعي، راجع، د/شمس 53الخصم إثباته..."، المرجع السابق، ص
. 130، 129الدین الوكیل، المرجع السابق، ص

؛126، المرجع السابق، صد/ علیوش كربوع كمال-2
Lerebours Pigeonnière(P) et Lousouawrn (Y), op. cit.,  p397.

؛ د/ أشرف وفاء 505د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صراجع،-3
وما بعدها.178محمد، المرجع السابق، ص
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خاصة وأنهم أصحاب المصلحة في ،م بالقانون األجنبيفي العللیكونون في مركز أفض
تطبیقه، لذا یجب أن یتحملوا عبء إثباته.

ن ، وم)1(أن القاضي یفترض تماثال بین أحكام القانون الوطني وأحكام القانون األجنبيـ
فإذا أراد الخصوم إعمال القانون األجنبي ، ثم یتفادى مشقة البحث عن مضمون هذا األخیر

أحكام قانون اختالف أحكامه عن ن یثبتوا مضمون القانون األجنبي مع هم إال أما علیف
وبالتالي یطبق القاضي قانونه القاضي، وفي حالة عجزهم عن ذلك تظل قرینة التماثل قائمة،

الوطني.

:تیسر اإلثبات یرجح إلزام القاضي بهـ 2.1

الدول في قوانینها وقضائها، إال اعتمدته العدید من وقد، )2(رغم أن لهذا االتجاه أنصارا
: )3(وهيتعرض النتقادات عدیدةأنه 

القاضي غیر ملزم بتطبیق القانون األجنبي لعدم تعلق أنصحة ال یمكن التسلیم بأنه ـ 
تعلق قاعدة مسألة قاعدة اإلسناد بالنظام العام إذا أشارت باختصاص هذا القانون، ذلك أن 

، ناهیك عن كونها كونها ملزمة أم العن مسألة ةمستقلاإلسناد بالنظام العام من عدمه
مما یستتبع إلزامیة تطبیقها من القاضي تلقائیا.   ،ملزمة في كل األحوال

، ذلك نه غیر صحیح القول بأن القانون األجنبي مجرد واقعة خالیة من عنصر األمرأـ
وطنیة التي قررت بموجب قاعدة اإلسناد العنصر األمر استرد أن القانون األجنبي

فالقانون االنجلیزي یمثل ما یعرف بالشعور العام والمألوف، فهو سلوك اإلنسان ویكیف تصرفاته ویستجیب إلى رغباته، -1
ابة إذا ما كان مثل هذا القانون مطبق في كل مكان في العالم، ما لم یتمسك الخصوم بعكس هذا االتجاه أو السلوك، فال غر 

.115راجع، د/ محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص،المرجع السابق، ص
لألطراف حریة التصرف فیها، وهناك من الفقه الفرنسي من یرى بوجوب التفرقة بین ما إذا تعلق األمر بحقوق لیس -2

والتي یلزم القاضي فیها بإثبات مضمون القانون األجنبي، وٕاذا تعلق النزاع بحقوق یجوز لهم التصرف فیها، والتي یكون من 
التعسف إلزام القاضي بالبحث عن مضمون القانون األجنبي، خاصة عند عدم تمسكهم به، راجع:

Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p135, 136.

؛ د/ عبد الرزاق أحمد 514د/أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صراجع،-3
.56السنهوري، المرجع السابق، ص
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فال یعني ،وعلى فرض اعتباره مسألة واقع، فهو بذلك یحتفظ بصفته كقانون،)1(اختصاصه
ألن القواعد إثبات مضمونه، عبءذلك تحمیل من یتمسك بتطبیقه (ولو كان مدعى علیه)
عبء إثبات ما یدعي.األصلالعامة في اإلثبات تقضي دائما بتحمیل مدعي خالف 

یمكن أن نلزم القاضي بالعلم بكافة قوانین الدول، وال أن یفترض فیه حقیقة الأنه ـ 
العلم بالقانون األجنبي، لكن یجب أن ال نغالي في ذلك، نظرا لتقدم الوسائل التي یتیسر معها 

نه إلى علمه الشخصي العلم بمضمون القانون األجنبي، والتي تتیح للقاضي االستناد بشأ
صوم.بما یقدمه الخدالتقیدون 

القول بأن هناك تماثل بین أحكام القانون الوطني وأحكام القانون األجنبي، قول ن أـ 
یصطدم مع كون القانون ظاهرة اجتماعیة والظروف السائدة في ، إذ وغیر واقعيزائف

، كما أن فكرة التماثل هذه من شأنها أن مجتمعه، والتي تختلف یقینا عن ما یوجد في مجتمع
عد اإلسناد وهدم األساس الذي تقوم علیه وهو تحقیق التعایش بین النظم تهدد وجود قوا

القانونیة لمختلف الدول، وتؤدي إلى هیمنة قانون القاضي على العالقات ذات العنصر 
األجنبي، الفتراض أنه األصلح لها، وهو األمر الذي ال یكون كذلك دائما.

:ثباتاإل تحمل الخصوم عبء تشریعات ـ2

العدید من التشریعات الرأي القائل بتحمیل الخصوم عبء إثبات القانون تبنتلقد 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة 142المادة في األجنبي، فنجد مثال في القانون اللبناني 

على وجود القانون اللبناني، الدلیل لب أنه " ال یطعلى تنص16/09/1983الصادر في 
نبي فیتطلب ممن یتمسك به...". أما إثبات مضمون القانون األج

من قانون 76تنص المادة التركي، إذ أصول المحاكمات المدنیةقانوننجد أیضا و 
أصول المحاكمات على أنه یطبق القاضي القانون التركي مباشرة من تلقاء نفسه على ما 
یعرض علیه من منازعات، وٕاذا تقرر تطبیق قانون أجنبي في نزاع معروض علیه، فإن 

انون األجنبي مجرد واقعة خالیة من عنصر األمر، كما بأنه غیر صحیح القول بأن الق"Mayer"وكما یؤكد األستاذ-1
، الذي قد یكون القانون أن القاضي ال ینصاع ألمر القانون األجنبي، إنما لقانونه الذي أمره بتطبیق القانون الواجب التطبیق

Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p133.الوطني أو قانونا أجنبیا،                                       
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بء إثبات ذلك القانون األجنبي یقع على عاتق من یتمسك به، وٕاذا عجز عنه إثباته ع
وٕاقامة الدلیل على وجوده فیجب تطبیق القانون التركي.

منه تلقي 12/6، إذ أن المادة1974ونجد أیضا القانون الدولي الخاص اإلسباني لعام 
اته.على الخصم الذي یتمسك بتطبیق أحكام قانون أجنبي عبء إثب

یمكن للقاضي "من مجلة القانون الدولي الخاص 32الفصل والقانون التونسي في 
محتوى القانون األجنبي المعین بقاعدة اإلسناد في حدود بصفة تلقائیة إقامة الدلیل على

معقول بمساعدة األطراف عند االقتضاء. وفي الحاالت األخرى إمكانیات علمه به، وفي أجل
، فهذا .."مستندة على القانون األجنبي مطالب بإثبات محتواه.ون دعواهفإن الطرف الذي تك

أن یقوم بالبحث تلقائیا عن القانون األجنبي، بمساعدة النص لم یلزم القاضي، بل أجاز له 
مستندة على القانون األجنبيدعواهد االقتضاء الذین یبقى على عاتق من تكوناألطراف عن

إثبات مضمونه. 

:ثباتاإل عبء الخصوم المساند لتحمیلالقضاء ـ3

)، 1.3قاضي تعفیه من اإلثبات في القضاء األنجلوسكسوني(بینما نجد أن سلبیة ال
أما القضاء المصري فیعفي القاضي )،2.3یتردد القضاء الفرنسي في إلزام القاضي باإلثبات(

).3.3(من اإلثبات العتبارات عملیة

:تعفیه من اإلثباتاألنجلوسكسونياضي قسلبیة الـ1.3

القضاء في الدول األنجلوسكسونیة مبدأ إلقاء عبء إثبات القانون األجنبي على یتبنى 
نظریا بتطبیق القانون األجنبيملزم القاضي أن بالرغم من إنجلترا، و ، ففي عاتق الخصوم
في يالقانون الوطنیوافق، إال أنه مع ذلك یفترض أن مضمون هذا القانون الواجب التطبیق

یترتب على ذلك أن عبء إثباته یقع على عاتق الطرف الذي یتمسك به ویدعي و أحكامه، 
.)1(أن مضمونه مختلف عن القانون الوطني

.                       773د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص-1
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،مسألة إثبات القانون األجنبية فيسلبییتمیز بالكما أن موقف القاضي في هذا النظام 
یجوز له أیضا أن یقضي بما الحتى ولو كان یعلم بمضمونه، و ،فال یجوز له تطبیقه تلقائیا

أثبته الخصوم عن هذا القانون في دعوى سابقة، كما أنه إذا اتفق الخصوم على مضمون 
یطبقه، غیر أن بعض األحكام الصادرة عن هذا ذا القانون فإن القاضي یأخذ به و معین له

جنبي من األمور الذائعة الصیتالقضاء ذهبت إلى أنه إذا كان مضمون القانون األ
.)1(المشهورة فإن القاضي یمكنه أن یقضي فیه بعلمه الشخصيو 

:في إلزام القاضي باإلثباتالقضاء الفرنسيتردد ـ 2.3

تحمیل عبء إثبات القانون األجنبي، مسألة من یتمیز القضاء الفرنسي بتغیر موقفه
:)2(، والتي أربعة مراحل نوردها تباعابحسب مراحل تطوره فیها

:)3(من یدعي الحق المطالب بهیتحملهثباتاإل عبء ـ1.2.3

كان الموقف التقلیدي للقضاء الفرنسي یحمل عبء إثبات القانون األجنبي على عاتق 
الخصم الذي یخضع طلبه إلى تطبیق القانون األجنبي، وهذا الموقف التقلیدي یجسده الحكم 

الذي نقضت فیه 25/05/1948بتاریخ)Lautour")4"الصادر عن محكمة النقض في قضیة 
الذي طبق القانون الفرنسي في دعوى المسؤولیة عن فعل "Can"قرار محكمة استئناف

األشیاء، مع أن القانون الواجب التطبیق هو مكان وقوع الحادث الضار، وهو القانون 
اإلسباني، ألن المدعى علیه لم یثبت مضمون هذا القانون الذي تمسك بتطبیقه، حیث قررت 

الذي یلتزم بإثبات أن دعوى التعویض (الضحیة)اإلثبات یقع على عاتق المدعيبأن عبء 
تعد مقبولة في القانون اإلسباني وهو القانون الواجب التطبیق، أما المدعى علیه فال یكلف 

طالب بتطبیق القانون اإلسباني مدعیا أنه یعفیه من هو الذي الرغم من أنه ببعبء اإلثبات 
.ةالمسؤولی

إیهاب ماهر السنباطي میخائیل السنباطي، المرجع ؛ راجع أیضا، 35،36نادیة فضیل، المرجع السابق، صد/ -1
.387السابق، ص

2- Voir, clavel (S), op. cit., p131,132.
3- Voir, Lousouarn (Y) et Bourel (P), op. cit., p 254;

.126، المرجع السابق، صعلیوش كربوع كمال؛ د/ 675د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، صوراجع أیضا، 
4- Civ.  25 mai 1948: D. 1948. 357, note P. L. P.; JCP 1948. II. 4542, note Vasseur.Rev.
crit.DIP1949.48, note Batiffol; Voir, Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p134.
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قلب في الحقیقة عبء اإلثبات، ألنه بهذا الوضع یكلف أنه هذا القرار علىوالمالحظ
من یخضع طلبه لتطبیق القانون األجنبي بعبء اإلثبات ولو كان الطرف اآلخر هو الذي 
طالب بتطبیق القانون األجنبي، وهذا یعتبر خروجا على القاعدة التي تقضي بوضع عبء 

ن أن یدفع المدعى علیه بأن القانون األجنبي الذي اإلثبات على عاتق المدعي، فیكفي إذ
یطبق على الدعوى یكون لصالحه، حتى یكون المدعي في وضع حرج لكونه یصبح مطالبا 

المنطق یقضي أنبإثباته، نظرا ألنه الطرف الذي یخضع إدعاءه لهذا القانون، في حین 
.)1(ذا القانونهإثباتبتكلیف الطرف الذي دفع بتطبیق القانون األجنبي بعبء 

إلى حل یتفق مع القواعد العامة مرحلة الحقةمحكمة النقض الفرنسیة في وقد اتجهت 
بل تمنح للقاضي سلطة إثبات إذ أصبحت تضع عبء اإلثبات على المدعي،في اإلثبات،

القانون األجنبي، لكن دون إلزامه بذلك. 

:بذلكهمالز دون إثباتاإل للقاضي سلطة ـ 2.2.3

في تطبیق القانون الموضوع لقضاة رخصة ،في تطور الحقكمة النقض، منحت مح
الصادر في "Chemouny"في قضیة لهاقرارفيف، لكن دون إلزامهم بذلكاألجنبي تلقائیا

وٕان كان قاضي الدعوى غیر ملزم بالبحث عن مضمون قضت بأنه ،)2(2/03/1960
أنها ألقت عبء اإلثبات على ك، معلمختص، فإنه یسوغ له القیام بذلالقانون األجنبي ا

الصادر قرار الوأكدت ذلك في قرارات عدیدة، منهاالخصم الذي یتمسك بالقانون األجنبي، 
یعود إلى من یدعي بأن العقد یخضع إلى الذي جاء فیه بأنه )3(22/04/1986في عنها 

ى نتیجة قانون أجنبي أن یقدم الدلیل على مضمون هذا القانون وبأن نصوصه تؤدي إل
مختلفة عن تلك التي تؤدي إلیها القواعد القانونیة  وعند العجز عن ذلك ، فإن القاضي 

كما أنه لیس ملزما بالبحث ،الفرنسي لیس ملزما باإلجابة على الطلبات المقدمة لهذه الجهة
، وهذا ما أكده إلى إثبات مضمونهالمناسب تطبیق قانون أجنبي لم یصلعما إذا كان من 

1 -Battifol (H) et Lagarde (P), op. cit., p538; Francois (M), op. cit., p126.

.20مشار إلیه سابقا، راجع، ص-2
3 - Cass. 1er Civ., 22 avril 1986, D. 1986. IR. 270, note Audit; Rev. crit. DIP 1988. 302, note
Bischoff; JCP 1987. II. 20878, note Agostini; Voir, Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p137;
Battifol (H) et Lagarde (P), op. cit., p538.
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الذي أوجبت فیه على الطرف الذي یتذرع بالقانون )1(22/06/1988ر الصادر في القرا
األجنبي أن یقوم بإثباته.

وعلیه نرى بأن محكمة النقض الفرنسیة في هذه المرحلة ألقت عبء اإلثبات على 
س الوقت منحت القاضي سلطة إثبات القانون فالخصم الذي یتمسك بالقانون األجنبي، وفي ن

ون إلزامه بذلك.األجنبي د

:)2(لتصرفلقابلةالغیر في الحقوق ملزم باإلثبات القاضيـ 3.2.3

میزت محكمة النقض الفرنسیة في قضائها بین الحقوق التي ال یجوز في هذه المرحلة 
لألطراف التصرف فیها والتي یجوز لهم التصرف فیها. 

صادر فيالقراربموجب ال)Coveco")3"محكمة النقض في قضیة ضتفقد ق
، بأنه عندما ال یثیر األطراف أحكام قواعد قانونیة أخرى غیر تلك المستخلصة 4/12/1990

من القانون الفرنسي، خاصة في المسائل التي ال تخضع التفاقیة دولیة أو تلك التي یكون 
لهم فیها حریة التصرف في حقوقهم، فإنه ال ینعى على قاضي الموضوع إذا لم یبحث تلقائیا 

لقانون الواجب التطبیق في الموضوع.عن ا

فقد قضت فیه بأنه في المواد )4(16/11/1993الصادر في قرارالوهذا ما أكده أیضا
على الطرف الذي یثیر تطبیق القانون األجنبي ي یكون لألطراف حق التصرف فیها، الت

تیجة التي یؤدي المعین من قبل قاعدة تنازع القوانین، والذي قد یؤدي إلى نتیجة مختلفة للن
إلیها القانون الفرنسي، أن یأتي بمضمون القانون األجنبي، وفي غیاب ذلك فإن القانون 

.الفرنسي هو الذي یطبق بسبب طابعه الثانوي

1- Voir,Civ. 1re, 21 juin 1988; Rev crit. DIP 1989. 55, note Ancel; Bull. civ. I, n° 199.

2- Voir, Thierry vignal, Droit international privé, Sirey2011, 2e edition, p102,104.

.22مشار إلیه سابقا، راجع، ص-3
4 - Voir, Cass.com, 16 novembre 1993, Amerford, Rev crit. DIP.1994. 332, note P. Lagarde
;JDI.1994.98, note J.-B. Donnier; GA 4e éd., 2001, n°82, Bull. civ. IV, no 405.
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جاء كمافاألمر مختلف، إذا تعلق النزاع بحقوق ال یجوز لألطراف التصرف فیها،أما 
.)1(01/07/1997بتاریخ عن محكمة النقض صادر القرارالفي 

النقض الفرنسیة ومحكمةالسالف الذكر، 22/04/1986منذ الحكم الصادر فيعلیه فو 
تقضي بأنه إذا تعلق النزاع بحقوق یجوز لألطراف التصرف فیها، فإن الطرف الذي له 

أحكام مصلحة في تطبیق القانون األجنبي علیه عبء إثباته وٕاثبات اختالف أحكامه عن 

.)2(القانون الفرنسي

:مبدأ عامكـ عبء اإلثبات یتحمله القاضي4.2.3

في مرحلة ولعلها تكون األخیرة اتجهت محكمة النقض الفرنسیة نحو تحمیل القاضي 
.)3(مع جواز أن یستعین في ذلك بالخصومعبء إثبات مضمون القانون األجنبي المختص،

قانون األجنبي فبعد أن منحته سلطة القیام بأي إجراء وخاصة البحث عن مضمون ال
من أجل الفصل في النزاع طبقا لذلك القانون، وهذا ما قضت به في قرارها الصادر في 

، بأنه یتوجب على القاضي )5(13/11/2003، قضت في قرار الحق في )4(18/09/2002و
الذي یصرح بأن قانونا أجنبیا قابال للتطبیق أن یقوم بالبحث بجمیع الوسائل ألجل إعطاء 

لة المتنازع فیها وفقا لهذا القانون.الحل للمسأ

أكدت تحمیل قاضي الموضوع عبء إثبات مضمون القانون األجنبي المختص كما 
، بأنه یتوجب على القاضي الذي یقر بتطبیق القانون 28/06/2005صادر بتاریخ القرارالب

1- Voir ,Cass.1er civ., 1er juillet 1997, Bull. civ. I, no 222; D. 1999. 275, note Massip; Rev.
crit. DIP 1998. 60, note Meyer; JDI 1998. 98, note Barrière-Brousse.

2- Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p137.

بإثبات القانون األجنبي، سواء تلقائیا أو بطلب من أصبحت محكمة النقض الفرنسیة تلزم القاضي2005منذ عام -3
,.Carlier (P), op. citالخصوم، راجع:                                                                    

p162
4- la Cour de cassation estime que «Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la solution
était à rechercher dans le droit anglais, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte
susvisé»; Voir, Cass.1er civ, 18 septembre 2002, Rev crit. DIP 2003.86, 2e arrêt note Muir
Watt, JDI2003. 107,not Péroz.

5 -la Cour de cassation estime que «Il incombe au juge français qui déclare une loi

étrangère applicable de rechercher par tous moyens, au besoin par lui-même, la solution
donnée à la question litigieuse par le droit de l'Etat concerné »; Voir, Cass.civ.1, 13
novembre 2003, Rev crit. DIP2004, p95, 1er,  arret, note B. Ancel.
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ة األجنبي بالبحث فیه سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصم الذي یثیره، بمساعد
الخصوم شخصیا، إذا كان هناك للمسألة المتنازع فیها حل مطابق للقانون الوضعي 

.)1(األجنبي

ویبدوا أن محكمة النقض الفرنسیة قد استقرت على هذا الموقف، وذلك من خالل عدة 
حیث قضت بأن القاضي الفرنسي 11/02/2009، منها قرارها الصادر في )2(قرارات حدیثة

یق قانون أجنبي  یكون ملزما بالبحث عن  القانون الواجب التطبیق وفقا الذي یطلب منه تطب
ویكون ملزما كذلك بتحدید مضمون هذا القانون عند الحاجة بمساعدة ،لقاعدة تنازع القوانین
.)3(الخصوم ثم تطبیقه

:العتبارات عملیةاإلثبات منالمصريالقاضيإعفاء ـ3.3

في،مشابها للذي اتخذته محكمة النقض الفرنسیةاموقفتبنت محكمة النقض المصریة 
مستندة في ذلك ،ي یتمسك بهف الذت القانون األجنبي على عاتق الطر عبء إثباأنها تلقي

لها صادر بتاریخ حكمال یعدو أن یكون مجرد واقعة، فقد جاء في إلى أن القانون األجنبي
الما جرى به قضاء هذه المحكمة، إلى قانون أجنبي، وعلىاالستنادأن "1967جویلیة 26

.)4(هو ما یوجب على الخصوم إقامة الدلیل علیه"یعدو إال أن یكون مجرد واقعة و 

1- la Cour de cassation estime que « il incombe au juge français qui reconnaît applicable un
droit étranger d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la
teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la
question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger »; Voir, Cass.1er Civ., 28
juin 2005, Bull .civ, 2005, I, N 289, p240; Rev crit. DIP 2005.646 note B. Ancel,H. Muir Watt.

وھو نفس الحل الذي اعتمدتھ في القرار: 
Cass.cim., 28 juin 2005. Rev crit. DIP 2005.647 note B. Ancel, H. Muir Watt.

راجع في تفصیل ھذا القرارین:                                                             
Larpvanichar(R), op. cit., p40;  Carlier (P), op. cit., p162; clavel (S), op. cit., p132; Thierry

vignal, op. cit.,p105.

2- Voir, Thierry vignal, op. cit., p106.

3- la Cour de cassation estime que «Attendu qu’il incombe au juge français saisi d’une
demande d’application d’un droit étranger de recherché la loi compétente, selon la règle de
conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer» ;
Voir, Cass.1er civ., 11/02/2009, Bull.civ,N 02, p23.

، وقد أشار إلیه د/ أحمد عبد 1493، ص3دد، ع18الحكم منشور في مجموعة أحكام النقض، الدائرة المدنیة، السنة-4
. 508الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص
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06لها صادر بتاریخ حكمغیرت موقفها أیضا في محكمة النقض المصریة أنإال

جاء فیه: " إذا كان من المقرر قانونا في قضاء هذه المحكمة أن التمسك )1(02/1984/
نون أجنبي ال یعدو إال أن یكون مجرد واقعة یجب إقامة الدلیل علیها، فإن مرد هذا بقا

العملیة التي ال یتیسر معها للقاضي اإللمام بأحكام هذا لالعتباراتاالستجابةالقضاء هو 
القانون، فإن مناط تطبیق هذه القاعدة أن یكون القانون األجنبي غریبا عن القاضي یصعب 

ى أحكامه، و الوصول إلى مصادره، أما إذا كان القاضي یعلم بمضمونه أو علیه الوقوف عل
كان علمه به مفترضا فال محل للتمسك بهذه القاعدة".

أن المحكمة فسرت تكییفها السابق للقانون األجنبي بأنه الحكمو یالحظ على هذا 
االعتباراتر أملته ٕانما هو أمال یرجع إلى ماهیة هذا القانون وطبیعته، و مجرد واقعة بكونه 

، كما أنها ألقت على القاضي بواجب البحث عن مضمون القانون األجنبي ال غیرالعملیة
الیسیر علیه الوقوف على أحكامه والوصول مادام ذلك في استطاعته، أي طالما كان من 

هو یخضع في هذا إلى رقابة محكمة النقض التي تقیم علم القاضي على إلى مصادره، و 
یار موضوعي یقاس بمسلك القاضي المجتهد في مثل ظروف و مالبسات أساس مع

.)2(الدعوى

الموضوع فإن هناك العدید من األحكام تؤكد أن القضاء محاكم وحتى بالنسبة لقضاء 
المصري یحمل الخصوم عبء إثبات القانون األجنبي، كاألحكام الصادرة عن محكمة 

الذین أكدت 30/11/1986و92/12/1985و03/11/1985اإلسكندریة االبتدائیة، بتاریخ 
فیهم المحكمة بأن االستناد إلى القانون األجنبي واقعة مادیة  یجب على الخصوم إقامة 

.)3(الدلیل علیها"

اضيالقعبء اإلثبات یتحمله : الفرع الثاني

.138ص، مشار إلیه سابقا، راجع-1
.161هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص د/-2
. 21، 11، 7المرجع السابق،  صانون الدولي الخاص، إثبات القانون األجنبي في القهشام خالد، أشار إلیهم، د/-3
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فقهي السابق رأي آخر یقول بتحمیل القاضي عبء إثبات القانون الیقابل الرأي 
)، 2تبنته العدید من التشریعات()، وقد1مع إمكانیة استعانته بالخصوم في ذلك(األجنبي،

.)3(القضاء في العدید من الدول في أحكامهاعتمده كما

:یؤكد إلزام القاضيالغالب الفقه ـ1

الملزم بالبحث عن مضمون القانون األجنبي، القاضي هوبأن)1(الحدیثیرى الفقه
أوال قاعدة اإلسناد التي عینت القانون فهذا التزام تملیه علیه، كل الوسائلوبفیقوم بذلك تلقائیا

القواعد العامة في المرافعات التي تقضي بأن یطبق بیق على النزاع، ثم تقررهطالواجب الت
القاضي القانون على وقائع الدعوى دون حاجة إلى تمسك الخصوم به أو إثباته، والتزامه 

جنبي هو التزام ببذل عنایة، وبالتالي ال یستطیع أن یتنصل من هذا بالبحث عن القانون األ
استحال ومع ذلكااللتزام إال إذا أثبت أنه سعى جاهدا إلى تبیان مضمون القانون األجنبي 

استحالة التوصل إلى معرفة مضمون ، فیثبت في حكمهالنتیجةعلیه عملیا التوصل إلى 
.)2(ٕاال تعرض حكمه للنقضویوضحه بتسبیب كاف و القانون األجنبي

ال یقتصر على حالة ما كما أن التزام القاضي بالبحث عن مضمون القانون األجنبي 
إذا تمسك الخصوم بتطبیقه، إنما یكون ملزما حتى ولو لم یتمسك الخصوم بذلك، بل حتى 

.)3(ولو اتفقوا على إخضاع النزاع إلى قانون القاضي

لقاضي بالبحث تلقائیا عن مضمون القانون األجنبي، ال كما یرى هذا االتجاه أن التزام ا
یعني انعدام أي دور للخصوم في ذلك، بل یجوز للقاضي االستعانة بهم في عملیة اإلثبات 

.)1(في حالة علمه بأحكام القانون األجنبيىحت

؛377المرجع السابق، ص تنازع القوانین،عكاشة محمد عبد العال،، د/"Motulsky"من الفقه الذي یرى بذلك -1
و ، كما یرى بهذا الرأي الفقه المصري التقلیدي، كالدكتور عبد الحمید أب514د/أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، ص

المرجع ،؛ د/هشام علي صادق128هیف، د/ حامد زكي، الذي أشار إلیه د/شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، ص
،2005طاألردن،عمان،والتوزیع،للنشرالثقافةدارالخاص،الدوليالقانون؛ د/ممدوح عبد الكریم،185نفسه، ص

.221ص
. 516الدولي للقوانین، المرجع السابق، صد/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع -2
بل أطلق الفقه األلماني مجال التزام القاضي بالبحث عن القانون األجنبي من تلقاء نفسه، إذ استقر على أن هذا االلتزام -3

.95د/ شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، صالقاضي الوالئیة،یكون، سواء في منازعة قضائیة أو بناءا على سلطة
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یمثل الرأي القائل بتحمیل القاضي عبء إثبات مضمون القانون األجنبي االتجاه و 
ذي یمیل إلى األخذ به الفقه الغالب وتبناه القضاء والتشریعات في العدید من الدول، الراجح ال

:)2(لألسباب التالیةذلك و 

هذا الرأي یتماشى مع حكمة المشرع الذي اختار القانون األجنبي بوصفه القانون أن ـ 
مع یتنافي ،إلقاء عبء اإلثبات على عاتق الخصوملقول بالنزاع، والفصل في األنسب ل

بتطبیق القانون األجنبي.الطابع الملزم لقاعدة اإلسناد التي تلزم القاضي

،األخذ بهذا الرأي یقطع الطریق عن محاولة الخصوم للتحایل نحو القانونأن ـ 
سهم عن إثباتها تهربا من تطبیقها.وتقاع،بادعائهم عدم معرفتهم ألحكام القانون األجنبي

ن على وقائع الدعوى هو التزام یقع على عاتق القاضي طبقاااللتزام بتطبیق القانو أن ـ 
ا أن طالم،هذا حتى ولو كان األمر یتعلق بقانون أجنبيللقواعد العامة في اإلجراءات، و 

الوارد في قاعدة اإلسناد الوطنیة.همشرعالقاضي طبقه امتثاال ألمر 

التي بدأت تتهاوى أمام ستسالم للصعوبات العملیةاالعدم األخذ بهذا الرأي یعني أن ـ 
القوانین المقارنة، كما أن عدم افتراض وسائل االتصال الحدیثة التي توفر العلم بكثیر من

بالبحث االقاضي بالقانون األجنبي یشابه عدم افترض علمه بالقواعد العرفیة التي یبقى ملزم
.)3(التلقائي عن أحكامها وبتطبیقها

:تثباتلزم القاضي باإل تشریعاتـ 2

إلزام القاضي بالبحث عن مضمون بهناك العدید من التشریعات تبنت الرأي القائل
وللقاضي أن ، كلما أشارت باختصاصه قاعدة اإلسناد الوطنیة، تلقائیاالقانون األجنبي

دون إلزامهم ، لكنبما فیها االستعانة بالخصوم، في ذلك كافة الوسائل المتاحةیستخدم

.221؛ د/ ممدوح عبد الكریم، المرجع نفسه، ص159هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، صد/-1
؛ د/ جابر جاد عبد 516صاألصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، راجع،-2

.159، صنفسهرجع هشام علي صادق، المد/؛607الرحمان، المرجع السابق، ص
.159هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، صد/-3
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هذه التشریعات، موقفه كموقف، فیما إذا كان )2(كد من موقف المشرعوبقي أن نتأ، )1(ذلكب
، أم أنه یحمل الخصوم هذا العبء.هذا اإلثباتیحمل القاضي عبء ف

:یحمل القاضي عبء اإلثباتلقانون المقارنـ ا1.1

التي نصت على إلزام القاضي بالبحث عن مضمون القانون من أهم التشریعات
الذي یعتبر القانون األجنبي قانونا، لذا فهو یلزم القاضي لقانون األلمانيانجداألجنبي تلقائیا

لكن دون إلقاء عبء ویمنحه الحق في طلب معونة الخصوم، ،بالبحث عنه بكافة الطرق
ا ما انفرد لعملیة التي قد یصادفها القاضي إذمواجهة الصعوبات الذلكو اإلثبات علیهم، 

والقانون األلماني یعامل ، تالقى القانون األجنبي مع العرفا الصدد یبالبحث وحده، وفي هذ
ده من لم یجر رغم أنهترض علم القاضي بهلم یفإذ،)1(القانون األجنبي معاملة العرف

ة القانونیة واعتباره من الوقائع،  فالقانون األجنبي یماثل العرف في إثباته.الصف

على أن القواعد العرفیة والقواعد انيمن قانون المرافعات األلم293وقد نصت المادة 
التشریعیة وكذلك قواعد القانون في دولة أخرى لیست  بحاجة إلى إثبات، إال في حدود عدم 
علم المحكمة بها، وال تلتزم المحكمة في سبیل تحدید مضمون هذه القواعد بما قام الخصوم 

ر بما تراه ضروریا إلدراك هذه بإثباته، وٕانما لها أن تلجأ إلى كافة وسائل العلم وأن  تأم
.)2(الغایة

قد وضع على عاتق 1988القانون الدولي الخاص السویسري لسنة ونجد كذلك 
البحث عن القانون األجنبي من تلقاء نفسه، على أنه یجوز له االستعانة القاضي عبء 

وصل في التإذا عجزالقاضيالقانون فإن هذامن 16، و طبقا للمادة بالخصوم في ذلك
القانون الدولي الخاص أوجبوكذلك ، سویسريإلى مضمون القانون األجنبي یطبق القانون ال

فالقاعدة العرفیة رغم كونها قاعدة قانونیة، تتطلب توافر عناصر مادیة ومعنویة قد ال یحیط بها القاضي في كل -1
عني ذلك إعفاء القاضي من اتخاذ األحوال، ولهذا جرى العمل على قیام صاحب المصلحة بإثباتها أمام المحكمة، دون أن ی

ما یلزم للتحقق من وجودها، فالقاضي األلماني غیر ملزم بالعلم بالقاعدة العرفیة، لكن یجب علیه في الوقت ذاته أن یطبقها 
.95د/ شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، صراجع،متى استطاع العلم بمضمونها،

على هذا النص ضرورة التزام القاضي بتطبیق القانون األجنبي حتى ولو تمسك ومن القواعد التي قررها الفقه تأسیسا-2
د/ الخصوم بتطبیق القانون األلماني، ما لم یفشل القاضي بعد استنفاذ مختلف الوسائل والجهود في الكشف عن محتواه، 

.204سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص
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، أن یبحث عن القانون األجنبي تلقائیاعلى القاضي 04في مادته 1979النمساوي لسنة 
من القانون الدولي الخاص الصادر في 14وكذلك الشأن في القانون اإلیطالي في المادة 

.)1(ي تلزم المحكمة بتطبیق القانون األجنبي المختص من تلقاء نفسهاالت31/05/1995

من قانون أصول المحاكمات على أنه 79نصت المادة فقد )2(بالنسبة للقانون األردنيو 
"في أحوال تطبیق قانون أجنبي یجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقدیم النصوص التي 

یستندون إلیها مشفوعة بترجمة رسمیة".

:بمعونة الخصومثبات اإل بالقاضي لزمیالمشرع ـ 2.1

یحدد موقف المشرع من مسألة عبء إثبات القانون األجنبي، لذا يال یوجد نص قانون
ى یر نجد أن الفقه اعتمد على المبادئ اإلجرائیة العامة الستخالص هذا الموقف، فنجد من 

بالتفرقة بین مسائل األحوال ىیر ومن ،)1.2.1(بتحمیل الخصم عبء إثبات القانون األجنبي
ى بإلقاء عبء اإلثبات على القاضي یر ، ومن )2.2.1(الشخصیة وغیرها في أحكام اإلثبات

.)3.2.1(بمعونة الخصوم

ـ تحمیل الخصوم عبء اإلثبات:1.2.1

الدكتور محمد ك،بتحمیل الخصوم عبء اإلثبات بعض الفقهإلى الرأي القائلیمیل 
القاضي الوطني ال یفترض علمه بالقانون األجنبي، فال یمكن إلزامه أن مستندا إلىزهدور 

وأن جهازنا القضائي ال زال فتیا لم تهیأ له ابمعرفته، ألن في ذلك عسر ومشقة، خصوص
.)3(أسباب االطالع على القوانین األجنبیة بعد

.513جع السابق، صد/أحمد عبد الكریم سالمة، المر راجع،-1
"فاعتبار القانون األجنبي قانونا یوجب ، معلقا على هذا النص174وٕاذ یقول د/ أحمد الفضلي، المرجع السابق، ص-2

على القاضي الوطني االلتزام بتطبیقه تلقائیا والبحث عن مضمون أحكامه، لكن ال مانع من طلب المساعدة من الخصوم 
د/ غالب علي الداودي، د/ حسین محمد ؛ وهذا ما یرى به أیضا  األستاذان لقانون"في الكشف عن مضمون أحكام هذا ا

، ویستدالن بالعبارات اآلمرة الواردة في النصوص المتعلقة بقواعد اإلسناد، مثل "یسري"، 161ص،المرجع السابقالهداوي،
قه بأمر من قواعد اإلسناد، كقانون ملزم یقوم یخضع""، التي تلزم القاضي األردني بالجوع للقانون األجنبي الذي یتقرر تطبی

بالتثبت منه وتطبیقه، ولو لم یطلب الخصوم منه ذلك.
.13د/ محمد زهدور، المرجع السابق، ص-3
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الي في فهذا االتجاه استند في تبریر رأیه على الصعوبات العملیة، لكن یجب أن ال نغ
ذلك، نظرا لتقدم الوسائل التي یتیسر معها العلم بمضمون القانون األجنبي، والتي تتیح 

بما یقدمه الخصوم، كما أن جهازنا دللقاضي االستناد بشأنه إلى علمه الشخصي دون التقی
القضائي له من الخبرة اآلن ما یمكنه من على الكثیر من القوانین األجنبیة خاصة مع 

السیاسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي مع المجتمع الدولي.االنفتاح 

وغیرها في اإلثبات:سرة التفرقة بین مسائل األـ 2.2.1

ي في مسائل غیر األحوال نون األجنبهو أن القاحند و إلیه الدكتور إسعاد مما ذهب 
انون األجنبي ، أي تحمیل الخصوم إثبات القالقانونيالشخصیة یأخذ حكم الوقائع في نظامه

من قانون اإلجراءات 233في هذه المسائل، وقد انطلق من التفرقة التي قررتها المادة 
المدنیة (القدیم) بین مسائل األحوال الشخصیة التي یخضع القاضي في الفصل فیها لرقابة 

.)1(المحكمة العلیا وبین غیرها التي ال تخضع لهذه الرقابة

ثبات بمعونة الخصوم: تحمیل القاضي عبء اإل ـ 3.2.1

الدكتور علیوش كربوع كمال أنه إذا كان القانون األجنبي هو قانون یرى في رأي آخر
ولكنه لن یكون في نفس مرتبة القانون الوطني الداخلي، على هذا األساس تختلف معاملة 

السبب القانون األجنبي بالنسبة للقانون الوطني عندما یتعلق األمر بتحدید مضمونه، ویرجع 
، إن تحدید مضمون القانون القوانین األجنبیةلى أنه ال یمكن للقاضي أن یعرف كلفي ذلك إ

.)2(األجنبي یخضع لنظام خاص، بسبب طابعه الخاص، بحیث أنه قانون ولكنه قانونا أجنبیا

ویضیف في موضع آخر بأنه مادام القانون األجنبي قاعدة قانونیة یلزم القاضي 
اء نفسه، فهو من المعقول أن یطلب منه البحث في مضمونها ویلزم بذلك بتطبیقها من تلق

األطراف، غیر أنه مادام األمر یتعلق بتطبیق قانون أجنبي، وما دام من غیر الممكن إلزام 
القاضي بمعرفة كل القوانین األجنبیة، فیمكن لهذا األخیر أن یطلب ید المساعدة من 

.227راجع، د/ إسعاد موحند، المرجع السابق، ص-1
.142، المرجع السابق، صد/علیوش كربوع كمال-2
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لقاضي الموضوع أن یطبق قانونه الداخلي، إال بعد الخصوم، وعلى هذا األساس، ال یمكن
.)1(البحث الجدي والفشل في تحدید مضمون القانون األجنبي

عدم وجود نص في ظل وفي رأینا أن هذا الرأي هو الواجب اإلتباع في الجزائر
:هذا راجع لعدة اعتبارات منهالمحكمة العلیا حول هذه النقطة، و اجتهاد من اوال ،  قانوني

یقع على عاتق القاضي طبقا التزامبتطبیق القانون على وقائع الدعوى هو االلتزامأن ـ
هذا حتى ولو كان األمر یتعلق بقانون أجنبي طالما أن لعامة في اإلجراءات، و للقواعد ا

الوارد في قاعدة اإلسناد الوطنیة.القاضي طبقه امتثاال ألمر المشرع الوطني 

حكمة المشرع الذي اختار القانون األجنبي بوصفه القانون أن هذا الرأي یتماشى معـ
األنسب لحكم العالقة القانونیة محل النزاع، فكان لزاما إذا على القاضي الجزائري أن یبذل 

درة الخصوم جهده لتطبیق هذا القانون بالبحث عن مضمونه من تلقاء نفسه دون انتظار مبا
ن تعذر علیه الوصول إلى مضمون القانون األجنبي بذلك، لكنه یبقى التزام ببذل عنایة، فإ

بعد ذلك ال یالم، خاصة وأن المشرع رسم له الطریق بأن فرض علیه تطبیق القانون الوطني 
من القانون المدني.مكرر23في هذه الحالة بنص المادة 

عوى یمنح للقاضي دورا إیجابیا في الدالجدید ـ أن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 
منه "یجوز 28عموما سواء تعلقت بمسائل تخص األسرة أم غیرها، فقد نصت المادة 

للقاضي أن یأمر تلقائیا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق الجائزة قانونا"، وهذا ما تؤكده 
سواء تلقائیا أو بناءا على طلب الخصوم، وفي أي مرحلة كانت علیها ، )2(منه75المادة 
، وهذا ما نستطیع أن نسقطه على )3(من نفس القانون76و ما تقرره المادة وه،الدعوى

البحث عن مضمون القانون األجنبي.

.143، المرجع نفسه، صعلیوش كربوع كمالد/-1
من ق إ م إ "یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه، أن یأمر شفاهة أو كتابة بأي 75تنص المادة -2

إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون".
من ق إ م إ "یجوز األمر بإجراء تحقیق في أیة مرحلة تكون علیها الدعوى".76تنص المادة -3
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:)1(ثباتاإل عبء القاضي لتحمیل القضاء المساند ـ3

تحمیل القاضي عبء إثبات القانون األجنبي،  استقر القضاء في عدة دول أوربیة على 
إلى مسألة تطبیق القانون األجنبي على أنها مسألة قانون ینظرالذي،للقضاء األلمانيمنها

لذلك فالقاضي ملزم بتطبیق القانون األجنبي وعلیه البحث عن مضمونه من تلقاء نفسه دون 
.أن یلزم الخصوم بفعل ذلك

على أن القاضي یطبق القانون األجنبي تلقائیا، تواترفقد ، بالنسبة للقضاء اإلیطاليو 
ضمونه من تلقاء نفسه دون أن یلزم الخصوم بذلك، وقد یعتمد علیهم في وعلیه البحث عن م

عند الوصول إلى إثبات مضمونه، استجابة للصعوبات العملیة التي قد تعوقه في ذلك، ولكن
، یتصدى للتعرف علیه بكافة وسائله في المعرفة، وهو ما أكدته محكمة النقض همعدم تعاون

الصادر عن دوائرها حكمهافي و ،13/11/1959، و30/04/1955اإلیطالیة بتاریخ 
.1966فیفري 26المجتمعة بتاریخ 

كذلك الشأن بالنسبة للقضاء السویسري، فقد قضت ،بالنسبة للقضاء السویسري
بعدم قبول تطبیق القاضي للقانون السویسري 09/06/1985المحكمة الفیدرالیة بتاریخ 

ألجنبي، أي أنه ملزم بتطبیق هذا القانون من لمجرد عدم تمسك الخصوم بتطبیق القانون ا
محكمة النقض ما قضت بهوهو نفس ، ه، ومن ثم البحث عن مضمونه كذلكتلقاء نفس

التزام القاضي بتطبیق القانون األجنبي 1995فیفري 23البلجیكیة في قرارها الصادر في 
وهو یخضع لرقابة لته، یفسره كما علیه الحال في دو تلقائیا، وهو مسألة قانون وأن یطبقه و 

.محكمة النقض البلجیكیة

أكدت محكمة التمییز األردنیة في ، فقد األردنيالعربي في القضاءللقضاءلنا مثالو 
بأن القانون األجنبي الواجب التطبیق ال یعتبر من الوقائع التي 10/11/1983في قرار لها 

ة الوطنیة التي تنظر في الدعوى یتوجب على الخصم تقدیم الدلیل على وجودها، وأن المحكم
، فالقاضي )2(هي المكلفة بالبحث عن القانون األجنبي وتطبیقه كما تطبق القانون المحلي

األردني ملزم بتطبیق القانون األجنبي من تلقاء نفسه، وملزم بالبحث عن مضمون أحكام هذا 

.225؛ د/ أشرف وفاء محمد، المرجع السابق، ص107، 104، صالدین الوكیل، المرجع السابقد/ شمس -1
. 150القرار مشار إلیه سابقا، ص-2
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ذه األحكام، القانون، وال مانع من أن یطلب مساعدة الخصوم في الكشف عن مضمون ه
، خاصة أمام 1988لسنة 24رقم من قانون أصول المحاكمات األردني79طبقا للمادة 

.                                                   )1(السریعةاالنتشار الواسع لوسائل االتصال

القانون األجنبيمضمون الثاني: وسائل إثبات مطلبال

إثبات ها ذاتیتها واستقاللها عن وسائل انون األجنبي لأن وسائل إثبات القبال شك 
القاضي في بحثه عن مضمون القانون األجنبي ینشد ، ذلك أنالداخليفي القانون الوقائع

للقاضي فالوصول إلى الحقیقة الموضوعیة ال إلى الحقیقة القضائیة كما یعرضها الخصوم،
القانون، وللخصوم مثل ذلك.مون هذاثبات متى كان عالما بمضاإلهذادورا إیجابیا في

ثبات الوقائع في وسائل إهذه الوسائل و لكن هذا ال یمنع وجود عوامل اتصال بین 
إثبات مضمون بالتي تسمححدودال، بأن یستهدي القاضي ویستعین بها في القانون الداخلي
نرى سلطة ، ثم ول)الفرع األ(، لذلك فسوف نرى ما هي هذه الوسائل)2(القانون األجنبي

دعي الحال ، كما یستثاني)الفرع ال(وتقدیر مالئمتها هذه الوسائلاللجوء إلى القاضي في 
).ثالثالفرع الائل تسهل على القاضي هذه المهمة(اعتماد وس

تعدد وسائل إثبات القانون األجنبيول:الفرع األ 

جمیع الوسائل المتاحة هو حریة اإلثبات واستعمالفي إثبات القانون األجنبي المبدأ إن 
، إال أنه ومراعاة )3(هفي القانون الداخلي وغیرها من الوسائل للتوصل إلى تبیان مضمون

262؛ د/ غالب علي الداوودي، المرجع السابق، ص174د/ أحمد الفضلي، المرجع السابق،ص-1

.377المرجع السابق، ص تنازع القوانین،عكاشة محمد عبد العال،في المعنى، د/راجع-2
3 -Voir; Carlier (P), op. cit., p162; Thierry vignal, op. cit.,p108;

، حیث یرى 53؛ د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 609د/ جابر جاد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص
في ذلك رأي أهل العلم بالقانون األجنبي والنصوص هذا األخیر بأن القانون األجنبي یجوز إثباته بجمیع الطرق، ویدخل 

الرسمیة لهذا القانون وما یقترن بها من تفسیر فقهي وقضائي، وهذا ما أقرته محكمة النقض الفرنسیة في قرار لها بتاریخ 
، حیث أوجبت على قاضي الموضوع أن یبحث عن مضمون القانون األجنبي بجمیع الوسائل، راجع:13/11/2003

-Cass.1re civ, 13 novembre 2003 , Rev crit . DIP. 2004. p95, 1er,  arret, note B. Ancel.



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

190

والیمین اإلقرار)1(الفقه و القضاء في فرنسااستبعدفقد لطبیعة إثبات القانون األجنبي، 
، واعتمد )2(لوقائعإلثبات ااستخدامارغم أنها من أكثر الطرق ائل إثبات القانون األجنبي كوس

).2مكتوبة(وال)، 1(منهاشفویةبقیة الوسائل األخرى، ال

:وسائل اإلثبات الشفویةـ1

ثبات القانون األجنبي، قد تستبعد أیضا إلوالیمین كوسائل استبعاد اإلقرارباإلضافة إلى
بما رآه أو سمعه من وقائع، في حین أن معرفةشهادة الشهود، ألن الشاهد إنما یدلي

مضمون القانون األجنبي یعد إثباتا موضوعیا ولیس إثباتا قضائیا، إال أن القضاء االنجلیزي 
التي سوف نتناول كیفیة خبرة شفویةفي صورة ، إي )3(خبیرقد أقر العمل بشهادة ال

).2.1(ثم انتقاد الفقه لها)، 1.1(إجرائها

:الخبرة الشفویةكیفیة إجراءـ 1.1

إلثبات القانون األجنبي الشائعة التي تستعملالوسائلیة من الخبرة الشفو تعتبر
، فالقاضي االنجلیزي ال یستطیع البحث عن القانون األجنبي في القضاء اإلنجلیزيخصوصا 

.)4(من تلقاء نفسه، وٕانما یجب إن یتم هذا اإلثبات بواسطة خبراء قانونیین

هذا جعلالذي اسطة الشهادة هو القانون األجنبي بو إثباتالوقائع عن إثباتواختالف 
وقد اعتاد القضاء االنجلیزي على طریقة األخیر یكون أقرب إلى الخبرة منه إلى الشهادة، 

واستبعد مع ذلك القواعد اإلجرائیة لسماعهم في شأن أحكام القانون األجنبي،استدعاء الخبراء 
في التمسك قضاء االنجلیزي الولقد تشدد التي تحكم اإلثبات بشهادة الشهود في هذا الشأن،

1 - Par ex, Cass.civ.30/03/1966. Rev.crit. DIP.1967.p705. note Bredin; Voir, Mayer (P) et

Heuzé (V), op. cit., p138. Carlier (P), op. cit., p167; Thierry vignal, op. cit.,p107.

إذ قد یتواطأ الخصوم على تصور مضمون معین ألحكام القانون األجنبي یستجیب لمصالحهم، ألن من واجب القاضي -2
د/ تطبیق القانون األجنبي الكائن فعال في الخارج ولیس قانونا وهمیا فرضته علیه إرادة الخصوم أو مصلحتهم في الدعوى، 

.228؛ د/ موحند إسعاد، المرجع السابق، ص164صقوانین، المرجع السابق، هشام علي صادق، تنازع ال
.63المرجع السابق، صتطبیق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، نادیة فضیل، د/ راجع،-3
.83صد/ شمس الدین الوكیل، المرجع السابق،-4
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الطریقة، إلى درجة أنه منع القضاة من االلتجاء إلى طرق أخرى للكشف عن مضمون بهذه
.)1(القانون األجنبي

الشهادة في هذا المقام تتخذ معنى الخبرة، فالشاهد ال یدلي بمعلومات ذاتیة عن و 
المطلوب تطبیقه، وهذا بي القانون األجنمشاهدات حسیة، وٕانما بمعلومات موضوعیة تتناول

یجب أن یكون من أهل الدرایة و االختصاص فكفاءة، قدر من الخصائص و یتطلب تمتعه ب
القاضي األجنبي أو هؤالء نجدومثال في القانون األجنبي المراد الكشف عن مضمونه،

ممارسا قانونیا أو محامیا أكادیمیا، ویمكن أن یكون الخبیر أي شخص آخر له خبرة في 
ال یتعلق بتطبیق جزء معین من القانون األجنبي كالدبلوماسي أو موظف في سفارة أو مج

.)2(قنصلیة أو مدیر بنك مثال

وهذا ویدلي الخبیر بشهادته بمثوله أمام المحكمة بطریقة عادیة وبعد حلف الیمین،
ن ، إذ یتمكن القاضي من التأكد عن قرب عیحقق فائدة مزدوجة لكل من المحكمة والخصوم

مناقشته ما یدلى به عن مضمون هذا القانون و فرصة ما یتیح للخصوم مدى ثقته فیه، ك
.)3(بشأن أي تفصیالت قد یثیرها تطبیق القانون األجنبيإبداء مالحظاتهم

فیجب على الخبیر في إدالئه لشهادته أال یقدم للمحكمة وجهة نظر شخصیة، فضال 
درایة بالمحتوى ذي الصلة من القانون عن أنه من المفترض أن یجعل المحكمة على

األجنبي ویوضح كیف كانت ستستجیب المحكمة األجنبیة لقضیة ما مثل المعروضة أمام 
.)4(المحكمة االنجلیزیة

:عیوب الخبرة الشفویةـ 2.1

.322د الحمید أبو هیف، المرجع السابق، ص، الموضع نفسه؛ و راجع أیضا د/عبالمرجع نفسهنادیة فضیل، د/ -1
؛ راجع أیضا، د/ عكاشة محمد عبد العال، دراسات في القانون 681،683د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص-2

؛ إیهاب ماهر السنباطي میخائیل السنباطي، 177الدولي الخاص في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، المرجع السابق، ص
.388سابق، صالمرجع ال

.84صد/ شمس الدین الوكیل، المرجع السابق،-3
إیهاب ماهر السنباطي میخائیل السنباطي، المرجع نفسه ، الموضع نفسه.-4



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

192

:)1(ثبات القانون األجنبي فیما یليإلعیوب الخبرة الشفویة كوسیلة أهم تتمثل 

خبراء أمام المحكمة في حالة تعددهم، مما یتعین على القاضي ـ أنه قد تتضارب أراء ال
وتثور الصعوبة لما یكون منهم من ال إال أن یقدر آراءهم ویختار منها األقرب إلى الحقیقة، 

یحسن لغة القاضي، فقد یمیل هذا األخیر إلى غیره ممن یحسن لغته.

ذ تلجأ المحكمة إلى ترجمة أنه في حالة ما إذا كان الخبیر ال یحسن لغة القاضي، إـ
فقد ال یستطیع المترجم أن ینقل المصطلحات القانونیة بالدقة المطلوبة، ما یدلي به الخبیر، 

وهذا عكس الخبرة المكتوبة حیث تكون اإلمكانیات مع الوقت الكافیین للترجمة الدقیقة.

عدم إحاطة ـ أنه قد تؤدي مناقشة الخبیر إلى إدالئه بمعلومات ناقصة أو منحرفة و 
الخصوم علما بأحكام القانون األجنبي، مما یدفعهم إلى مناقشة نقاط فرعیة قد تبعد القاضي 
عن حقیقة المشكل محل البحث وفقا للمبادئ العامة للقانون األجنبي، أو أن تصب هذه 
المناقشات في صالح المتقاضین وتخالف الهدف المنشود من تطبیق القانون األجنبي 

اإلسناد الوطنیة.  بمقتض قاعدة

المكتوبةوسائل اإلثباتـ2

التي اعتمدت لبیان مضمون القانون األجنبي المختصالمكتوبةاإلثبات وسائل أهم 
)، 3.2)، والمؤلفات الفقهیة(2.2)، ونصوص القانون األجنبي(1.2الخبرة المكتوبة(،هي
. )4.2حكام القضائیة(واأل

ة:الخبرة المكتوبـ1.2

القانون األجنبي بالخبرة یتم بواسطة تقریر مكتوب یقدمه خبیر مختص إثبات مضمون
).2.1.2، والتي تعتبر وسیلة ناجعة واألكثر انتشارا()1.1.2إلى القاضي(

:كیفیة إجراء الخبرة المكتوبةـ 1.1.2

.65المرجع السابق، صتطبیق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، نادیة فضیل، د/ راجع،-1
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تعتبر الخبرة المكتوبة من الوسائل الشائعة في القضاء الفرنسي الذي یشترط الكتابة في 
للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الخصوم أن یستعین في ، ف)1(حاالتجمیع ال

خبیر تقریر مكتوب یقدمه لهبالخبرة التي تتم بواسطةمضمون القانون األجنبيإثبات
.)2(مختص

سمى على ما یعموما في إثبات مضمون القانون األجنبيالقضاء الفرنسيیعتمد و 
صطالح إلى ما جرى علیه العمل في فرنسا قدیما تها بهذا االتسمیعود تو یة،شهادات العرفالب

قبل صدور تقنین مجموعة نابلیون، حیث كانت كل مدینة یحكمها عرف محلي خاص بها، 
ا متخصصون في العلم بهذه و كانت وسیلة إثبات هذه األعراف هي شهادات یحرره

.)3(األعراف

ین أهل الخبرة المتخصصن عرةمكتوبة صادهي مستندات علیه فالشهادات العرفیة و 
في أن ، لكن هذه الوسیلة تعرضت للنقدتابثاإلاألجنبي محلالقانونالعلم بأحكام في 

الخبیر قد یقوم  بتحریر الشهادة العرفیة بما یتفق مع مصالح من لجأ إلیه من الخصوم 
.)4(دفهافتنحرف الوسیلة عن هأو بأن یكتم الخصم عنه واقعة جوهریة في النزاع،،عمدا

وتتشابه الشهادات العرفیة مع الخبرة في كونها مستندا محررا من طرف خبیر 
متخصص، غیر أنهما یختلفان في كون الشهادات العرفیة تحرر من محامین عادة بناءا 

1-Voir,Cas. 1re Civ., 19 oct. 1971, D. 1972. 633, note Malaurie. Rev. crit . DIP. 1973. 70.

Not M Simon- Depitre; Bull. civ. I, 261, 220.

فالشهادة العرفیة هي مستند محرر باللغة الفرنسیة، تصدر إما عن قنصلیة أو عن سفارة فرنسا لدى الدولة األجنبیة، -2
ذه الدولة)، راجع:وٕاما عن رجل قانون(أجنبي أو فرنسي متخصص بالعالقات مع ه

Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p138; Carlier (P), op. cit., p168;Thierry vignal, op. cit.,p107.

؛ د/شمس الدین الوكیل، المرجع 68المرجع السابق، صتطبیق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، نادیة فضیل، د/ -3
.109صالسابق،

، على ذلك بقوله: "وال ینبغي أیضا تراخي القاضي واعتماده على 141صالدین الوكیل، المرجع نفسه،ویؤكد د/ شمس -4
ما یقدم الخصوم من مستندات ووثائق إثبات، ومن قبیل ذلك الشهادات الرسمیة الصادرة عن الهیئات القنصلیة 

إذ قد یخشى أحیانا أن تكون هذه الوثائق متأثرة والدبلوماسیة، أو الفتاوى القانونیة التي یقدمها المتخصصون في القانون،
لیست دائما محایدة، الشهادات العرفیةبمصلحة الخصم قاصرة على ما یحقق له النفع في النزاع المطروح أمام المحكمة"، ف

Carlier (P), op. cit., p162ومن عیوبها أیضا تأخیر الفصل في النزاعات، راجع،               
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حیادیة بناءا على أمر من المحكمة، على طلب الخصم، بینما الخبرة تحرر من خبیر أكثر 
ومصداقیة.مما یجعلها أكثر موضوعیة 

بداء لمناقشتها وإ یجب أن تعرض على الخصومالخبرة المكتوبة أنإلىوتجدر اإلشارة 
فال یجوز للقاضي اعتمادها تلقائیا دون تمكین ،وجاهیةالمبدأ لاحترامامالحظاتهم بشأنها 

الخصوم من مناقشتها، ألن ذلك من شأنه أن یشكل مفاجأة لهم تتنافى مع حقوق الدفاع، كما 
.ستدعاء الخبیر لتوضیحهایستدعي اغموضللقاضيقد یظهرمناقشتها أن

تخضع أیضا لتقدیر القاضي، فله السلطة كما أن الخبرة المكتوبة كالخبرة الشفویة 
أو استبعادها.هالقبو اختیار نوع الخبرة شفویة أم مكتوبة، وفيالتقدیریة الكاملة في

:وأكثر انتشاراوسیلة ناجعة الخبرة المكتوبةـ2.1.2

القانون الداخلي،إطار في قواعدها أصالتنظمالخبرة كطریقة لإلثبات قدأن رغم 
مختلف التشریعات لم تعنى بتنظیم طرق وألنإلثبات الوقائع في النزاع الداخلي، إال أنه 

تركت للقاضي حریة استعمال كل وسائل اإلثبات قد إثبات مضمون القانون األجنبي، ف
ة عمن الوسائل الناجتعد انون الداخلي، ومن بینها الخبرة، والتي أصبحت ي القالمتاحة ف

واألكثر انتشارا التي یلجأ إلیها في إثبات مضمون القانون األجنبي، فهي مسلك تفرضه 
.)1(اإلثباتالعدالة والمنطق أمام الفراغ التشریعي بشأن تحدید وسائل هذا النوع من 

ووفقا لمقتضیات الجدید قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، فإنعندناوبالنسبة للوضع 
ألجل تلقائیا أو بناءا على طلب الخصوم،للقاضيمنه، فقد أجاز145إلى 125المواد 

توضیح ومعرفة أحكام القانون األجنبي التي تعتبر واقعة علمیة محضة نظرا لكونه أجنبیا، 
اللجوء إلى الترجمة، في سبیل التعرف على هذه أجاز لهأن یأمر بتعیین خبیر أو أكثر، كما 

03إعماال لمبدأ الوجاهیة بمقتضى المادة ویجب منح الخصوم الحق في مناقشتها األحكام،

.لهاعلى أن یعلل رفضهغیر ملزم بنتائج هذه الخبرةمن نفس القانون، والقاضي

؛ د/ أحمد عبد الكریم 64المرجع السابق، صتطبیق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، نادیة فضیل، / دراجع،-1
.520سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص
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خاصة بالوقائع في أنه وٕاعماال للنصوص المشار إلیها سابقا، ولو أنها ونحن نرى 
عملیة في یستعین بها القاضي ضرورة تبني الخبرة كوسیلة مالئمة وفعالة النزاعات الداخلیة،

. )1(رفضها إن رأى عدم جدیتهالكن یجوز لهإثبات مضمون القانون األجنبي، 

ها:  نصوص القانون األجنبي أو ترجمتـ 2.2

لقوانین األجنبیة التي تعمد التشریع كأهم مصدر للقانون، تظهر أهمیة هذه الوسیلة في ا
وسیلة اعتمادله یمكن في إطار مبدأ حریة القاضي في إثبات مضمون القانون األجنبي ف

كما هي صادرة في ،نصوص هذا القانون نفسهاأال وهي إلثبات القانون األجنبي هامة
وكلما كانت هذه النصوص صادرة متها،أو اعتماد ترجالدولة األجنبیة مصدرة هذا القانون،

، إالعن هیئة مختصة أو واردة في مؤلف علمي معتمد كانت ها مصداقیة أكبر في اإلثبات
ع به القاضي، إعماال بالمبدأ سالفالزما لقبول هذا الدلیل طالما اقتنأن ذلك ال یعتبر شرطا

.أو استبعادهااألخذ بهذه النصوص للقاضي السلطة التقدیریة فيو ، )2(الذكر

ة:القضائیاألحكامـ3.2

یمكن أن یتزود القاضي بموقف القضاء األجنبي عن طریق النشرات القضائیة التي 
للمحكمة أو عن طریق سفارة الدولة األجنبیة أو وزارتها الخارجیة أو بالطلب یقدمها الخصوم

أو عن طریق اإلنابة المباشر بین السلطات القضائیة بین دولة القاضي والدولة األجنبیة
. )3(القضائیة واتفاقیة دولیة بین الدولتین

في القوانیناألحكام القضائیة كوسیلة إلثبات مضمون القانون األجنبيتظهر أهمیة و 
، في أن یستعینیجوز للقاضي تطبیقا لمبدأ حریة اإلثبات مد السابقة القضائیة، و تالتي تع

األحكام القضائیة السابقة التي صدرت بمناسبة بأیضا إثبات مضمون القانون األجنبي،
تلك الصادرة عن جهات قضائیة سواءالفصل في نزاع مماثل للنزاع المطروح أمام القاضي، 

منه 32الفصلولقد اعتمدت مجلة القانون الدولي الخاص التونسیة صراحة الخبرة المكتوبة إلثبات القانون األجنبي في -1
الشهادات العرفیة. وٕان تعذر إثبات محتوى القانون األجنبي فإنه یقع العمل بالقانونویكون اإلثبات كتابة بما في ذلك"... 

".التونسي. ویجب في جمیع الحاالت احترام مبدأ المواجهة
.394المرجع السابق، ص تنازع القوانین، عكاشة محمد عبد العال، د/ -2
.266، المرجع السابق، ص ب علي الداووديد/ غال-3
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إلثبات األجنبي محل اعن القضاء في دولة القانونأوتطبیقا للقانون األجنبي نفسه،وطنیة
حكم صادر عن القاضي على جزائري مثال أن یعتمد القاضي الأو قضاء دولة أخرى أجنبیة، 

الفرنسي متضمنا إثباتا لمضمون القانون األلماني في خصوص مسألة تتعلق باالنفصال 
الجسماني مثال.

وقد تعترض هذه الوسیلة مشاكل تتمثل في احتمال أن یرد على القانون األجنبي تعدیال 
لسابق مع الواقعة المعروضة أن تختلف الواقعة محل النزاع في الحكم اأو بعد صدور الحكم،

دائما لتفسیر الحكم السابق الذي سبق له أمام القاضي الوطني، كما أن هذا األخیر قد یعمد
أن فسر بدوره القانون األجنبي محل اإلثبات، وهذا ما یجعله محال للتفسیر على درجتین، 

.)1(وهذه طریقة معیبة قد تؤدي إلى مسخ القانون األجنبي وتشویهه

ال تنال من مكانة وأهمیة األحكام األجنبیة كوسیلة إلثبات أن هذه العقباتعلى 
، یستعین بها القاضي حسب الظروف المحیطة، وتیسر له تطبیق مضمون القانون األجنبي

القانون األجنبي المختص على النزاع المعروض علیه.

المؤلفات الفقهیة:ـ 4.2

یة كوسیلة إلثبات مضمون القانون األجنبي یمكن للقاضي أن یستعین بالمؤلفات الفقه
خاصة إذا كانت تتضمن باإلضافة إلى نصوص القانون األجنبي شرح هذه النصوص 

والتي یقدمها له الخصوم، وهذا ما یمكن القاضي من تطبیق هذا القانون، ،وتفسیرها
إلثبات بعد ویستحسن أن تكون هذه المؤلفات حدیثة ألنه یمكن تعدیل القانون األجنبي محل ا

10/05/1955في قرار لها بتاریخ بلبنان ت المحكمة الجعفریة ومثال ذلك استند، )2(نشرها

لنیل شهادة 1936ثبات مضمون القانون اإلیراني على أطروحة مؤلفة باللغة الفرنسیة إل
)3(الدكتوراه، باإلضافة إلى كتاب المرجع المختص في إیران

.397، ص نفسهالمرجععكاشة محمد عبد العال،د/-1
تطبیق القانون نادیة فضیل، ؛ د/ 394المرجع السابق ، ص تنازع القوانین،عكاشة محمد عبد العال،د/ راجع،-2

.64المرجع السابق، صاألجنبي أمام القضاء الوطني، 
.150د/عبده جمیل غضوب، المرجع السابق، ص، أشار إلیه،374، ص1955النشرة القضائیة، -3
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وسائل التي ذكرناها تخضع لتقدیر القاضي وسلطته في األخیر إلى أن كافة النشیر و 
یجة لظهور وسائل قد تیسرت كثیرا، نت، كما أن مثل هذه الویستعین بها على سبیل االستدالل

الكثیر من القوانین لقاضي اإلطالع على أحكام شبكة اإلنترنیت، حیث أصبح  بإمكان ا
م المتعلقة بها وآراء الفقهاء األحكاو اهلتفسیرجمیع ما یتصل بها منعلىاألجنبیة و 

..الخ.فیها.

تقدیر وسائل اإلثباتثاني: سلطة القاضي في الفرع ال

إن هدف قاضي الدعوى یتمثل في تطبیق القانون األجنبي كما هو مطبق في الواقع 
في ظل سكوت التشریعات الحدیثة عن تحدید وسائل إثبات القانون و ،)1(في بلده األصلي

سلطة القاضي منح إعمال مبدأ الحریة في اإلثبات، به الفقه الحدیث إلىیتجلذلك األجنبي
لاللتجاء إلى كافة وسائل العلم بالقانون األجنبي التي یراها األصلح للوصول إلى تقدیریة 

إلثبات الوقائع، القانون بالطرق التي نص علیها دون أن یتقید سلفا ،مضمون هذا القانون
تبین سالمتها للكشف عن مضمون القانون و قدر مالئمتهاإذا وٕان جاز له االستئناس بها

.)2(األجنبي

كما أن القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة في تقدیر قوة وقیمة كل وسیلة من وسائل 
اإلثبات المقترحة، فله أن یتحقق من ذلك، وأن یقرر األخذ بها كقرینة تكمله عناصر أخرى، 

.)3(وال لوم علیه إن رفضها

في اختیار نوع الخبرة شفویة أم مكتوبة،له السلطة التقدیریةفإن القاضيلذلكتطبیقاو 
یكون االلتجاء إلى الخبرة الشفویة أنسب لما یتعلق األمر بالتحري عن األمور الجاریة التي ف

یراد تحدید ما هو متبع بشأنها، وبخاصة إذا لم توجد نصوص أو یوجد قضاء ثابت في 
الكتابیة تكون أنسب لما یتعلق األمر بخالف في تفسیر بعض الموضوع، وأما الخبرة

.229، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص د/ موحند إسعاد-1
.164هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص د/ -2
؛521صد/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، -3

Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p139; Carlier (P), op. cit., p167.



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

198

السلطة التقدیریة في قبول الخبرة أو استبعادها، على أن لهكما ، )1(النصوص واألحكام
.یسبب الحكم في ذلك

أن یستعین بالنصوص المترجمة للقانون األجنبي، فإذا ما رأى كما أنه یمكن للقاضي
كذلك الشأن بالنسبة للمؤلفات الفقهیة وأحكام المحاكم األجنبیة، ، و اأنها غیر دقیقة استبعده

أن یستبعدها. جاز له فإذا كانت ال تعكس جوهر القانون األجنبي وحقیقة مضمون قواعده 

ویبقى أن نشیر إلى أن السلطة التقدیریة للقاضي في اعتماد وسائل اإلثبات المتقدم 
:)2(یمنعه من وجوب التقید بما یليوتقدیر مصداقیتها، إال أن ذلك ال ذكرها

ـ أن یضمن حكمه الوسائل التي اعتمدها في إثبات مضمون القانون األجنبي، تحت 
طائلة القصور في التسبیب.

ـ أن یعلل رفضه لوسیلة إثبات قدمت أمامه للتوصل إلى مضمون القانون األجنبي، 
فیوضح األسباب التي دفعته الستبعادها.

لشهادة على أخرى أو خبرة على أخرى بشأن إثبات مضمون القانون ـ أن یعلل ترجیحه
األجنبي، فیبین أسباب االستبعاد.

لقاضي إثبات القانون األجنبي: وسائل تسهل لثالثالفرع ال

تعدد العالقات ذات العنصر األجنبي وتزایدها المستمر وما یثور بشأنها من نزاعات أن
ي البحث عن مضمون القانون األجنبي عسیرة، وهو یجعل من مهمة القاضي فمن شأنه أن 

األمر الذي جعل التشریعات والقضاء في العدید من الدول من ابتداع وسائل تسهل مهمة 
)، وتوفیر الدولة 1إلى اإلنابة القضائیة(القاضي لجوء إمكانیة القاضي هذه، ونجد من أهمها

.)3التفاقیات الدولیة(ها ل)، وعقد2للقوانین األجنبیة(

.609د/ جابر جاد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص-1
؛ ولقد أوجبت محكمة النقض الفرنسیة على 397المرجع السابق، صتنازع القوانین، عكاشة محمد عبد العال، د/راجع،-2

وسائل إثبات واستبعاد وسائل أخرى، تحت طائلة القصور في التسبیب، في قرار دعته العتماد القاضي بیان األسباب التي 
,Weill(A)  et Alexandre(D)، راجع،                                           26/04/1950لھا بتاریخ  op, cit.,p24;

-Cass.civ, 26 Avr 1950, D.1950. 361, not Lenoan, Rev.crit.DIP.21950.429, note Lerebours.P.
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:اللجوء إلى اإلنابة القضائیةـ1

على أنها "طلب من السلطة القضائیة المنیبة إلى السلطة القضائیةتعرف اإلنابة
أو ، أساسه التبادل، باتخاذ إجراء من إجراءات التحقیقدبلوماسیةالمنابة، قضائیة كانت أو 

للفصل في مسألة منظورة جمع األدلة في الخارج، وكذا أي إجراء قضائي آخر یلزم اتخاذه،
.)1(أمام القاضي المنیب، لیس في مقدوره أن یقوم به بنفسه في نطاق اختصاصه"

فاإلنابة القضائیة تعد أیضا من الوسائل التي یمكن للقاضي أن یستعین بها إلثبات 
تعارض ما یقدمه له الخصوم على عند تعذر هذا اإلثبات أو عند فمضمون القانون األجنبي، 

مصدرة القانون إنابة جهة قضائیة تتبع الدولة األجنبیة حكام للقانون األجنبي، یجوز لهأن أ
یرات وأحكام قضائیة، األحكام المعنیة باإلثبات وما یتعلق بها من تفسمحل اإلثبات إلرسال

.)2(والذي یتعامل معها على أنها صادرة عن خبیرلقاضي المنیب تطبیقها، تسهل ل

الجزائر قد أبرمت العدید من االتفاقیات مع دول عربیة أو غیر أنتطبیقا لذلك نجدو 
، ومثال ذلك االتفاقیة القضائیة )3(عربیة نظمت فیها كیفیة إجراءات اإلنابة القضائیة وتنفیذها

، حیث خصصت الباب الثالث منها إلرسال وتنفیذ اإلنابات )4(26/07/1963مع تونس في 
، وكذلك الشأن بالنسبة التفاقیة الریاض للتعاون 16مادة إلى ال11القضائیة، من المادة 

، حیث خصصت )5(4/4/1983القضائي الموقعة بین الدول العربیة في الریاض بتاریخ 
، منها21إلى المادة 14الباب الثالث منها إلرسال وتنفیذ اإلنابات القضائیة، من المادة 

واالتفاقیة المبرمة مع ، )6(12/10/1983في واالتفاقیة المبرمة مع اإلمارات العربیة المتحدة

.400المرجع السابق، صتنازع القوانین، عكاشة محمد عبد العال، راجع في المعنى، د/-1
د/ عكاشة محمد عبد العال، دراسات في القانون الدولي الخاص في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، المرجع السابق، -2

.163ص
وما بعدها؛ یوسف دالندة، اتفاقیات التعاون القضائي والقانوني، 39المرجع السابق، ص ، د/علیوش كربوع كمالراجع،-3

وما بعدها.4، ص2005دار هومة، الجزائر، ط
.1206، ص87، 1963، ج ر، 14/11/1963المؤرخ في 63/450صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم -4
.3، ص2001،11، ج ر،11/02/2001المؤرخ في 01/47رقم صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي-5
.4، ص67، 2007ج ر، 23/10/2007ممضي في 07/323صادقت علیها الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم -6
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14إلى10التي خصصت لها الفصل الخامس، من المادة )1(14/05/1989تركیا في 

منها. 

كرس إجراء اإلنابة القضائیة بأن الجدید فقانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة وقد جاء 
لیة وذلك في فرعین خصص له قسما  ضمن فصل إجراءات التحقیق، سماه اإلنابات الدو 

، 124إلى 112المواد ضمن الواردة، اإلنابات الصادرة والثاني ینظم اإلناباتاألول یخص
وال نجد ما یمنع أن یستعمل هذا اإلجراء في االستعالم عن مضمون القانون األجنبي 

المختص بحكم النزاع المعروض على القاضي.

للقاضي تلقائیا أو "من نفس القانون 112دة فبالنسبة لإلنابات الصادرة، فقد أجازت الما
بناءا على طلب الخصوم أن یطلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق أو أي إجراء 

، بإصدار إنابة قضائیة إلى السلطة القضائیة قضائي آخر یراه ضروریا في دولة أجنبیة
الجزائریة".المختصة للدولة المعنیة أو إلى السلطات الدبلوماسیة أو القنصلیة 

من نفس القانون إجراءات إرسال اإلنابة، بأن یرسلها 114و113ن وحددت المادتا
أمین ضبط الجهة القضائیة المنیبة إلى النائب العام بنفس الجهة، الذي یرسلها بدوره إلى 
وزیر العدل حافظ األختام قصد إرسالها، ما لم توجد اتفاقیة قضائیة تسمح بإرسالها مباشرة 

السلطة القضائیة األجنبیة.إلى 

115اءا على المادتین ن، فبمن دول أجنبیةأما بالنسبة لإلنابات القضائیة الواردة

، فإن وزیر العدل یرسل هذه اإلنابات إلى النائب العام لدى المجلس من نفس القانون116و
لمختصة بتنفیذ القضائي المختص إقلیمیا لتنفیذها والذي بدوره یرسلها إلى الجهة القضائیة ا

اإلنابة.

طریقة تنفیذ اإلنابات الدولیة الواردة ، بأن تنفذ طبقا 124إلى 117كما بینت المواد 
لم تطلب الجهات القضائیة األجنبیة تنفیذها في شكل خاص، بشرط أال للقانون الجزائري، ما

ا وجدت یتعارض مع التشریع الوطني، كما تكون بمشاركة الخصوم، والقاضي األجنبي إذ
.اتفاقیات قضائیة تسمح بذلك

.23، ص69، 2000، ج ر، 16/11/2000المؤرخ في 2000/370صادقت علیها الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم-1
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الحق في رفض اإلنابة التي ال تلقائیا أو بطلب من له مصلحة،وللقاضي المناب
تدخل في اختصاصه، أو التي تمس بالسیادة أو بأمن الدولة أو بالنظام العام، كما یجوز له 

لك بحكم مسبب قابل أو إبطال العقود التي حررها تنفیذا لإلنابة القضائیة، وذالتراجع عنها 
لالستئناف من النیابة العامة والخصوم.

، إذ وردت عبارة " أو بقةساال112فما نالحظه بالنسبة لإلنابة الصادرة في نص المادة 
إرادة المشرع في توسیع أي إجراء قضائي آخر یراه ضروریا في دولة أجنبیة"، وهذا ما یؤكد 

م عن القوانین األجنبیة متعذرة اإلثبات.دائرة إعمال اإلنابة لتشمل أیضا االستعال

وعلیه فاإلنابة بنوعیها الصادرة والواردة، قد توظف في مجال االستعالم عن القانون 
األجنبي، سواء بالنسبة للقاضي الوطني لتسهیل تطبیقه للقانون األجنبي، أو بالنسبة للقاضي 

للمصلحة الوطنیة. األجنبي ألجل تطبیق القانون الجزائري، وفي كل ذلك تحقیق

:)1(توفیر الدولة للقوانین األجنبیةـ2

من أجل تیسیر العلم بالقوانین األجنبیة یستوجب على الدولة أن تبذل جهدا رسمیا، قد 
یتمثل في إنشاء مركز علمي للقوانین األجنبیة، أو عن طریق تخصص أقسام معینة في 

أو باالهتمام بدراسة القانون المقارن بواسطة المحاكم للنظر في النزاعات الدولیة الخاصة، 
إنشاء معاهدة متخصصة في هذا المجال.

إنشاء مركز علمي للقوانین األجنبیة:ـ1.2

إن إنشاء مركز علمي للقوانین األجنبیة تشرف علیه وزارة العدل، یعتبر من الضرورات 
فتكون مهمته توفیر الملحة في تسهیل مهمة القضاة في مجال تطبیق القوانین األجنبیة،

القدر الالزم من المعلومات عن القوانین األجنبیة، عن طریق جمع كافة البیانات والمراجع 
عن مختلف القوانین األجنبیة، خاصة القوانین الشائعة التطبیق، وقوانین الدول التي لها 

عالقات متنوعة مع دولة القاضي.

د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في ؛142صحات: د/ شمس الدین الوكیل، المرجع السابق،في هذه االقتراراجع،-1
. 522التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص
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، تتمثل راسة القوانین األجنبیةویجب أن یتضمن هذا المركز خبراء مختصین في د
تقدیم المعلومات الرسمیة عن القانون األجنبي مهمتهم في تقدیم المساعدة الالزمة عن طریق 

.)1(أو أصحاب المصلحةبناءا على طلب القضاة

:ولیة الخاصةدلنزاعات اللفي المحاكم أقسامص یتخصـ 2.2

ازعات ذات العنصر األجنبي، نجد أنه في بعض المحاكم كثیرا ما تعرض علیها المن
تخصص أقسام معینة في هذه المحاكم للنظر في هذا النوع من یقتضي األمر أنلذا 

النزاعات، ألنه غالبا ما یتكرر تطبیق قانون أجنبي معین بالنسبة لنفس النزاع مما یكسب 
األقسام خبرة واسعة مع مرور الوقت كلما تكرر النزاع بنفس الشكل.

:ام بدراسة القانون المقارناالهتمـ 3.2

واضح في مجال تنازع القوانین، أن یؤثر بشكلمن شأن انتشار الدراسات المقارنة 
یؤدي إلى زیادة فرص وذلك ماوباألخص زیادة معرفة القاضي الوطني بالشرائع األجنبیة، 

.)2(تطبیق القانون األجنبي، وتجنب استبعاد تطبیقه

أهم القوانین األجنبیة المتوقع البحث عن مضمونها من المعلومات حول توفیر كما أن 
قد یقتضي االهتمام بدراسة القوانین األجنبیة خاصة الشائعة التطبیق منها، وهذا القضاة،

یضم نخبة من األساتذة یتكفل به معهد متخصص للقانون المقارن لو تم إنشاؤه، ل
هذا الغرض.تحقیق ، وتوفیر األجهزة والوسائل الالزمة لوالمتخصصین

:عقد االتفاقیات الدولیةـ3

جماعیة، أو یمكن على الصعید الدولي أن تقوم الدول بإبرام اتفاقیات دولیة، ثنائیة 
القضائیة وحتى المؤلفات الفقهیة.تهدف منها إلى تبادل المعلومات القانونیة والتطبیقات

للشؤون الخارجیة والدولیة، والمعهد "Max Palnck"ومن أمثلة المعاهد المتخصصة في هذا الشأن نذكر معهد -1
راجع،في فرنسا،"Pays Basفي هولندا، ومعهد "TMC Asser"ومعهد السویسري للقانون المقارن، 

Carlier (P), op. cit., p169.

.33، المرجع السابق، صد/ محمود إبراهیم الواليراجع،-2
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بین دول 07/07/1968لندن بتاریخومثال ذلك االتفاقیة األوروبیة المبرمة في
عن القانون األجنبي والمعمول بها في فرنسا باالستعالمالسوق األوربیة المشتركة، المتعلقة 

تیسیر حصول الجهات القضائیة وحدها في الدول ، فهذه االتفاقیة تهدف إلى 1972منذ سنة 
قاصر على قانون المتعاهدة على المعلومات المتعلقة بالقوانین األجنبیة، ونطاق هذه االتفاقیة

المدنیة والتجاریة وكذا مسائل اإلجراءات المدنیة والتجاریة، ویكون للجهة الطالبة المعامالت
للقانون األجنبي أن تطلب من الدولة األجنبیة النصوص القانونیة وكذا أحكام القضاء 

الخاصة بالمسألة المطروحة أمام قضائها. 

اء جهاز خاص في كل دولة متعاهدة مهمته هذه االتفاقیة على ضرورة إنشنصت وقد 
تلقي طلبات االستعالم عن القوانین في الدول الموقعة على االتفاقیة، ونجد أن الجهة الوحیدة 

الفرنسي وٕارسالها إلى الجهة في فرنسا المختصة بتلقي طلبات االستعالم عن القانون 
.)1(لوزارة العدلالقضائیة المرسلة هي مكتب القانون األوربي الدولي التابع 

للتعاون بالنسبة للتعاون بین الدول العربیة في هذا المجال اتفاقیة الریاض مثال وٕاذ نجد 
مادتها والتي تنص)2(4/4/1983القضائي الموقعة بین الدول العربیة في الریاض بتاریخ 

تبادل وزارات العدل لدى األطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشریعات"األولى 
النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونیة والقضائیة والمجالت التي تنشر فیها األحكام 
القضائیة، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظیم القضائي، وتعمل على اتخاذ اإلجراءات 

القضائیة لدى األطراف األنظمةالرامیة إلى التوفیق بین النصوص التشریعیة والتنسیق بین
المتعاقدة حسبما تقتضیه الظروف الخاصة بكل منها".

منها على "تشجع األطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات 02وتنص المادة 
الغراء في مجال القضاء والعدالة.والحلقات لبحث مواضیع متصلة بالشریعة اإلسالمیة

صد متابعة التطور وتبادل رجال القضاء والعدل بقكما تشجع زیارة الوفود القضائیة
التشریعي والقضائي في كل منهما، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا 

المجال وتشجع أیضا تنظیم زیارات تدریبیة للعاملین في كل منها.

.399المرجع السابق، ص تنازع القوانین، عكاشة محمد عبد العال، د/راجع،-1
.199راجع، صمشار إلیها سابقا،-2
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وباألطر المؤهلة المركز العربي للبحوث وتدعم األطراف المتعاقدة مادیا ومعنویا
دوره كامال في توثیق وتنمیة التعاون العربي في المجالین القانوني القانونیة والقضائیة، لیقوم ب

والقضائي وتجري المراسالت المتعلقة بكل هذه األمور مباشرة بین وزارات العدل على أن 
تخطر كل منها وزارة الخارجیة وتبلغها بصورة من هذه المراسالت".

مهمة القضاة في العلم ومن هذا یتبین مدى أهمیة االتفاقیات الدولیة في تسهیل
، وٕاذ نجد أن الجزائر قد أبرمت العدید من بمضمون القانون األجنبي ومن ثم تطبیقه

في مثال مع تونس ،)1(القضائيالمتبادل في المیدان المتعلقة بالتعاون الثنائیةالمعاهدات
، وأخرى تتعلق أیضا بالتعاون )3(08/07/1994مع لیبیا بتاریخ و ، )2(26/07/1963

،)4(10/03/1991و9القضائي الدولي مع الدول المغرب العربي الموقعة بلیبیا بتاریخ 
ومع المملكة ،)5(25/07/2001وأخرى تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي مع األردن في 

المتحدة لبریطانیا تتعلق بالتعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري في 
سبانیا تتعلق بالتعاون القضائي المتبادل في المجال المدني ، ومع ا)6(11/07/2006

.)7(24/02/2005والتجاري في 

إثبات القانون األجنبياستحالةق عند : القانون المطبلثالثاالمطلب

تثار مسألة القانون إلى مضمون القانون األجنبي،التوصل القاضي على یتعذرماعند
حلول نستطیع أن نجملها عدة بینالقضاء ختلف الفقه و اوقدالبدیل الذي یسد هذا الفراغ، 

األول)، والثاني یرفض الدعوى(الفرعبأن على القاضي أنیقولاألول الرأي ، ثالثةأراءفي 
، وفیه رأیین أحدهما یرى بتطبیق المبادئ العامة القاضيغیر قانونتطبیق قانونبیرى

أما ، الثاني)(الفرع ق القانون األقرب إلى النزاع السائدة في األمم المتمدنة، والثاني یرى بتطبی
).الثالث(الفرعقانون القاضيوجوب تطبیق بیرى فاالتجاه الثالث

وما بعدها.4وما بعدها؛ یوسف دالندة، المرجع السابق، ص39، المرجع السابق، صد/علیوش كربوع كمالراجع،-1
.183مشار إلیها سابقا، راجع، ص-2
.8، ص1995،69،ج ر،12/11/1995المؤرخ في95/367صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -3
.6، ص43، 1994،ج ر،27/06/1994المؤرخ في84/181جزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقمصادقت علیها ال-4
.4، ص2003،22،ج ر،25/03/2003المؤرخ في 03/139صادقت الجزائر علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم-5
.15ص،2006،81،ج ر،11/12/2006المؤرخ في06/466صادقت الجزائر علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم-6
.14، ص2006،8، ج ر،11/02/2006المؤرخ في 06/64صادقت الجزائر علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم -7
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رفض الفصل في النزاعاألول:الفرع

تعرض علیه، والتي مؤدى هذا الرأي أن وظیفة القاضي هي الفصل في النزاعات التي
، تستدعي أن یطبق علیها القواعد القانونیة المالئمةتتعلق بالحقوق أو بالمراكز القانونیة، إذ

والمفترض في هذه الحالة هو وجود هذه القواعد القانونیة، فإذا ما انعدمت من الناحیة 
الواقعیة، بخلو القانون الواجب التطبیق منها، أو انعدمت من الناحیة الحكمیة، بتعذر الكشف 

.)1(مفر من رفض الدعوىعن مضمونها فاستحال إعمالها مع وجودها، فال

، "Walton"وقد أخذت بهذا الرأي بعض المحاكم األمریكیة، كما هو الحال في قضیة
التي تتعلق بحادث مرور وقعت ألمریكي في المملكة العربیة السعودیة، ولما رفع دعوى 

یة تعویض عن األضرار أمام القضاء األمریكي، وقد أثار القاضي تطبیق قانون المملكة العرب
السعودیة بوصفه مكان وقوع الحادث وطلب من المدعي أن یثبت مضمونه، لكن هذا األخیر 

، لكن هذا الحكم في االستئنافحكمة دعواه، وأید هذا الحكم متقاعس عن ذلك، فرفضت ال
األمریكي في كونه ینطوي على إنكار للعدالة، فهو قد أهدر حق تعرض لنقد شدید من الفقه

یض المستحق من شركة مقتدرة على الدفع، ال لشيء إال ألنه لم یوفق المضرور في التعو 
.)2(في إثبات قانون أجنبي

على تعدیل قانون 1957في عام بأمریكاوهذا ما حمل المشرع في والیة كالیفورنیا
فعات بما یضمن إعطاء الحق للمحكمة األمریكیة في حالة تعذر إثبات القانون األجنبي االمر 

.)3(أن تطبق قانونها الوطني أو أن تمتنع عن نظر الدعوىالمختص، في 

لعدة أسباب أهمها:انتقد هذا الرأيولقد 

؛ یرى د/ عكاشة محمد عبد 575د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-1
باإلمكان األخذ بهذا الرأي في القانون اللبناني، أي یمكن للقاضي أن ، بأنه 431العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص

یرد الطلب عند تقاعس الخصم عمدا عن البحث عن مضمون القانون األجنبي في المسائل التي ال یجوز لألفراد التصرف 
یق الذي تقاعس عن فیها، ألن القول بغیر ذلك یؤدي إلى تحقیق بغیة الخصم غشا نحو القانون األجنبي الواجب التطب

إثباته  بسوء نیة، وذلك بتطبیق قانون القاضي، وعلیه یتعین منح القاضي سلطة تقدیریة واسعة في اإلثبات.
.430د/ عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص-2
. 266د/ غالب علي الداوودي، المرجع السابق، ص-3



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

206

أن وظیفة القاضي ال تقتصر على تطبیق القواعد القانونیة الموجودة، وبانعدامها تنعدم ـ 
، مهمته، بل تتعدى ذلك، فهي منح الحمایة القضائیة للحقوق والمراكز القانونیة محل النزاع

وفي سبیل ذلك، یجب على القاضي البحث في مصادر أخرى عن حل یحقق الحمایة 
.)2(من القانون المدنياألولى، وهذا ما تقضي به المادة )1(المطلوبة

إذا امتنع القاضي عن الفصل في النزاع المعروض علیه، ورفض أنه تبعا لذلك ـ 
مضمونها، عد ذلك حال الكشف عناستالقانونیة، أو الدعوى تحت ستار عدم وجود القاعدة

.)4(، قد ینجر عنه معاقبة القاضي جزائیا)3(إنكارا للعدالة

ـ أن رفض الدعوى یحمل في طیاته أن القانون األجنبي لیس إال واقعة من الوقائع، 
، بحیث أن إخفاقهم في ذلك یستتبع رفض الدعوى، وهذا التي یقع عبء إثباتها على الخصوم

.)5(وقضاءا بأنه مرفوض فقها رأي سبق وأن رأین

الثاني: تطبیق قانون غیر قانون القاضي.الفرع

في هذا االتجاه كل من الرأي القائل بتطبیق المبادئ العامة السائدة في األمم نجمل
)، والرأي القائل 2()، والرأي القائل بتطبیق القانون األقرب إلى القانون األجنبي1المتمدنة(

).3النزاع (األقرب إلى بتطبیق القانون 

، د/ ممدوح عبد الكریم، المرجع السابق، 258ص،المرجع السابقئري،القانون الدولي الخاص الجزا،الطیب زروتيد/ -1
.227ص

.فحواهافيأولفظهافينصوصهتتناولهاالتيالمسائلجمیععلىالقانونمن القانون المدني "یسري01تنص المادة -2

.العرففبمقتضىیوجدلمفإذا،اإلسالمیةالشریعةمبادئبمقتضىالقاضيحكمتشریعي،نصیوجدلموٕاذا

.العدالة"وقواعدالطبیعيالقانونمبادئفبمقتضىیوجدلمفإذا

ویــرد أنصــار القــول بــرفض الفصــل فــي النــزاع بــأن إنكــار العدالــة فــي هــذه الحالــة خیــر مــن مخالفتهــا عــن طریــق تطبیــق -3
الــدكتور هشــام علــي صــادق، تنــازع القــوانین،قــانون آخــر غیــر القــانون الــذي أشــارت قاعــدة اإلســناد باختصاصــه، غیــر أن

، یــرد علــى ذلــك بــأن رفــض القاضــي الفصــل فــي النــزاع بحجــة عــدم التوصــل إلــى معرفــة مضــمون 166ص،المرجــع الســابق
القاعدة القانونیة واجبة التطبیق هو موقـف غریـب عـن دوره المعتـاد فـي قـانون المرافعـات، إذ یتعـین علیـه أال یتـوانى فـي حـل 

ند غیاب القاعدة القانونیة بأن یطبق القواعد العامة أو المبادئ المستقرة. النزاع ع
المعدل والمـتمم، التـي تجیـز معاقبـة 1966یونیو8من قانون العقوبات الصادر في 136كما هو الحال في نص المادة -4

.ه بین األطرافالقاضي الذي یمتنع بأي حجة كانت عن الفصل فیما یجب علیه أن یقضي فی
.576د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-5
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:تطبیق المبادئ العامة السائدة في األمم المتمدنةـ1

أنه إذا تعذر على القاضي الوصول إلى مضمون القانون األجنبي مؤدى هذا الرأي 
أو" المبادئ العامة السائدة في األمم ،)1(فعلیه في هذه الحالة أن یطبق " المبادئ العامة"

وهي كذلك ألنها لعقالنیة المستمدة من العقل و المنطق و العدالة"،القواعد االمتمدنة "، أو"
.)2(تطبیق لنظریة القانون الطبیعي التي نادى بها فقهاء القانون منذ فجر التاریخ

لى هذا الرأي، ویقوم هذا الرأي عاألمریكيبعض أحكام القضاء الفرنسي و تبنتقد و 
تحال الكشف عن مضمونه مع ما یسمونهاألجنبي الذي اسافتراض تطابق القانونأساس 

.)3(ب"المبادئ العامة السائدة في األمم المتمدنة"

انتقد هذا الرأي لعدة أسباب أهمها:ولقد 

وهي یعتمد على فكرة صعبة التحدیدأنه أنه یفتقر إلى السند القانوني السلیم، كما ـ
ا حدودهو ، تفصیالتال بعد عامة هي قواوالتي "،السائدة في األمم المتمدنة"المبادئ العامة 

.)4(ما ینفرد ببیانه كل قانونهذا، و غیر واضحة

یؤدي إلى اختالف األحكام من محكمة إلى أخرى نظرا لعمومیة هذه هاأن تطبیقـ
.المبادئ و سعتها

األخذ بهذا الرأي یخول للقاضي قدرا كبیرا من التحكم، الذي قد ینتهي عمال ـ كما أن
.)5(حیان إلى تطبیق قانونه تحت ستار ما یسمى ب"المبادئ المستقرةفي كثیر من األ

یتبنى هذا الرأي بعض الفقه األلماني حیث یرون أنه في حالة تعذر إقامة الدلیل على محتوى القانون األجنبي ینبغي -1
تحدید، وٕانما بتطبیق المبادئ العامة للقانون، بینما یرى آخرون بتطبیق القانون المختار عدم التقید بقانون معین على وجه ال

.224، المرجع السابق، صمن قبل األطراف لتطبیقه كقانون بدیل للقانون المتعذر إثبات مضمونه، د/ أشرف وفاء محمد
.228د/ ممدوح عبد الكریم، المرجع السابق، صراجع،-2
167هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص د/ -3

. 197في المعنى راجع، د/ عمران علي السایح، المرجع السابق، ص-4
. 215د/ حسن الهداوي، المرجع السابق، ص-5
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:المختصتطبیق القانون األقرب إلى القانون األجنبي ـ2

إلى في أحكامه القانون األقرب یتعین على القاضي أن یطبق فإنه ،)1(وفقا لهذا الرأي
لى أن تطبیق هذا مضمونه، و یستند في ذلك إإثباتالذي تعذر المختص القانون األجنبي 

أي القانون الذي یؤدي إلى الفصل ،القانون فیه انسجام مع قاعدة اإلسناد و حكمة التشریع
في النزاع بحل مماثل أو قریب من ذلك الذي كان یمكن أن یقدمه القانون األجنبي المختص 
أصال، لو تم الكشف عن مضمونه، ویستطیع القاضي التعرف على أقرب القوانین عن 

.)2(أو العائلة القانونیةتتبع المصدر المشترك، أو األصل التاریخيطریق

قاعدة اإلسناد بتطبیق القانون األمریكي و تعذر على القاضي مثال فإذا ما أشارت 
من باعتبارهالكشف عن مضمونه فإنه من األجدر في هذه الحال تطبیق القانون اإلنجلیزي 

. )3(نفس العائلة القانونیة

دلیل على مضمون القانون القاضي إذا لم یقم الفبهذا الرأي القضاء األلماني، وقد أخذ 
تطبیقه، فإنه مع ذلك ال یطبق القانون األلماني بصفة آلیة، إنما علیه ستحیل األجنبي وی

النظام القانوني األقرب للقانون األجنبي، وهذا ما قامت به المحكمة الفیدرالیة بمناسبة یطبق 
تفسیر القانون التركي الواجب التطبیق، إذ استعانت بالقانون السویسري، وباالستعانة ببعض 

)4(الوثائق والنصوص الخاصة بالقانون الفرنسي والمصري للتوصل لمضمون القانون السوري

المختص عند استحالة القانون األقرب إلى القانون األجنبيالقول بتطبیقتعرض ولقد 
لعدة أسباب أهمها:للنقدتطبیق هذا القانون 

عني ذلك وحدة أو اریخي لقانون دولتین أو أكثر ال تـ أن وحدة المصدر أو األصل الت
ع وظروفه، فحتى إذا قواعدها، فالثابت أن القانون ظاهرة اجتماعیة یتطور مع المجتمتماثل

وانین، عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للق، راجع،"Hanz Dolle"، يومن بین من یأخذ بهذا الرأ-1
.576المرجع السابق، ص 

.576المرجع السابق، ص األصول في التنازع الدولي للقوانین، د/ أحمد عبد الكریم سالمة،-2
.168هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص د/ -3
.223، المرجع السابق، صأشرف وفاء محمد-4
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بشكل یصعب معه وجود تماثلت أو تقاربت عند وضعها، فإن تطور المجتمع كفیل بتغییرها
.)1(نقاط مشتركة

ال یوجد معیار محدد یساعد القاضي على غیر متیسر من الناحیة العملیة، إذ ـ أنه 
القوانین المتشابهة مع تحدید مدى القرابة والتشابه بین القوانین، ویصعب االختیار لما تتعدد 

القانون األجنبي المختص. 

غریب لم تشر تطبیق قانونیعني ، األقرب إلى القانون األجنبيتطبیق القانونـ أن 
إلیه قاعدة اإلسناد، أي ال تكون له أیة صلة بالنزاع، وهذا ما یشكل مفاجأة لألطراف، ویقود 

األفراد عبر الحدود، لمعامالتالقانونيإلى إهدار توقعات األفراد وفقدان التبصر واألمان 
وهو مطلب مهم في حل تنازع القوانین.

:القانون األكثر ارتباطا بالنزاعتطبیقـ3

فإنه إذا تعذر إثبات مضمون القانون األجنبي، یتعین على القاضي )2(وفقا لهذا الرأي
حقیق غایة قواعد اإلسناد أن یطبق القانون األكثر ارتباطا بالنزاع، تحقیقا لحكمة المشرع، وت

وصلنا لنفس وهي تطبیق أكثر القوانین صلة بالنزاع، ألن هذا القانون یعد الحل البدیل الذي ی
الهدف في هذه الحالة.

كما یستند هذا الرأي بالقاعدة التي تقضي بتطبیق مبادئ القانون الدولي الخاص في 
حالة عدم وجود نص في قواعد اإلسناد.

التي یستحیل ستثنائیةمحصور في الفروض االا الرأي بأن هذا الحلوینوه أنصار هذ
أصال، وأن استقرار الحلول الكشف عن مضمون القانون األجنبي المختصفیه فعال

القضائیة في شأن هذه الفروض االستثنائیة على مر الزمن سیمكن المتقاضین من العلم 
.)3(رار المتطلب في المعامالت، مما یوفر في النهایة االستقالمسبق بهذه الحلول

.الموضع نفسه،نفسههشام علي صادق، المرجع د/،577نفسه، صراجع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع -1
؛ د/ أشرف 170د/هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص،""Cyrille Davidومن أنصار هذا الرأي-2

. 182المرجع السابق، ص وفاء محمد، 
.76د/ إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص-3
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ومثال األخذ بهذا الرأي، أنه إذا كان القاضي بصدد عالقة تعاقدیة أجنبیة في جمیع 
عناصرها، وتعذر علیه إثبات مضمون القانون الذي اختارته إرادة األطراف، ویكون نفسه 

اإلسناد في المادة قانون محل إبرام العقد، ولم یستطع تطبیق القوانین التي أشارت إلیها قاعدة 
من القانون المدني، بواسطة الضوابط االحتیاطیة، كأن لم یكن للمتعاقدین موطن مشترك 18

أو جنسیة مشتركة، فإن القاضي یلجأ إلى تطبیق مكان تنفیذ العقد، وذلك أقرب لحكمة 
. )1(التشریع

إلى عدة انتقادات أهمها:الرأيهذا تعرضوقد 

حث عن الحكمة التشریعیة ولیس القاضي، وال شك أن اختیار أن المشرع هو الذي یبـ 
.)2(عمل المشرع ولیس من عمل القاضيالقانون الواجب التطبیق هو من

أن االستناد على القاعدة التي تقضي بتطبیق مبادئ القانون الدولي الخاص في حالة ـ 
تخص حالة عدم عدم وجود نص في قواعد اإلسناد، في غیر محله، ذلك أن هذه القاعدة 

قاعدة اإلسناد موجودة وتم إعمالها.في حالتنا هذه وجود قاعدة اإلسناد، بینما 

أن األخذ بهذا الرأي یعطي للقاضي سلطة تقدیریة واسعة یخشى معها جنوحه إلى ـ 
التحكم، بل أن القانون األقرب في إحكامه للقانون األجنبي الذي تعذر إثباته یعد أكثر قبوال 

.)3(بهذا الرأيمن األخذ 

القاضيقانون : تطبیق الثالثالفرع

أنه في حالة ما إذا تعذر على القاضي التوصل إلى )4(ي الفقهالغالب فاالتجاهیرى
مضمون القانون األجنبي، و تعذر علیه إعمال القوانین األخرى المختصة طبقا لضوابط 

،)1(وطنيالهقانونتطبیق هذه الحالة اإلسناد االحتیاطیة في قاعدة اإلسناد، یتعین علیه في

.95تطبیق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، المرجع السابق، صد/ نادیة فضیل،-1
.77د/ إبراهیم أحمد إبراهیم، المرجع نفسه، ص-2
. 578المرجع السابق، ص عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، -3
د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع ؛259صالطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، راجع،-4

؛164؛ د/ غالب علي الداودي، د/ حسین محمد الهداوي، المرجع السابق، صنفسه، الموضع نفسه
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في تبریره:االختالفتفاق على قانون القاضي و اال ـ 1

اختلفوا في إال أنهماتفاقهم على تطبیق قانون القاضي،أنصار هذا الرأي رغم أن
تماثل أحكام القانون األجنبي بأن أحكامه ،قانون القاضيفهناك من برر تطبیقه، تبریر 

الحال في القضاء االنجلیزي، الذي یفترض تماثل أحكام كل من القانونین كما هو المختص،
الوطني واألجنبي، وعد ذلك قرینة قانونیة، وعلى من یدعى خالفها أن یثبت االختالف بین 

.)2(سابقا بأن هذه القرینة مبنیة على الوهم والمجاز، لذا فهو أساس منتقدرأیناوقد،القانونین

على جمیع عالقات القانون له اختصاص عامالقاضي قانونأنهناك من برر ذلك بو 
الخاص، فإذا تعذر تطبیق القانون األجنبي تعین على القاضي تطبیق قانونه بوصفه صاحب 

یقوم على أساس خاطئ، فقانون القاضي لیس له والذي انتقد على أنهاالختصاص العام،
ذلك أن طبیعة ،نة لعنصر أجنبيبما فیها المتضمالعالقات الخاصةكلالوالیة على

العالقات الدولیة الخاصة تتنافى مع القول بالوالیة العامة للقانون الوطني، فهذه العالقات
.)3(، سواء كان وطنیا أم أجنبیایختص بها القانون الذي تشیر إلیه قواعد اإلسناد

األجنبي،في حالة تعذر إثبات مضمون القانونوهناك من برر تطبیق قانون القاضي
القانون األجنبي صاحب االختصاص تطبیقالستحالةعامبأن له اختصاص احتیاطي

.)4(والراجح فقهاالصحیح هو التبریر ویعد هذا األصیل بموجب قاعدة اإلسناد الوطنیة، 

:الرأيحججـ 2

Batiffol (H) et Lagarde (P) , op. cit., p544; Lousouarn (Y) et Bourel (P), op. cit., p256.

، أنه لتطبیق قانون القاضي یشترط أن 170ین، المرجع السابق، ص ویرى الدكتور هشام علي صادق، تنازع القوان-1
یكون على صلة بالنزاع المطروح أمام القاضي، ألن تطبیقه  قد یؤدي في بعض الحاالت إلى نتائج غیر مقبولة، ویشترط 

طني، راجع:الفقه الفرنسي أن یعلل القاضي استحالة إثبات القانون األجنبي قبل أن یلجأ إلى تطبیق قانونه الو 
Carlier (P), op. cit., p166.

.32لالتجاه المؤید لمنع القاضي من إعمال قواعد اإلسناد تلقائیا، سابقا، صراجع في ذلك عند عرضنا -2
هشام علي صادق، راجع، د/ فقد یؤدي تطبیق قانون القاضي إلى نتائج غیر مقبولة خاصة لما تنعدم صلته بالنزاع، -3

.170ن، المرجع السابق، صتنازع القوانی
هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع د/؛ 435د/عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع نفسه، ص-4

؛353، المرجع السابق، صرقابة المحكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبيمحمد كمال فهمي، ؛ د/170السابق، ص 
Batiffol (H) et Lagarde (P). op. cit., p544;  Carlier (P), op. cit., p164.
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استند هذا االتجاه على عدة حجج في تبریر ما ذهب إلیه، وهي كما یلي: 

، إذ یطبق على اضي في مسائل تنازع القوانین اختصاص احتیاطي عامأن لقانون القـ
حتى ما كان منها ذا طابع دولي.جمیع المسائل 

قد اتجهت مؤخرا إلى توسیع دائرة اختصاص القانون عموما أن النظم القانونیة ـ
بتزاید ، التي تزاید عددها )1(الوطني، فهناك قوانین التوجیه االقتصادي والحمایة االجتماعیة

، ولذلك ال یبدو غریبا أن يالضرور فهي من قوانین التطبیق تدخل الدولة في كافة المجاالت،
یطبق القاضي قانونه عند استحالة تطبیق القانون األجنبي.

لقانونه الوطني، یسعفه في الوفاء بالتزامه بأداء العدالة وتحقیق أن تطبیق القاضيـ
أنه أعلم بأحكامه وأسهل تطبیقا من غیره من القوانین الحمایة القضائیة المطلوبة، كما 

كالقانون األقرب للقانون األجنبي المختص مثال.

:تطبیق قانون القاضي یعتبر حال عادالـ 3

تطبیق قانون القاضي عند یبقى القول ب)2(رغم االنتقادات التي تعرض لها هذا الرأي
القاضي لیس غریبا عن ذلك أن قانون، تعذر تطبیق القانون األجنبي المختص حال مبررا

المنازعة المطروحة، إذ یتصل بها على األقل من ناحیة أنه قانون المحكمة المعروض 
كما أن تطبیق قانون القاضي یعتبر حال عادال، ألنه یجنب الخصوم النتائج السیئة أمامها،

بنته العدید من كما ت،الفقه والقضاء، وألجل هذا أكده)3(التي تترتب عن رفض دعواهم
.التشریعات

:القاضيقانون أخذت بتطبیق تشریعات ـ4

االلتزامات، النظریة العامة ، د/علي فیاللي، في تزاید دور الدولة عن طریق النظام العام االقتصادي التوجیهيراجع-1
.282المرجع السابق، ص للعقد،

ائج غیر مقبولة، أو أال تكون لهذا القانون ومثال ذلك لما یكون قانون القاضي غیر مالئم لحكم النزاع، فیؤدي إلى نت-2
.441د/ عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، تنازع القوانین،المرجع السابق، صأیة صلة بالنزاع، راجع، 

؛ د/ عكاشة محمد عبد 578د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-3
.436ع نفسه، صالعال، المرج
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أخذت العدید من التشریعات بالرأي القائل بوجوب تطبیق قانون القاضي إذا تعذر 
.)2.4)، منها التشریع الجزائري(1.4إثبات مضمون القانون األجنبي(

:بتطبیق قانون القاضيـ القانون المقارن یأخذ 1.4

القانون التي أخذت بهذا الرأي القائل بتطبیق قانون القاضي،م التشریعاتأهنجد من 
التي تنص" إذا تعذر على القاضي، ولو بعد 14/2في المادة 1995یطالي لعام اإل

االستعانة بالخصوم، أن یثبت مضمون القانون األجنبي المختص، فإن علیه أن یطبق 
ثل، فإن تعذر ذلك طبق القانون اإلیطالي"،ضوابط اإلسناد األخرى الخاصة بالفرض المما

التي تنص" إذا لم یبحث عن ،4/2في المادة 1979والقانون الدولي الخاص النمساوي لعام 
، القانون األجنبي في فترة معقولة، رغم الجهود المكثفة، فیجب أن یطبق القانون النمساوي"

التي تنص "یطبق القانون ،16/2في المادة 1987والقانون الدولي الخاص السویسري لعام 
وقانون أصول المحاكمات المدنیة السویسري إذا لم یستطع إثبات مضمون القانون األجنبي"، 

، التي تنص " إذا تعذر إثبات القانون األجنبي المختص حكم القانون 76التركي في المادة 
المدنیة اكمات أصول المحمن قانون 142والمادة التركي في النزاع المعروض"، 

اللبناني"...إذا تعذر إثبات مضمون القانون األجنبي فعلى القاضي أن یحكم وفقا للقانون 
اللبناني". 

. وٕان حیث ینص "..،4فقرة32ومجلة القانون الدولي الخاص التونسي في الفصل 
التونسي. ویجب في جمیعتعذر إثبات محتوى القانون األجنبي فإنه یقع العمل بالقانون

الصادر في المحاكمات المدنیة اللبنانيوقانون أصول، "الت احترام مبدأ المواجهةالحا
...إذا تعذر إثبات مضمون القانون التي تنص "،2فقرة 142في المادة 16/09/1983

في 1985، والقانون اإلماراتي لعاماألجنبي فعلى القاضي أن یحكم وفقا للقانون اللبناني"
"یطبق قانون دولة اإلمارات العربیة المتحدة إذا تعذر إثبات وجود التي تنصمنه28المادة 

القانون األجنبي الواجب التطبیق أو تحدید مدلوله".

ق القانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون األجنبي: یطبتـ 2.4
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الرأي القائل بتطبیق قانون القاضي في حالة ما إذا تعذر على المشرع الجزائري تبنى
ون المدني للقان2005تعدیل بموجب ي التوصل إلى مضمون القانون األجنبي، وذلك القاض

" یطبق القانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون األجنبي الواجب مكرر23إذ تنص المادة 
تطبیقه". 

من 29و 3تطبیقا للمبادئ اإلجرائیة الواردة في المادتین الموقف وفي رأینا یعد هذا 
جراءات المدنیة، وهي التزام القاضي في منح الحمایة القضائیة للحق أو المركز قانون اإل

(وفي مجالنا القانوني للمتقاضي، عن طریق الفصل في النزاع طبقا للقواعد القانونیة المناسبة
، وسواء بعد ذلك رفض الطلب، إذا كان هي قواعد اإلسناد وما تشیر إلیه من قانون مختص)

، وٕاال عد القاضي ناكرا للعدالة.قبوله إذا كان مؤسساغیر مؤسس، أم تم 

ر یجب على القاضي في حالة ما إذا تعذر كسالفة الذمكرر23وعلیه فطبقا للمادة 
ا اإلثبات أو كان ذلك بمعونة علیه إثبات مضمون القانون األجنبي، سواء التزم بمفرده بهذ

الخصوم، أن یطبق القانون الوطني.

عدة أهداف منها:أنه یحققله أسبابه، كما ار المشرع لهذا الرأيأن إقر وفي نظرنا

إذ األصل هو إطالق االختصاص التشریعي ـ توسیع نطاق تطبیق القانون الوطني،
المكان، فبعد للقانون في دولته وبین محاكمها، فاألصل هنا هو سلطان القانون من حیث 

.)1(جع والیته العامة استنادا لمبدأ اإلقلیمیةتعذر إثبات القانون األجنبي یطبق باعتباره یستر 

لقانون الوطني عند تعذر إثبات مضمون القاضي للتطبیق إیجاد أساس قانونيـ
، وقطع التأویالت وٕاعطائه الصفة االحتیاطیة في هذه الحالةالقانون األجنبي المختص، 

وطني في هذه الحالة.المختلقة المستندة إلى اآلراء السالفة في تبریر تطبیق القانون ال

تسهیل مهمة القاضي في فصله للنزاعات الدولیة الخاصة، ألنه أعلم بأحكام القانون ـ
قرب للقانون األجنبي الوطني وأسهل له في تطبیقه من غیره من القوانین كالقانون األ

.13الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعمال، المرجع السابق، صد/-1
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جوز یعني أن یسرع القاضي في تطبیقه للقانون الوطني، إنما ال یالمختص مثال، لكن هذا ال
تتحقق استحالة تطبیق القانون األجنبي المختص فعال.له ذلك إال بعد 

ومن ، )1(ـ االعتراف بالصعوبات العملیة التي تواجه القاضي في تطبیق القانون األجنبي
لقانون اتطبیق بالسماح له بثم جعل له المشرع مخرجا عند تعذر إثبات القانون األجنبي،

ء بالتزامه بأداء العدالة وتحقیق الحمایة القضائیة المطلوبة، یسعفه في الوفاوهذا الوطني، 
في حالة رفض ، كما یجنب الخصوم اآلثار السلبیة إعماال للمبادئ اإلجرائیة سالفة الذكر

دعواهم بسبب تعذر إثبات القانون األجنبي.

دور القاضي في إثبات القانون األجنبي، یتأكد لنا أن القانونلوبعد أن استعرضنا 
األجنبي یعتبر قانونا لكنه یبقى أجنبیا، لذا یعامله قاضي الموضوع معاملة إجرائیة خاصة، 

القانون األجنبي إلى إثبات، عند تعذر إلمام القاضي به، ألنه ال یفترض حاجة وذلك أن 
عن الوقائع من عدة علمه به، أمر ال ینزع عنه صفته القانونیة بداللة اختالفه الجوهري 

ما أن استعانة القاضي بالخصوم في إثبات القانون األجنبي ال یغیر من طبیعته ، ك)2(وجوه
وكونه قانونا بمعنى الكلمة، ویشبه هذا الوضع ما هو علیه وضع العرف، إذ یستعین 

القاضي بالخصوم في إثباته دون أن ینال ذلك من طبیعته القانونیة.

 

 

، المرجع 05/10قراءة في إصالح أحكام تنازع القوانین الدولي في الجزائر بقانون حیث یقول د/ الطیب زروتي، -1
بي هي التي اقتضت هذا  الموقف التوفیقي، ألنه یشكل ، بأن "الضرورات العملیة في تطبیق القانون األجن95السابق، ص

حالة استثنائیة  تبرره طبیعة العالقات الدولیة الخاصة، ومن ثم إذا تعذر إثبات وجوده أو تحدید مضمونه فیسترجع القانون 
مكرر". 23الوطني دوره في التطبیق ألن له الوالیة العامة، لهذا االعتبار أقر حكم المادة 

لنا بأن القانون األجنبي هو مجرد واقعة، فالقاضي سیطبق واقعة على واقعة، وهو ما ال معنى له، كما أن القاضي إذا ق-2
یتدخل في مسألة إثبات القانون األجنبي، وباألخص إذا شك في صحته، وهذا على خالف الوقائع التي ال یجوز للقاضي 

الواقعة المادیة تثبت بكل الطرق، بینما القانون األجنبي ال یقبل أن یسند حكمه إلى وقائع خارجة عن نطاق الدعوى، وأن 
اإلثبات ببعض الطرق، كاإلقرار والیمین، وأن القاضي یلتزم في الدعوى بالعناصر الواقعیة كما حددها أو اتفق علیها 

م إثبات الواقعة الخصوم، وعكس ذلك فإن اتفاق الخصوم على تفسیر معین للقانون األجنبي ال یلزم القاضي، وأن عد
یستوجب رفض الدعوى، بینما عدم إثبات القانون األجنبي یستوجب تطبیق القانون الوطني، راجع، د/ عكاشة عبد العال، 

.377تنازع القوانین، المرجع السابق، ص
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ي لتطبیق الفعتالیة في المرحلة الالیتم إثبات مضمون القانون األجنبي تأتي بعد أن
أنینبغي أن نشیر أوال إلى وهنا النزاع،الفصل في بواعد القانونیة األجنبیة المختصةللق

بل هذه القواعد بصفة شمولیة، بحیث ال یقتصر على التشریع وحده، بتطبیقملزمالقاضي
د القاعدة القانونیة األجنبیة بجمیع مصادرها المقررة في دولتها(مطلب أول)، باإلضافة یعتم
،بعض اإلجراءات األولیة الضروریة لتطبیق قواعد القانون األجنبي المختصقیامه بإلى

أن أوال، فعلیهفي دولتهاوذلك للتأكد من أن هذه القواعد هي المطبقة فعال والنافذة حالیا
(مطلب ثاني).هاسریانمن حیث و ، من حیث صحتها،هافاذنیتحقق من

: تطبیق القانون األجنبي كمنظومة قانونیةالمطلب األول

من طرف القاضي الوطني یفرض علیه البحث في القاعدة القانونیة األجنبیة إن تطبیق 
، ، والتي قد تكون نصا تشریعیا أو تكون قاعدة عرفیة أو سابقة قضائیةهذه القاعدةصفة 

فهل یأخذ القاضي لتحدید مفهوم القاعدة القانونیة ونطاقها من حیث المصدر بحسب المفهوم 
الذي یعتمده القانون الوطني، أم یأخذ بالمفهوم الذي یعتمده القانون األجنبي، وهذا إنما یثیره 

یؤثر على تحدید المقصود من القواعد وهو مافیما بینها(فرع أول)، اختالف قوانین الدول
القانونیة األجنبیة الواجبة التطبیق(فرع ثاني).  

ة إلى أخرىدولتختلف من القوانینالفرع األول:

إن قوانین الدول لیست كلها على شاكلة واحدة، فهي قد تختلف من عدة نواحي، من 
حیث المضمون، ومن حیث مصادر قواعدها القانونیة، ومن حیث أسلوب تطبیق هذه 

.  )1(به بسبب تأثیر بعضها على بعضالقواعد، لكن قد تتشا

وساكسونیة، فهناك مجموعات قانونیة محددة، أهمها مجموعة القوانین الرومانیة الجرمانیة ومجموعة القوانین األنجل-1
د/ محمود إبراهیم الوالي، دروس في القانون المقارن، دیوان ومجموعة القوانین ذات الصیغة الدینیة واالجتماعیة، راجع،

وما بعدها.                       73المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون تاریخ طبعة، ص
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، نجد أنهاجرمانیةإلى مجموعة القوانین الرومانو فمثال في األنظمة القانونیة التي تنتمي 
عن الهیئة التشریعیة وبنفس أساسا تشترك في كونها تعتمد فكرة القاعدة القانونیة الصادرة 

خاص، رغم اختالفها في صفاتها، وأنها تعتمد تقسیم القانون إلى قانون عام وقانون
التقسیمات الفرعیة داخل هذا التقسیم، وكما تشترك في مصادر القانون، من تشریع وعرف 

، رغم اختالفها في ترتیب هذه المصادر.مثال

، نجد بالنسبة لمصادر القاعدة القانونیة، أن المادة القانون الجزائريفعندما نأخذ مثال 
أن القانون یتكون من التشریع بصفته المصدر األولى من القانون المدني تقضي ب

، ثم القواعد الناشئة عن المصادر االحتیاطیة األخرى، كمبادئ الشریعة اإلسالمیة )1(األصلي
ال یتخذ هذا الشكل في كل ، لكن القانون)2(والعرف ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

الذي یقدم لترتیب، كالقانون المصري مثالالدول، إذ قد تتشابه في المصادر لكن تختلف في ا
المادة األولى من القانون المدني مبادئ الشریعة اإلسالمیة بموجبفي مصادره العرف على 

من قانون أصول المحاكمات 04الذي تقضي فیه المادة ي، وكالقانون اللبنان)3(المصري
المبادئ العامة والعرف المدنیة الجدید بتقدیم التشریع كمصدر أصلي للقانون ثم تعتمد

، فالمالحظ على هذا النص أنه لم یعتمد مبادئ الشریعة اإلسالمیة كمصدر )4(واإلنصاف
عام للقانون، إنما اعتمدها بنص خاص كمصدر أصلي خاص بمسائل األحوال الشخصیة،  

رجع إلیه القاضي ابتداء للفصل في جمیع النزاعات المعروضة علیه، أي أن التشریع هو المصدر العام للقانون، الذي ی-1
بمعنى أن یرجع القاضي في بدایة األمر إلى أحكامه باعتباره المصدر األصلي في القانون الجزائري،... ثم إذا وجد نقصا 

رتیب، لیتمكن من الفصل في في التشریع فما علیه إال أن یكمله عن طریق اللجوء إلى المصادر االحتیاطیة األخرى على الت
؛ د/محمد سعید جعفور، مدخل 195، 165د/علي فیاللي، مقدمة في القانون، المرجع السابق، صهذه النزاعات، راجع،

.127، ص2004إلى العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة القانون، دار هومة، ط
حیث أن مصادرها تنحصر في التشریع أوال، ثم أحكام ویختلف األمر بالنسبة إلى القواعد القانونیة لمسائل األسرة-2

المعدل والمتمم، وكذلك األمر بالنسبة 84/11من قانون األسرة رقم 222الشریعة اإلسالمیة فقط، وذلك طبقا لنص المادة 
المدني لقواعد القانون التجاري، حیث اقتصرت المادة األولى من هذا القانون على التشریع كمصدر أساسي، ثم القانون

وأعراف المهنة، دون اعتماد مبادئ الشریعة اإلسالمیة، وال مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة.                       
حیث تنص المادة األولى من القانون المدني المصري "تسري النصوص التشریعیة على جمیع المسائل التي تتناولها في -3

لم یجد نص تشریعي یمكن تطبیقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم یجد فبمقتضى مبادئ لفظها أو فحواها. فإذا 
الشریعة اإلسالمیة فإذا لم یجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة".                          

"...وعند 16/9/1983الصادر في 90رقممن قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید04حیث تنص المادة -4
انتفاء النص یعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف واإلنصاف".
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ثم أنه قدم المبادئ العامة للقانون على العرف وعلى اإلنصاف (مبادئ القانون الطبیعي 
.)1(قواعد العدالة)و 

وبخصوص التشریع نفسه كمصدر أصلي للقانون في هذه األنظمة القانونیة، قد تختلف 
، وقد تختلف أیضا )2(تقاسم صالحیة إصداره بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةفیما بینها في

، ما إذا اریةالتنظیمات اإلدترتیب أنواع التشریع من حیث قوتها، فمثال بالنسبة للمراسیم و في
كانت تنزل منزلة التشریع أم ال.

وكذلك األمر بالنسبة لبقیة المصادر، فبالنسبة ألنظمة قانونیة أخرى قد تعتمد باإلضافة 
إلى التشریع، العرف والعادات واالجتهاد القضائي بنفس القیمة، أو أن لهذه المصادر قیمة 

االختالف البین بین قانونه وما هو أكبر من التشریع، فعلى القاضي أیضا أن یراعى هذا 
معتمد في هذه القوانین.

أما بالنسبة لألنظمة القانونیة التي تنتمي إلى مجموعة القوانین األنجلوساكسونیة، فهي 
أیضا تشترك في كونها ال تعتمد فكرة القاعدة القانونیة التشریعیة، وأنها ال تعتمد تقسیم 

وكما تشترك في مصادر القانون، من سوابق قضائیة القانون إلى قانون عام وقانون خاص، 
.)3(وعرف، وتشریع بشكل ثانوي

ففي القانون االنجلیزي مثال، نجد بالنسبة لمصادره، أن هناك اعتراف بالقوة الملزمة 
للسوابق القضائیة، والتي یمكن اعتبارها القاعدة األساسیة فیه، فالقضاء االنجلیزي في قضیة 

بتطبیق قاعدة قانونیة لحلها، قراره هذا تتجاوز إلزامیته القضیة معینة عندما یعترف
بهة، فعندما تصدر غرفة اللوردات المعروضة، بشروط معینة، إلى القضایا األخرى المشا

قرارا معینا حول مسألة خالفیة في القانون االنجلیزي، )القضاء األعلى في المملكة المتحدة(
ن ذلك القرار، وٕان تكن مطبقة على القضیة  المعروضة ال فالقاعدة القانونیة التي تنشأ ع

تكون قابلة للمناقشة في انجلترا، إال من السلطة التشریعیة التي تعود لها سلطة التعدیل، 

من قانون أصول 04؛ وحیث تنص المادة 236، 130د/ نبیل إبراهیم سعد، محمد حسن قاسم، المرجع نفسه، ص-1
عامة والعرف واإلنصاف"."...وعند انتفاء النص یعتمد القاضي المبادئ الالمحاكمات المدنیة الجدید

وما بعدها.                       170د/علي فیاللي، مقدمة في القانون، المرجع السابق، ص راجع،-2
وما بعدها.                       74د/ محمود إبراهیم الوالي، المرجع نفسه، صراجع،-3
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وطالما لم یصدر ذلك التعدیل، تكون تلك القاعدة ملزمة للقضاء ولغرفة اللوردات التي 
ادها، ثم تأتي بقیة المصادر بصفة وضعتها، أي أنها ال یمكنها التراجع عن اجته

، كالعرف والتشریع، هذا األخیر الذي ال یكون نظاما كامال في حد ذاته، بل ال )1(احتیاطیة
.)2(بد من تفسیره وٕاكمال النقص فیه بواسطة السوابق القضائیة

وعلى خالف القانون االنجلیزي في ترتیب مصادره، نجد مثال القانون األمریكي الذي 
ألولویة للتشریع على السابقة القضائیة والعرف، خاصة وأن أمریكا تعتمد ازدواج یعطي ا

قضاء الوالیات ما ینتهي إلیه ات والقضاء االتحادي، بحیث ال یعتبرالقضاء، قضاء الوالی
قضاء االتحاد سابقة قضائیة، وأمام تزاید دور التشریع الذي یساهم في توحید القانون 

.  )3(یاتاألمریكي في جمیع الوال

القاعدة القانونیة األجنبیة بمصادرهاتطبیقالفرع الثاني: 

رأینا بأن قوانین الدول قد تختلف في تحدید مصادر قواعدها القانونیة وترتیبها، وعلیه 
فهي تختلف أیضا في تحدید مفهوم القاعدة القانونیة، فقد یأخذ القانون الوطني بمفهوم واسع 

ل مختلف القواعد، في حین یأخذ القانون األجنبي بمفهوم ضیق للقاعدة القانونیة، فتشم
للقاعدة القانونیة، فال تشمل إال تلك القواعد ذات المصدر الرسمي، وعكس ذلك بأن یأخذ 
القانون الوطني بمفهوم ضیق للقاعدة القانونیة، في حین یأخذ القانون األجنبي بمفهوم واسع 

لها.

فرض على القاضي الوطني األخذ بالمفهوم الذي یعتمده وأمام هذا فإن المنطق السلیم ی
القانون األجنبي، أي أن یعتد بمصادر القانون المعتمدة في هذا القانون وبتسلسلها الهرمي، 

.)4(ولیس بمفهوم القانون تبعا لما هو معتمد في القانون الوطني

.                       84؛ د/ محمود إبراهیم الوالي، المرجع السابق، ص688راجع، د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص-1
.                       28، 27، ص1954د/ أدموندوس ملكا، شرح القانون االنجلیزي، مطبعة مصر، ط-2
.                       54د/ محمود إبراهیم الوالي، المرجع نفسه، ص-3
؛ د/ عكاشة 207؛ د/ حسن الهداوي، المرجع السابق، ص668،727دیع منصور، المرجع نفسه، صد/ سامي براجع،-4

ولقد تبنت مجلة القانون الدولي ؛222؛ د/ موحند إسعاد، المرجع السابق، ص409محمد عبد العال، المرجع السابق، ص
ي المعّین بقاعدة اإلسناد مجموع القانون األجنبیشملالذي نصه "33الفصلالخاص التونسي صراحة هذا المبدأ  في 
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القضائي، فقد تعتمد فبالنسبة لألنظمة القانونیة التي تعتمد التشریع والعرف واالجتهاد
بعضها هذه المصادر بنفس القیمة، أو أن تجعل لبقیة المصادر دون التشریع قیمة أكبر 
منه، فعلى القاضي أن یراعى هذا االختالف البین بین قانونه وما هو معتمد في هذه 
القوانین، وبخصوص التشریع نفسه كمصدر أصلي للقانون في هذه األنظمة القانونیة، 

یكون على القاضي أن یرجع إلى المبادئ السائدة في للمراسیم والتنظیمات اإلداریة بالنسبة
المراسیم والقرارات التنفیذیة من قوة وما هالدولة األجنبیة التي سیطبق قانونها لمعرفة ما لهذ

.)1(إذا كانت تنزل منزلة التشریع أم ال

بیة، فیعتد به القاضي بهذه ومثال إذا اعتبر العرف مصدرا للقانون في الدولة األجن
الصفة ولو لم یكن معتبرا كذلك في دولته، وعلى العكس ال یعتد به كمصدر للقانون إذا لم 
یكن معتبرا كذلك في القانون األجنبي، ولو أعترف به كمصدر في دولة القاضي، تماشیا مع 

.)2(إرادة المشرع األجنبي

تهاد القضائي)، حیث ال تعتمد كمصدر وكذلك الشأن بالنسبة للسابقة القضائیة (االج
تمنع القاضي من الفصل في قد شكلي للقانون في القوانین الالتینیة الجرمانیة، والتي 

، بینما في أنظمة أخرى تعتبر مصدرا شكلیا للقانون، )3(النزاعات المطروحة علیه بناء علیها
العلیا، فلو كان القانون ولها قیمة القانون خاصة عندما تكون صادرة عن الهیئة القضائیة

االنجلیزي هو القانون المختص مثال، لوجب األخذ بالسوابق القضائیة بصورة إلزامیة كما هو 
. )4(متبع في انجلترا

"، وكذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة في أحد قراراتها أنه یجب على یعتمدهااألحكام وفق المصادر الشكلیة التي
جنبي في مجموعه، القضاء والعرف، الذي یحتویه، راجع:القاضي تطبیق القانون األ

Cass.1er civ, 18 septembre 2002, Rev crit . DIP 2003.87,2e arrêt note Muir Watt, JDI2003.
107, not Péroz.

.                       410د/ عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص-1
د/ سامي بدیع منصور، المرجع نفسه، الموضع نفسه.                       -2
هادات القضائیة وٕاتباعها من قبل المحاكم المختلفة، خاصة تلك الصادرة غیر أن هذا لم یمنع في الواقع من تعمیم االجت-3

عن محكمة النقض، وذلك تسهیال لمهمتهم، إذ تساعدهم على تسبیب األحكام، وبوصفها ثمرة جهود معتبرة للقضاء، كما أن 
بإلزامیة القواعد التي استقر تواتر هذه االجتهادات ورقابة محكمة النقض على األحكام القضائیة ساهمت في اعتقاد القضاة

.                        226د/علي فیاللي، مقدمة في القانون، المرجع السابق، صعلیها القضاء، راجع،
.                       207د/ حسن الهداوي، المرجع السابق، ص-4
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وعلیه یمكننا القول أمام اختالف القوانین التي في اإلمكان أن یتعرض القاضي 
قاعدة القانونیة األجنبیة على لتطبیقها، وأمام وجوب أن یعتمد القاضي في تحدید مفهوم ال

ي یراد ة التاألجنبیواعدالنظام القانوني األجنبي نفسه، فإنه یمكن القول بأنه یقصد بالق
مجموع النظام القانوني األجنبي، فال یقتصر على القواعد التي تصدر عن السلطة اتطبیقه

باإللزام، مستمدة من التشریعیة، بل كل ما یعتبره المشرع األجنبي كقواعد قانونیة تتصف 
المصادر المعتمدة في الدولة األجنبیة، فتشمل ما تعتد به هذه الدولة، كالتشریعات والمراسیم 

...)1(واألعراف والسوابق القضائیة والمبادئ القانونیة والمبادئ الفقهیة

المعمول بها فعال في الدولة األجنبیةالقواعد تطبیقالمطلب الثاني: 

اضي لقواعد القانون األجنبي المختص، أن یتأكد من أنه قانون یتطلب تطبیق الق
معمول به فعال في الدولة األجنبیة، وٕانما یتم ذلك بالتحقق من صحة قواعده ونفاذها، وهنا 
تطرح مسألة قابلیة تطبیقها وكونها ساریة المفعول وقت عرض النزاع على القاضي الوطني 

دل أو تلغى وتستبدل بغیرها، فبأي من هذه القواعد (فرع أول)، كما أن هذه القواعد قد تع
یلتزم القاضي بتطبیقها(فرع ثاني)، ومسألة مدى جواز التأكد من مطابقتها لدستور دولتها 

للقاضي الوطني (فرع ثالث).  

القواعد الموضوعیة األجنبیة المختصةسریان الفرع األول: 

اجبة التطبیق هي قواعد قانونیة بعدما یتحقق القاضي من أن القواعد األجنبیة الو 
، یبقى أن )2(صادرة عن دولة ذلك القانون، ویتأكد من خلو األسباب التي تستوجب استبعادها

یتحقق من أن هذه القواعد ساریة المفعول في الدولة التي أصدرتها، وهذا یعني البحث في 

نون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ؛ د/ الطیب زروتي، القا207د/ حسن الهداوي، المرجع السابق، ص-1
؛ غیر أن هناك 668؛ د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص222؛ د/ موحند إسعاد ، المرجع نفسه، ص256ص

من یقول بأن المقصود من القانون األجنبي هو "مجموعة القواعد التي تصدر عن سلطة التشریع وتتصف باإللزام سواء 
، غیر أننا نالحظ 172رفیة، د/ محمد ولید المصري، أشار إلیه، د/ أحمد الفضلي، المرجع السابق، صكانت مدونة أم ع

أنه باإلضافة إلى أنه أسند صدور العرف لسلطة التشریع وهذا خطأ، ألن العرف ینشأ بعیدا عن سلطة التشریع، أنه أخذ 
جب اعتماده في تنازع القوانین.بالمفهوم الضیق للقانون، مما ال یتناسب والمعنى الواسع الذي ی

مثل أن یشكل تطبیقها تصادما مع النظام العام، أو أن اختصاص القانون األجنبي انعقد نتیجة غش نحو القانون راجع -2
وما بعدها. 157في تفصیل هذه الشروط، ما سبق بیانه، ص
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فقا للمصادر المعتمدة في الصفة القانونیة لهذه القواعد، أي ما إذا كانت لها صفة القانون و 
.)1(الدولة األجنبیة

وعلیه فقد تكون هذه القواعد تشریعیة، أم عرفیة، أو ذات مصدر قضائي، أو غیرها 
حسب المصادر المعتمدة في الدولة األجنبیة، وهذا یشكل للقاضي صعوبة قانونیة تنشأ من 

ت ساریة المفعول أثناء نظر تقدیر القیمة القانونیة لهذه القواعد، وفي تحدید ما إذا كان
الدعوى، وعلى كل حال یجب الرجوع في تحدید ذلك إلى القانون األجنبي نفسه، كي یكون 

.)2(تحدیده لقواعد هذا القانون وتطبیقه لها سلیما

توافر الشروط الشكلیة المتعلقة بقابلیة یتطلبنفاذهاإن فإذا كانت قواعد تشریعیة، ف
السلطة المختصة، تشریعیة كانت أو تنفیذیة، في صورة مكتوبة ، كصدورها عن )3(تطبیقها

تبعا لمختلف اإلجراءات والشكلیات المتبعة إلصدار التشریع في دولة هذا القانون، كمرحلة 
اقتراح مشروع التشریع، ثم فحصه من اللجنة المختصة في البرلمان، ثم مناقشته، ثم 

دة الرسمیة، وهذا كله یجب الرجوع بشأنه إلى ونشره في الجری)4(التصویت علیه، ثم إصداره
المبادئ المطبقة والمتبعة في الدولة األجنبیة.

وٕاذا كانت قاعدة قضائیة، فالقانون االنجلیزي مثال، بوصفه یعتمد هذه األخیرة كمصدر 
ل السوابق القضائیة وتطبقها، كي یظرئیسي للقانون، یفرض على المحاكم دائما أن تحترم

ابتا غیر خاضع ألهواء كل قاضي وآرائه الخاصة، لكنه یشترط العتمادها أن تكون القانون ث
واضحة المعنى معاصرة ولیست عتیقة المصدر، وأن تكون مبنیة على منطق سلیم في 

الوقائع أو في القانون.

.409المرجع السابق، صتنازع القوانینعكاشة محمد عبد العال،د/راجع،-1
.                       213؛ د/ حسن الهداوي، المرجع السابق، ص 727د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص-2
؛ د/غالب علي الداوودي، المرجع السابق، 168،242د/علي فیاللي، مقدمة في القانون، المرجع السابق، ص راجع،-3

.                       153؛ د/ محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص271ص
واإلصدار الذي یعتبر عمال تنفیذیا من اختصاص السلطة التنفیذیة، فیما إذا كان متطلب فقط في التشریع الصادر عن -4

السلطة التشریعیة، أم هو متطلب أیضا في القوانین الصادرة عن السلطة التنفیذیة من تنظیمات مستقلة وتنظیمات تنفیذیة 
یجب الرجوع بشأنه إلى المبادئ المطبقة في الدولة األجنبیة. وأوامر،
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لكن قد یجد القاضي نفسه أمام سابقتین قضائیتین أو أكثر تتشابه من حیث موضوع 
، وتكون متضاربة ومتباینة الحكم، فهنا ینبغي علیه أن یتبع الحل الذي تأخذ النزاع  ووقائعه

به أحكام القانون األجنبي، فمثال بالنسبة للقانون االنجلیزي یعطي المحكمة السلطة التقدیریة 
في اختیار أیا من السوابق المتضاربة، والتي سوف یصبح حكمها سابقة جدیدة تتقرر في 

، وعلیه نرى أن على القاضي الوطني في الحالة )1(ثلة في المستقبلضوئها القضایا المما
السابقة أن یتبع هذا المسلك على ضوء أحكام القانون األجنبي. 

وٕاذا كانت عرفا أو عادة ، فیجب أن تتوافر فیها شروط العرف أو العادة المعمول بها 
عرف كمصدر رئیسي للقانون، في الدولة األجنبیة، فالقانون االنجلیزي مثال، الذي یعتمد ال

، لكن الصعوبة )2(یشترط في العرف أن یكون وجوده ثابتا وال یتنافى مع القوانین والمنطق
تكمن في معرفة وقت نشؤ العرف أو العادة وكیفیة ظهورهما. 

وعموما للتأكد من سریان ونفاذ هذه القواعد وقت عرض النزاع على القاضي الوطني 
دئ التي تقرر ذلك في القانون األجنبي ذاته.وجب الرجوع إلى المبا

الموضوعیة األجنبیةقواعد لالزمني لنطاق الالفرع الثاني: 

قاعدة قانونیة بین قواعد القانون الداخلي، حیث تلغىحدث تنازع زمني یعندما
عرض على القاضي الوطني نزاع في ظل القاعدة الجدیدة یخص فإذاواستبدلت بأخرى، 

ي ظل القاعدة القدیمة، فإنه سوف یطبق مبادئ التنازع الزمني في قانونه واقعة نشأت ف
في هذه تثور الصعوبة قواعد القانون األجنبي المختص، قد الداخلي، لكن لما یحدث ذلك في

).2)، وكیفیة حله(1حول شروط قیام هذا التنازع الزمني(المسألة خاصة 

:ـ شروط قیام التنازع الزمني1

هي، أن ثالثة عد القانون األجنبي إال بتوافر شروط تنازع زماني بین قواتحقق یمكنال 
)، وأن یكون للنزاع صلة بالقانون 1.1یكون القانون األجنبي مختصا بموجب قاعدة اإلسناد(

).3.1)، وأال یكون هناك اتفاق على الثبات التشریعي(2.1األجنبي لحظة تعدیله(

.                       28، 27د/ أدموندوس ملكا، المرجع السابق، ص-1
د/ أدموندوس ملكا، المرجع نفسه، الموضع نفسه.                       -2
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:ـ اختصاص القانون األجنبي1.1

ان القانون المختص بحكم العالقة هو القانون الوطني، فإن اإلشكال یحل عن كإذا
طریق المبادئ العامة للتنازع الزماني في القانون الداخلي.

من القواعد الموضوعیة الموحدة كانت القاعدة المطبقة هي قاعدة كذلك األمر إذا
الخاصة بالبیع الدولي 1964المتعلقة بالقانون الدولي الخاص، كقواعد اتفاقیة الهاي لعام

.)1(للمنقوالت المادیة مثال، فهنا ال تثور مشكلة التنازع الزمني، ألنه ال یوجد قانون أجنبي

كما أنه ال یمكن التحدث عن التنازع الزمني إذا ما أدمجت قواعد القانون األجنبي في 
شروط تعاقدیة ملزمة التصرف أو العقد الدولي، بناءا على اتفاق األطراف، فتصبح وكأنها 

للمتعاقدین، ولذا فقد فقدت هذه القواعد صفتها القانونیة، واكتسبت الصفة االتفاقیة، فال یمكن 
.)2(أن تتنازع زمنیا مع قواعد أخرى

إنما یجب أن تكون قواعد القانون المختص هي قواعد قانون أجنبي غیر مدمجة في 
طراف، وال أن تكون من القواعد الموضوعیة التصرف أو العقد الدولي، بناءا على اتفاق األ

الموحدة المتعلقة بالقانون الدولي الخاص.

:ـ استمرار صلة النزاع بالقانون األجنبي لحظة تعدیله2.1

یقتضي هذا الشرط أن تكون العالقة محل النزاع تدخل من حیث تكوینها في نطاق 
طاق القاعدة القانونیة الجدیدة، في القاعدة القانونیة القدیمة، وتدخل من حیث آثارها في ن

القانون األجنبي المختص، أي وجود صلة بین هذه العالقة القانونیة والقواعد المتنازعة، 
فتخرج بالتالي من نطاق التنازع الزمني العالقات التي تفقد كل صلة مع هذا القانون، 

.)3(كالوقائع التي تنشأ وترتب كل آثارها في ظل القاعدة القدیمة مثال

.  470في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول -1
د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، الموضع نفسه.  ،في المعنىراجع-2
.  336د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص -3
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:)1(اتفاق على الثبات التشریعيعدم وجود ـ 3.1

یستطیع األطراف في العقود الدولیة، خاصة تلك المتعلقة باالستثمار والتنمیة 
االقتصادیة، أن یتفقوا على أنه عند نشؤ المنازعة بینهم وعند تطبیق القانون المختار، ال 

تعدیالت التي قد تطرأ بین انعقاد العقد تطبق منه إال قواعده الساریة وقت إبرام العقد، دون ال
.)2(والمنازعة فیه، أي قانون اإلرادة بحالته التي كان علیها وقت إبرام العقد

وتتمثل أسباب اللجوء إلى هذا الشرط في التغییرات التشریعیة لقانون الدولة التي من 
ستقرار في معامالت شأنها أن تزید من مخاوف المتعاقد األجنبي الذي تعاقد معها وتزعزع اال

التجارة الدولیة، وهناك أمران یبرران اللجوء إلى هذا الشرط، وهما نفي صفة قانون اإلرادة 
عن التعدیالت الواردة على  هذا القانون بعد تثبیته لحظة إبرام العقد، واندماج نصوص قانون 

فإن التعدیالت اإلرادة في العقد، بحیث تفقد صفتها وتعتبر مجرد شرط تعاقدي، وبالتالي
.)3(التشریعیة لقانون اإلرادة الالحقة إلبرام العقد ال تسري علیه

انتفى الكالم عن تنازع زماني بین قواعد اتفاق على الثبات التشریعيفإذا ما وجد 
القانون المختص القدیمة والجدیدة، وعلیه البد إلمكان ذلك أال یكون هناك اتفاق على الثبات 

التشریعي.

:)4(یة حل التنازع الزمنيـ كیف2

مبادئ التنازع الزماني والتنازع تعرضت فكرة الثبات التشریعي أو تجمید قانون العقد في الزمان للنقد كونها تتعارض مع -1
المكاني، إذ یترتب على إدراج شرط الثبات التشریعي أن القانون یفقد في النطاق الدولي طبیعته كما حددها القانون 
الداخلي، ویصبح اختصاصه متوقفا على اختیار ورغبة أطراف عقود التجارة الدولیة، وبهذا فإن احترام الحقوق الفردیة یخل 

القانون في طبیعته الجوهریة، كما یترتب عن ذلك أیضا أن یصبح العقد طلیقا غیر خاضع ألي قانون على األقل باحترام 
راجع، د/عمران علي السائح، التحكیم أثناء حدوث التعدیالت التشریعیة للقانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، 

؛ د/ أحمد عبد الكریم 184ص،2006دولیة، دكتوراه، جامعة الجزائر، والقانون الواجب التطبیق على عقود التجارة ال
.  1078، 1077، 471المرجع السابق، صسالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین،

.  181د/عمران علي السائح، المرجع نفسه، ص-2
.  181،183راجع، د/عمران علي السائح، المرجع نفسه، ص-3
د/سامي بدیع ؛ 472الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صد/أحمد عبدراجع،-4

وما بعدها.417؛ د/عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص728، 696منصور، المرجع السابق، ص
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قتراح حل مناسب لتنازع قواعد القانون األجنبي في الفقه والقضاء التعددت االتجاهات 
فهناك اتجاه یرى بتطبیق قواعد التنازع الزمني للقانون المختص من حیث الزمان، 

)، 2.2)، واتجاه آخر یرى بتطبیق قواعد التنازع المكاني في القانون الداخلي(1.2الداخلي(
).3.2واتجاه یرى بتطبیق قواعد التنازع الزمني في القانون األجنبي(

:ـ تطبیق قواعد التنازع الزمني للقانون الداخلي1.2

إلى أنه إذا ما ثار تنازع زمني بین قواعد القانون األجنبي )1(اتجه بعض الفقه
الخاصة بحل التنازع المختص، فعلى القاضي الوطني أن یرجع إلى القواعد والمبادئ العامة 

الزمني في قانونه، وحججهم في ذلك: 

ـ أن القاضي مستقل في مواجهة المشرع األجنبي، فهو ال یأتمر إال بأوامر قانونه 
الوطني، ویطبق القانون الذي تحدده قواعد اإلسناد الوطنیة طبقا لغایتها التشریعیة .

وقواعد تنازعها في المكان، فكالهما ـ وجود تشابه بین قواعد تنازع القوانین في الزمان 
قواعد إرشادیة، ترشد إلى قاعدة الحل الموضوعي وال تقدم حال مباشرا للنزاع، ولذلك 
ومادامت اإلحالة مرفوضة في قواعد التنازع في المكان فإنه یجب رفضها في قواعد التنازع 

في الزمان، وعلیه ال یجب إعمال قواعد القانون االنتقالي األجنبي.

ـ عند رفض اإلحالة سوف یطبق القاضي الوطني القواعد الموضوعیة للقانون األجنبي 
تعدیل علیها یكون من البدیهي أي أالنظام القانوني الوطني، فإذا طر التي سوف تندمج في 

ق قواعد القانون االنتقالي الداخلي.أن تطب

هي:، وأهم أوجه النقد)2(كان هذا الرأي محل انتقاد من الفقهوقد 

.  473المرجع نفسه، صراجع د/ أحمد عبد الكریم سالمة،،""E de Szaszyخاصة الفقیه المجري -1
، د/ أحمد عبد الكریم سالمة،419، 416راجع، د/عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-2

.472األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق ، ص
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ـ أن مصدر التزام القاضي بتطبیق القانون األجنبي نابع من التزامه بتطبیق قاعدة 
اإلسناد الوطنیة ولیس خضوعا للمشرع األجنبي، لذلك فال محل لفكرة استقالل القاضي في 

مواجهة المشرع األجنبي.

النطاق ـ أن قواعد تنازع القوانین في الزمان تختلف عن قواعد التنازع في المكان في 
والهدف، فنطاق األولى هو قواعد القانون الداخلي، أما نطاق الثانیة هو قواعد تصدر عن 

وتحقیق التوافق بین دول مختلفة، وهدف األولى هو تحقیق وحدة وتماسك القانون الداخلي
فهو اختیار القاعدة المالئمة لحل هدف الثانیةالتطور االجتماعي واألمان القانوني أما

.النزاع

عام، أضف مع تزاید االتجاه نحو قبولها بوجهـ أن رفض اإلحالة یعتبر أساسا ضعیفا 
إلى أن إعمال قواعد القانون االنتقالي للقانون األجنبي ال یعني بحال تطبیق اإلحالة، ألن 

اإلحالة تخص االختیار بین قواعد التنازع في المكان وبین القواعد الموضوعیة.

نازع المكاني في القانون الداخلي:تـ تطبیق قواعد ال2.2

إلى أن التنازع الزمني بین قواعد القانون األجنبي )1(اتجه بعض الفقه الحدیث
، فال یحل )2(المختص، یحل عن طریق قواعد اإلسناد الوطنیة، في ضوء التفسیر الغائي لها
ي غیر ملزم عن طریق قواعد القانون االنتقالي في القانون األجنبي، ألن القاضي الوطن

بالسهر على تحقیق الوحدة التشریعیة واألمان القانوني في النظام القانوني األجنبي، من 
خالل إعمال قواعد القانون االنتقالي فیه.

فالنزاع له طابع دولي یستقطب عدة قوانین، لذا یقتضي حال مالئما یختلف عن حلول 
لي دولي یقدم حلوال تخدم الغایات الزمنیة التنازع الزمني الداخلي، أي البحث عن قانون انتقا

:)3(لقاعدة اإلسناد الوطنیة، والتي یمكن حصرها فیما یلي

.  475سالمة، المرجع نفسه، صراجع، د/أحمد عبد الكریم ،"Courbe"ومن أبرز من یدعو إلى هذا الرأي الفقیه-1
.Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p232؛338سامي بدیع منصور، المرجع السابق، صد/راجع،-2

.1077، 477، 471د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صراجع،-3
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ـ رعایة المصالح الخاصة لألفراد، ذلك أن الهدف من تعدیل القانون عموما هو تحقیق 
هدفین وهما األمان القانوني والتقدم االجتماعي، فإذا كان القاضي ال یراعي الهدف الثاني 
لكون القانون أجنبي فهو مسؤول عن تحقیق الهدف األول، وهو األمان القانوني، وباعتبار 
أنه یفصل في نزاع یخص مصلحة خاصة لها طابع دولي، فیقتضي ذلك أن یحل التنازع 

الزمني للقانون األجنبي لتحقیق لألمان القانوني كما تجسده قاعدة اإلسناد الوطنیة.   

مسائل األحوال الشخصیة تسعى قاعدة اإلسناد إلى تحقیق ثبات وتطبیقا لذلك أنه في 
المكان، ولذلك یجب أن یتبع و حالة الشخص، وهذا ال یكون كامال إال إذا كان في الزمان 

قواعد ومنها قواعد القانون االنتقالي.الالقانون الشخص خارج الحدود، في كافة 

في اختیار القانون الواجب التطبیق وفي مسائل العقود الدولیة، فكما أن لألطراف الحق
فلهم حق اختیاره في الزمن، أي تحدید اللحظة التي یعتد فیها بذلك القانون، فكأنما لألطراف 

من أجل االستقرار والتبصر واألمان لعالقاتهم.حق التجمید الزمني لقانون العقد 

ى القاضي له ـ حمایة المصالح العامة لدولة القاضي، ذلك أن النزاع المعروض عل
صلة بدولة، سواء من حیث اختصاص المحكمة في الفصل فیه، أو من حیث إمكانیة تنفیذه 
فیها، وعلیه یجب ممارسة رقابة فعلیة على مضمون القانون األجنبي، الختیار قواعده التي 
تتماشى مع المصالح العامة لدولة القاضي، وتطبیقا لذلك تطبق قواعد القانون األجنبي، 

ة بالجنسیة وحقوق األجانب، النافذة وقت عرض النزاع على القاضي الوطني.الخاص

ـ حمایة المصالح الذاتیة للنظام الدولي، عن طریق التوزیع الموضوعي لالختصاص 
التشریع للدول ذات الصلة بالنزاع، وعلیه فقد تطبق قواعد حل التنازع الزماني لقانون 

لذلك، تسري قواعد القانون االنتقالي في القانون القاضي، أو للقانون األجنبي، وتطبیقا
الواجب التطبیق، في میراث األموال المنقولة، والنظام القانوني لألموال المنقولة والعقاریة، 

سواء كان قانون موطن المتوفى وقت الوفاة أو قانون موقع المال.

:)1(، وأهم أوجه النقد هي)1(كان هذا الرأي محل انتقادوقد 

راجع،، 03/03/1987سیة األخذ بهذا الرأي في قرار لها بتاریخ رفضت محكمة النقض الفرن-1
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یبحث القاضي في كل حالة على حدا، للكشف عن الغایات الزمنیة لقواعد اإلسناد ـ أن 
الوطنیة دون معیار محدد من شأنه أن یجعل سلطته واسعة دون قید، كما أن هذا الرأي 
استثني جانبا كبیرا من مسائل األحوال الشخصیة، ومیراث المنقول، والنظام العام لألموال، 

نازع الزمن في القانون األجنبي، مما یعني ضعف أساس هذا وغیرها، وأخضعها إلى الت
الرأي.

ـ ما أهمیة الدفاع عن التجانس في النظام القانوني، مادام القانون الوطني قد تخلي عن 
حكم النزاع، بإعمال قواعد إسناده التي أشارت باختصاص القانون األجنبي، كما أن انعقاد 

بحال بان النظام القانوني الوطني یولي اهتماما بحل االختصاص للمحكمة الوطنیة ال یعني 
التنازع، كما أن تنفیذ الحكم لیس من المؤكد أن یتم في بلد القاضي ویتأثر به.

ـ أن قواعد حل التنازع الزمني ترتبط بالوسط االجتماعي والسیاسي للدولة، وهذا ما 
نون األجنبي لقواعده الرجوع یؤكده الرأي محل المناقشة وهو أیضا ما یفرض عند تعدیل القا

إلى هذا القانون نفسه لفض هذا التنازع.

ـ أن مراعاة مقتضیات النظام القانوني الوطني لحل التنازع الزمني لقواعد القانون 
األجنبي یعتبر مسخا لهذا القانون، ألن تطبیق هذا األخیر سوف یكون على نحو ما یرغب 

قانون القاضي. 

ف بتجمید قانون العقد في الزمان یعني إحالل األفراد محل االعتراف لألطراأن ـ 
المشرع، كما أنه ینجر عنه تطبیق قانون رغم تعدیله، أي تطبیق قانونا صار میتا، األمر 

الذي یجعل النزاع طلیق من سلطان القانون.

:ـ تطبیق قواعد التنازع الزمني في القانون األجنبي3.2

Civ. 1re, 3 mars 1987: Bull. civ. I, no 78; JCP 1989. II. 21209, note Agostini; Rev crit . DIP
1988. 695, note Simon-Depitre; Batiffol(H) et Lagarde (P), op, cit.,p548.

.  480یم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صعبد الكر دراجع، د/أحم-1
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إذا ما ثار تنازع زمني بین قواعد القانون األجنبي إلى أنه )1(یذهب الفقه الغالب
المختص، فعلى القاضي الوطني أن یرجع إلى القواعد الخاصة بحل التنازع الزمني في هذا 

، وحججهم في ذلك:)2(القانون

ـ أن اإلسناد اإلجمالي إلى القانون األجنبي المختص، یقتضي إعمال جمیع قواعده، 
تشارة قواعد اإلسناد في القانون األجنبي، فكذلك یجب تطبیق فكما أنه في اإلحالة یتم اس

قواعد التنازع الزمني، ألنها تحدد سریان القواعد واجبة التطبیق في القانون األجنبي، وكما أن 
احترام تطبیق القانون األجنبي یفترض األخذ بهذا القانون بكل أبعاده،                                   

. )3(لألشخاص، أو باألوضاع القانونیة، أو في المكان وكذلك في الزمانإن بالنسبة 

قواعد التنازع الزمني في القانون األجنبي المختص الذي عدلت قواعده هي األقدر أن ـ 
على فض التنازع الزمني لهذه القواعد، ألنها تعكس الظروف الخاصة بدولته،  أضف إلى 

عدم مالئمته لحكم النزاع، فإذا طبقنا قواعد التنازع الزمني أن القانون الوطني قد أعلن تخلیه و 
الوطنیة یؤدي ذلك إلى تشویه القانون األجنبي.

ـ أن األمر یتعلق بالتأكد من سریان ونفاذ القاعدة القانونیة في القانون األجنبي 
المختص، وهذا یكون بمساعدة قواعده المختصة وهي قواعد التنازع الزمني.

ي النظم القانونیة المركبة یرجع تعیین أي من الشرائع واجب التطبیق إلى فبما أنه ـ 
قواعد القانون الداخلي، فهو تنازع داخلي، كذلك الشأن في التنازع الزمني هو تنازع داخلي، 

یفصل فیه القواعد الداخلیة.

؛ د/هشام علي صادق، مركز 483المرجع السابق، صاألصول في التنازع الدولي للقوانین، ، عبد الكریم سالمةدد/أحم-1
نازع القوانین، المرجع د/عكاشة محمد عبد العال، ت؛ 437القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، المرجع السابق، ص

؛338سامي بدیع منصور،المرجع السابق، ص؛ د/417السابق، ص
Batiffol (H) et Lagarde (P), op, cit.,p548; Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p176; Salah eldin

abdel wahab,The procedural treatment of foreign law , Revue ALQANOUN  WAL IQTISAD,
droit et économie  politique, 1962, N°03, p185.

.  336سامي بدیع منصور، المرجع نفسه، ص د/راجع،-2
سامي بدیع منصور، المرجع السابق، د/؛418د/عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-3
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إلى ـ أنه یمكن تطبیق قواعد التنازع الزمني في القانون األجنبي، حتى وٕان كانت تنتمي
، كما )1(القانون العام، ألن تطبیق القانون العام األجنبي أصبح أمر مقبوال في الفقه الحدیث

أن هذه القواعد هي قواعد تنتمي إلى القانون الخاص.  

سوف یطبق نفس قواعد حل التنازع الزمني في في أي دولةأن القاضي المختص ـ
وحفظ توقعات األفراد، وضمان الفاعلیة القانون األجنبي، وهذا سیحقق األمان القانوني،

.)2(الدولیة لألحكام، ویمنع التحایل على القانون لعدم اختالف الحل باختالف المحكمة

، أنها تنسجم مع )3(یبدوا جلیا من خالل الحجج التي قدمها أنصار هذا الرأيوأخیرا 
الذي تتعلق به، ومن مسألة تنازع قواعد القانون األجنبي من حیث الزمان، وطبیعة النزاع

ناحیة أخرى نجد أن القضاء قد اعتمدها في كل من فرنسا ومصر، فنجد بالنسبة لمحكمة 
، أنه في حالة التعدیل )4(15/05/1963النقض الفرنسیة أنها قضت في قرار لها بتاریخ 

ن في الالحق للقانون األجنبي المعین(المختص)، فإنه یعود إلى هذا القانون حل تنازع القوانی
، أما بالنسبة للقضاء المصري ففي حكم لمحكمة القاهرة المختلطة بتاریخ الزمان

، حیث أكدت على أمرین، األول أن القانون األجنبي هو المختص أصال )5(17/02/1930
بتحدید مدى سریان قواعده من حیث الزمان، والثاني هو تطبیق القاعدة الجدیدة في القانون 

ت أثر رجعي.األجنبي ولو كانت ذا

الفرع الثاني: دستوریة القواعد الموضوعیة األجنبیة المختصة

.  420التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صراجع في ذلك، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في-1
.  487د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، ص-2
، لكنه 487أخذ بهذا الرأي الدكتور أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین،  المرجع السابق، ص-3

ي القانون األجنبي، وهي أنه یمكن استبعادها لمخالفتها للنظام العام، وعند أورد استثناءات عن تطبیق قواعد التنازع الزمني ف
استحالة حل التنازع الزمني بناءا علیها یجب على القاضي الوطني الرجوع إلى المبادئ العامة في قانونه؛ راجع أیضا، د/ 

.      336سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص 
4 -Voir, Civ. 1re, 15 mai 1963. JCP 1963. II. 13366, note Motulsky; Rev crit . DIP 1964. 532,

note P. Lagarde; JDI 1963. 996, note Malaurie.
- Voir, aussi Civ. 1re,  16 juill. 1971: D. 1972. 633 (1re esp.), note Malaurie; JDI 1972. 287,
note Lehmann.

د/ أحمد عبد ، وقد أشار إلیه،4، ص1121، رقم 21،22/05/1930كم المختلطة في منشور بمجموعة المحاالقرار -5
. 490الكریم سالمة، المرجع نفسه، ص
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یجوز ة القضاء على دستوریة القوانین، حیث تتبنى بعض النظم الدستوریة مبدأ رقاب
، وهنا یثور التساؤل حول )1(للقضاة أن یستبعدوا تطبیق قانون یعتبرونه مخالفا للدستور

لقانون األجنبي بحجة أنه غیر دستوري، أي هل یجوز لالوطني إمكانیة استبعاد القاضي 
للقاضي ممارسة الرقابة على القانون األجنبي للقول بدستوریته ومن ثم تطبیقه، أم بعدم 

الدولة وسوف ندرس هذه المسألة من خالل حالتین؛ حالة دستوریته ومن ثم عدم تطبیقه، 
). 2ال تسمح بذلك(وحالة الدولة التي)، 1تسمح بالرقابة الدستوریة(التي 

:رقابة دستوریة القوانینبالدولة ال تسمح ـ1

بالرقابة على دستوریة قوانینها ألي جهة كانت، فمن ال تسمح الدولة األجنبیةعندما 
باب أولى أال یستطیع القاضي الوطني الرقابة على قانونها، فلیس له أن یتصدى للرقابة 

و تبین له، بأي طریقة كانت، أن القاعدة القانونیة التي على دستوریة القانون األجنبي حتى ول
سیطبقها مخالفة لدستور الدولة األجنبیة التي هو بصدد تطبیق قانونها، وما علیه إال أن 

.)2(یطبق هذا القانون حتى ولو كان بهذه الصفة

:رقابة دستوریة قوانینهابتسمحالدولة ـ2

ة على دستوریة قوانینها، بین الدولة التي تمنح في الدول التي تمنح الرقابیختلف األمر 
).2.2لمحاكمها(ها)، وبین الدولة التي تمنح1.2الرقابة حصرا لجهة معینة(هذه 

دستوریة ممنوحة حصرا لجهة معینة:الـ الرقابة 1.2

في حالة ما إذا كان القاضي الوطني بصدد تطبیق قانون دولة تمنح الرقابة على 
را لجهة معینة، فیمنع علیه التأكد من دستوریة القانون األجنبي الذي دستوریة قوانینها حص

.)3(ینتمي إلى هذه الدولة، ما لم تكن الجهة المختصة قد فصلت في مسألة دستوریته

730،727؛ د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص222د/ موحند إسعاد، المرجع السابق، ص-1

.                     156لسابق، ص؛ د/ عبده جمیل غضوب، المرجع ا217د/ حسن الهداوي، المرجع السابق، ص-2
د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ؛412المرجع السابق، صتنازع القوانینعكاشة محمد عبد العال،د/-3
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یرى بأنه یجوز للقاضي الوطني وقف الفصل في )1(غیر أن جانبا من الفقه الفرنسي
ة في مسألة دستوریة القانون المرد تطبیقه، الدعوى إلى حین فصل الجهة األجنبیة المختص

كما ال یوجد ما یمنع القاضي الوطني من منح الطرف الذي یثیر مسألة عدم دستوریة 
.)2(القانون األجنبي مهلة للتأكد من ذلك، إذا ظهر للقاضي جدیة هذا الدفع

:دستوریة ممنوحة للمحاكمالـ الرقابة 2.2

ق الرقابة على دستوریة قوانینها ، یقتضي األمر في الدولة التي تخول لمحاكمها ح
التفریق بین حالتین، الحالة األولى وهي أن رقابة دستوریة القانون في دولته قد تمت وقرر 
بأنه دستوري، أو غیر دستوري، فهنا یجوز فقط للقاضي الوطني أن یتأكد من ذلك لیرفض 

حالة مطابقته للدستور، أما الحالة تطبیق القانون األجنبي غیر الدستوري، أو لیطبقه في 
الثانیة فهي أن القانون األجنبي لم یتعرض للرقابة الدستوریة في دولته، وبشأن هذه الحالة 

بجواز تصدي القاضي الوطني للرقابة على هذا یرىهناك خالف فقهي، فمن الفقه من 
).2.2.2)، بینما یرى جانب آخر من الفقه بعدم جواز ذلك (1.2.2القانون (

لقاضي الوطني رقابة الدستوریة:لز یجو ـ 1.2.2

بأنه یجوز للمحكمة الوطنیة أن تتصدى للرقابة على دستوریة )3(یرى جانب من الفقه
القانون األجنبي المختص، متى كان في استطاعة المحاكم العادیة في الدولة األجنبیة التي 

ك في الفرض حیث ال یكون قضاء هذه ینتمي إلیها هذا القانون، أن تباشر هذه الرقابة، وذل
.)4(الدولة قد فصل فعال في دستوریة هذا القانون

القوانین المعتبرة نافذة غیرأنه لیس بوسع قاضي الدعوى تطبیق بتج هذا الرأيبحو 
وفقا للمبادئ الدستوریة في بلدانها، باإلضافة إلى حمایة حق المتقاضي في الدفع بعدم 

؛412المرجع السابق، صتنازع القوانینعكاشة محمد عبد العال،د/ما، أشار إلیه"Bartin"¤"Niboyet"كالفقیه -1
Battifol (H) et Lagarde (P) , op. cit., p547.

.                       156د/ عبده جمیل غضوب، المرجع السابق، ص-2
المرجع السابق، عكاشة محمد عبد العال،د/م، د/ هشام علي صادق، أشار إلیه"Niboyet"و،"Maury"كالفقیه -3

.731د/سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص ؛415ص
.415المرجع السابق، صعكاشة محمد عبد العال،د/؛ 217د/ حسن الهداوي، المرجع السابق، ص-4



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

234

ه ضده، فمن الظلم أن یحرم هذا الخصم من حقه في التمسك بهذا دستوریة القانون الموج
الدفع، لمجرد أن الصدفة، في نطاق قواعد االختصاص القضائي الدولي، قد ساقت تطبیق 
هذا القانون أمام قضاء دولة أخرى غیر الدولة التي أصدرته، كما أن تصدي القاضي 

تص ال یعدوا أن یكون امتثاال ألوامر الوطني للرقابة على دستوریة القانون األجنبي المخ
مشرعه في قاعدة اإلسناد التي تلزمه بتطبیق القواعد القانونیة المعمول بها فعال في الدولة 

.)1(األجنبیة

كما أن الصعوبات التي قد تعترض القاضي الوطني بمراقبة دستوریة القانون األجنبي 
قدوره أن یتجاوزها باالستعانة بالسوابق هذه المهمة، ففي مبهدون قیامال یمكنها أن تحول 

القضائیة األجنبیة في المسائل المشابهة أو القریبة، واآلراء الفقهیة الغالبة، كما یستطیع 
.)2(االستعانة بالخبرة للكشف عن األسس الجوهریة التي یقوم علیها الدستور األجنبي

عدیدة أهمها:)3(تعرض هذا الرأي إلى انتقادات فقهیةوقد 

ـ أن منح قاضي الموضوع صالحیة أن یقرر بحكم یصدر عنه في مسألة توافق قاعدة 
قانونیة أجنبیة مع دستورها أم عدم توافقها معه، والتي لم یقل بها قضاء تلك الدولة، یشكل 

تدخال في ممارسة السلطة التشریعیة األجنبیة ویمس بسیادة واستقالل هذه الدولة. 

ق الرقابة على دستوریة القواعد القانونیة األجنبیة، أمر ـ أن منح قاضي الموضوع ح
یتجاوز تفسیره لهذه القواعد، لیصل إلى مبادرة سیاسیة هدفها الدعوى إلى رفض تطبیق 

األوامر الصادرة عن المشرع األجنبي.

ـ أنه وأمام احتمال تغیر القواعد الدستوریة في الدولة األجنبیة بتغیر األفكار السیاسیة 
ه الدولة األجنبیة، ، فإن تصدي القاضي الوطني لرقابة دستوریة القواعد القانونیة في هذهناك

.416، صنفسهالمرجع عكاشة محمد عبد العال،د/-1
د/سامي بدیع منصور، المرجع نفسه، الموضع نفسه.-2

3 -Voir, Battifol (H) et Lagarde (P) , op. cit., p249

الذي أشار إلى د/ إمیل تیان و د/مصطفى كمال یاسین ، یع منصور، المرجع نفسه، الموضع نفسهد/ سامي بدراجع أیضا، 
تعتبر حججهم للقول بعدم منح القاضي الوطني سلطة الرقابة على دستوریة هي نفسها یریان أیضا بهذه االنتقادات، و ناللذا

القانون األجنبي.
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ب علیه تالفیها، لبعده عن هذه التطورات والتغیرات السیاسیة وأسسها وفلسفتها یعد مغامرة یج
في الدولة التي یطبق قانونها.

ى دستوریة القواعد ـ أنه من التناقض الواضح أن نمنع القاضي الوطني من الرقابة عل
القانونیة الوطنیة، وأن نسمح له بمثل هذه الرقابة على قواعد قانونیة أجنبیة. 

رقابة الدستوریة:للقاضي الوطني ز یجو الـ 2.2.2

بعدم جواز تصدي المحكمة الوطنیة للرقابة على دستوریة )1(یرى جانب آخر من الفقه
القانون تمنح هذه الرقابة لمحاكمها العادیة، دولة هذاانون األجنبي المختص، ولو كانت الق

تتمثل في االنتقادات الموجهة للرأي السابق، من تند أنصار هذا الرأي على عدة حججویس
حیث أن منح هذا الحق للقاضي الوطني یتجاوز مهمته كقاضي إلى عمل ذي طابع 

لتي ال تتجاوز سیاسي، كما یعارض هدف قاعدة اإلسناد نفسها ویخرجها عن وظیفتها، وا
تعیین القانون األجنبي، ال أن یقوم القاضي بفحص دستوریته. 

یعد هذا الرأي األجدر بالتأیید، فال یجوز أن تتصدي المحكمة للرقابة على دستوریة و 
أن القانون األجنبي دولة ن في مقدور المحاكم العادیة في القانون األجنبي المختص، ولو كا

ذلك ال یعني أبدا أن آلیة وهدف قاعدة اإلسناد یستوجبان منح ذات تباشر هذه الرقابة، ألن 
الحق للقاضي الوطني، فنحن في هذا الفرض لسنا بصدد تفسیر قانون أجنبي أو تطبیقه، بل 

القاضي عنهاهو أمر یتجاوز ذلك إلى مسألة لها طبیعة سیاسیة من الحكمة أن نبعد
على دستوریة القانون األجنبي یتماشى والرأي ، كما أن عدم منح القاضي حق الرقابةالوطني

.  )2(السائد في الفقه بأن یعامل القانون األجنبي معاملة إجرائیة خاصة

وٕاذ نجد بالنسبة للقانون الجزائري أنه ال یجیز  للقاضي الرقابة على دستوریة القوانین، 
لمختص، ولو كانت الدولة فبالتبعیة نرى بأنه ال یجوز له مراقبة دستوریة القانون األجنبي ا

األجنبیة مصدرة القانون األجنبي المختص تبیح ذلك لمحاكمها، وعلیه یجب على القاضي 
الوطني أن یطبق قواعد القانون األجنبي المختص ولو بدت له أنها تخالف دستور دولتها، 

1- Voir, Battifol (H) et Lagarde (P), op. cit., p547.

.414المرجع السابق، صعكاشة محمد عبد العال،د/-2
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غیر أنه ال یوجد ما یمنع القاضي الوطني من أن یمنح الطرف الذي یثیر مسألة عدم 
، فیجوز له وقف الفصل في دستوریة القانون األجنبي مهلة إذا ظهر له جدیة هذا الدفع

.)1(مسألة دستوریة هذا القانونالدعوى إلى حین فصل الجهة األجنبیة المختصة في 

 

 

لقانون القواعد الموضوعیة لمضمون معرفة إلى الموضوعقاضيتوصل عندما ی
عندهالمطروح أمامه، غیر أنعلى النزاعاتطبیقهمرحلة نتقل إلى ، یالمختصاألجنبي
المعنى اإلعطائها، فیلجأ إلى تفسیرهاقد یجد غموضا أو التباسا في معناهاتطبیقه

ة والفرض في الربط بین حقیقة األثر القانوني في القاعدة القانونیة األجنبییتم لكيالصحیح،
في هذا إتباعههي القانون الواجب ىوهنا تطرح مسألتان، األول،)2(المسألة المعروضة

ثاني).مطلبالتفسیر(هذا كیفیة والثانیة هي أول)، مطلب(التفسیر

: القانون الواجب اإلتباع في التفسیرالمطلب األول

یعتمد فيسوف الذي ن قانو الحولجنبي یطرح تساؤالتفسیر القاضي للقانون األإن 
یؤثر علىوبالتالي، النزاعفي نتیجة الفصل فيحتما یؤثر ذلكأن و خاصة ،ریفستهذا ال

تمحور في اتجاهین، وهذا ما كان محال خالف في الفقه والقضاء والذيالخصوم،مصلحة 
یة المبادئ القانونتفسیره للقانون األجنبيفي یعتمدعلى القاضي أناألول یرى أنه یجب

والثاني یرى أنه یجب على القاضي أن ،)(فرع أولالمفاهیم السائدة في قانونه الوطنيو 
).فرع ثاني(في الدولة التي صدر فیهاالمبادئ القانونیة والمفاهیم السائدة ذلك فيیعتمد

تفسیر القانون األجنبي وفقا لقانون القاضيول: الفرع األ 

. 223د/ موحند إسعاد ، المرجع السابق، ص-1
. 64راجع ركنا الفرض واألثر في القاعدة القانونیة، ما سبق بیانه، ص-2
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دورهفي تفسیر القانون األجنبي ال یختلف عن القاضيدورأن) 1(یرى جانب من الفقه
وغایته من سن هذه  عن نیة المشرع، في الحالتین في تفسیر القانون الوطني، فهو یبحث 

ٕاذا كانو فقا للمفاهیم السائدة في دولة القاضي،العدالة و قواعدمتحریا في ذلك، القواعد
في الفقه والقضاء راء السائدة في تفسیره للقانون األجنبي إلى اآلأن یستأنسللقاضي

یفعل ذلك باسم ، فإنماغیر ملزم بها، ألنه إذ یحكم بالعدلهو إال أنه مع ذلك األجنبي،
، إال فیما یتعلق باألحكام القضائیة في حالة ما إذا كانت تعد مصدرا و تحت مسؤولیتهادولته

.)2(رسمیا للقانون األجنبي محل التفسیر

ر بتطبیق القانون األجنبي إنما قاعدة اإلسناد عندما تشیأنبیؤخذ على هذا الرأي و 
أن النصوص المطلقة التي یحتویها، و قصد القانون األجنبي السائد فعال في الخارج ال مجردت

إلى فصل القانون األجنبي عن بیئة التي نشأ فیها یطبق فیها، كما یؤدي ذلكالقول بغیر
لم یقصده أصال مشرع الدولة التي عطاءه معنىهذا القانون وإ ومسخ إلى تحریف یؤدي 
.)3(أصدرته

دولةكما أن حكمة التشریع تقتضي أن یتقید القاضي بالحلول القضائیة السائدة في 
.  في هذه الدولةلقانونلالقانون األجنبي، ولو لم تكن األحكام القضائیة مصدرا رسمیا 

دولتهن : تفسیر القانون األجنبي وفقا لقانوثانيالفرع ال

نون قاما یفسر نتناول الرأي الفقهي القائل بوجوب أن یفسر القانون األجنبي وفقا ل
).3والقضاء في الكثیر من الدول()2)، الذي تبنته التشریعات(1الدولة التي صدر فیها(

لب علي الداوودي، المرجع ، وكذلك یتبنى هذا الرأي من الفقه العربي د/ غاكالفقه اإلیطالي القائل بنظریة االندماج-1
، حیث یرى بعدم جدوى الرأي القائل بتفسیر القانون األجنبي وفقا لوسطه ودولته، لصعوبته عملیا، كما أنه 270السابق، ص

یؤدي إلى تضییع المبادئ العامة للقانون، ودعا إلى االعتراف بحریة القاضي(األردني) في تفسیر القانون األجنبي وفقا 
، ألن بإمكان ذلك إظهار مخالفة القانون األجنبي للنظام العام إن وجدت، كما أن تفسیره  وفقا للقانون لقانون القاضي

الوطني لیس فیه أي تجاوز على اختصاص ووظیفة قضاء الدولة األجنبیة مصدرة القانون المختص. 
.172هشام علي صادق، تنازع القوانین،  المرجع السابق، صد/-2
. 402المرجع السابق، صتنازع القوانینعبد العال،عكاشة محمد د/-3
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:)1(تطبیق قواعد التفسیر األجنبیةضرورة ـ1

جنبي ال یندمج في القانون الوطني، بل مادام أن القانون األنه فإ،)2(الغالبلرأيلتبعا 
یحتفظ بطابعه األجنبي، وبصفته القانونیة كعمل صادر عن دولة أجنبیة، فیجب إذن على

ها أمام محاكم الدولة التي الكیفیة التي یطبق بببالصورة و القاضي أن یطبق القانون األجنبي
وأن یعتمد في تفسیره له الدولة،وأن یتقید بالحلول القضائیة في هذه صدر فیها هذا القانون،

سوف ینحرف بقاعدة اإلسناد عن هدفها،وٕاال المبادئ القانونیة والمفاهیم السائدة هناك،
القانون األجنبي معنى لیس له، على نحو قد یؤدي ٕان یعطيو فیخالف إرادة المشرع الوطني،

.إلى تطبیقه بصورة مشوهة، فیخالف إرادة المشرع األجنبي

، فإن عندما تشیر باختصاص قانون أجنبيأن قاعدة اإلسناد ذا الرأي إلىهیستند و 
كمنظومة قانونیة ال كنصوص مجردة، ، أي ینظر إلى هذا القانون في مجموعهأنذلك یعني 

عیة وما تتضمنه من مبادئ القاعدة القانونیة األجنبیة ال تتشكل من مجرد النصوص التشریف
مجموع هذه المبادئ كما هي مطبقة في مننها الحقیقي مضمو وٕانما یتكونمطلقة، عامة و 

.)3(واقع الحال في الدولة األجنبیة

ملزم بأال یخرج عما هو مستقر ، طبقا لهذا الرأي،فالقاضي في تفسیره للقانون األجنبي
علیه في قضاء دولة هذا القانون، وال یسوغ له االستناد إلى حكم بعینه بحجة أنه یقرر ما 

محل نقاش تتضارب بشأنه األحكام، أو صادر یكون كون، أو یأخذ بتفسیر شاذ ینبغي أن ی
عن جهة غیر مختصة في التفسیر، فهو ملتزم باحترام القانون األجنبي في مجموعه، قواعده 
التشریعیة، قواعده العرفیة، حلوله القضائیة، بل علیه أن یخرج من النطاق الوطني وینظر 

.)4(راه قاضیهإلى القانون األجنبي كما ی

؛ د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في 402المرجع السابق، ص تنازع القوانینعكاشة محمد عبد العال،د/راجع،-1
Battifol (H) et Lagarde (P), op. cit., p543؛524التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص

.747المرجع السابق، ص،د/سامي بدیع منصور؛236راجع، د/ موحند إسعاد، المرجع السابق، ص -2
Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p140; Larpvanichar( R), op. cit., p70.

.173المرجع السابق، ص تنازع القوانین،هشام علي صادق،د/-3
Salah eldin abdel wahab, op. cit., p177.

.526د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-4
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وعلیه فالقاضي الوطني طبقا لهذا الرأي، ال یتمتع بحریة كاملة في تفسیر القانون 
.)1(األجنبي، فهو مقید دائما بالتفسیر المتبع في الدولة األجنبیة لمضمون قانونها

حل المنازعات الدولیة و ن األخذ بهذا الرأي یستجیب والغایة من وضع قواعد اإلسناد، إ
قتضى قواعد القانون األجنبي المختص، هذه القواعد التي ال تتشكل من مجرد الخاصة بم
التشریعیة وما تتضمنه من مبادئ عامة ومطلقة، وٕانما یتكون مضمونها الحقیقيالنصوص 

إذنفال یمكن، من مجموع هذه المبادئ كما هي مطبقة في واقع الحال في الدولة األجنبیة
التطبیق عن مجموع المبادئ والحلول السائدة في المجتمع أن نفصل النص القانوني الواجب

.)2(الذي یطبق فیه

فنص القانون األجنبي لیس سوى عنصر من العناصر المكونة للنظام القانوني األجنبي 
في مجموعه وال یمكن تفسیره إال بالرجوع إلى العناصر التي یتضمنها هذا النظام، فلیس من 

مضمون القاعدة األجنبیة الواجبة التطبیق إال بالرجوع إلى المستطاع أن یكشف عن حقیقة 
مجموع القواعد القانونیة األجنبیة األخرى من ناحیة وٕالى القضاء األجنبي المستقر في شأنها 

.)3(من ناحیة أخرى

التشریعات المساندة لتطبیق قواعد التفسیر األجنبیة:ـ 2

ي القائل بضرورة تطبیق قواعد التفسیر الرأةن المقارنوانیلقد تبنت العدید من الق
). 2.2المشرع أیضا(قد أخذ به الرأي الذي)، وهو 1.2المنتهجة في دولة القانون األجنبي(

.Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p140؛              210المرجع السابق، ص،د/ سعید یوسف البستاني-1

، یرى بأن التمسك الشدید باألسالیب القضائیة والمبادئ القانونیة 226لمرجع السابق، صغیر أن د/ ممدوح عبد الكریم، ا
السائدة في دولة القانون األجنبي المختص، دون االستعانة بتطبیق الحلول الوطنیة، لیس من الممكن تحقیقه إال نظریا، فمن 

للوصول إلى ذلك، لما یتطلبه من إلمام بالنظام االستحالة على القاضي الوطني أن تتوافر لدیه كل األسالیب والملكة 
القانوني األجنبي ككل ولغته وترجمته واالستعانة بالخبراء والمختصین وما یتطلبه ذلك من جهد ونفقات، لذلك من المفید أن 

ئل األجنبیة. تعتمد التفسیر الذي تتوصل إلیه بالوسائل المتاحة، فتتمسك بالوسائل الوطنیة وأال تتقید بمراعاة كل الوسا
.172المرجع السابق، ص تنازع القوانین،،د/هشام علي صادق-2
.Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p140؛                 747صالمرجع السابق، ،د/سامي بدیع منصور-3
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:)1(األجنبیةیعتمد قواعد التفسیر ـ القانون المقارن1.2

ونخصاألجنبیة،اعتمدت العدید من القوانین الرأي الذي یفرض اعتماد قواعد التفسیر 
صراحة على أنهمنها 34الفصلحیث نصمجلة القانون الدولي الخاص التونسي كر بالذ

أیضا ، و .."القانوني المنتمي إلیه.یطّبق القاضي القانون األجنبي كما وقع تأویله في النظام"
في المادة 1984، كالقانون الدولي الخاص البیروئي لعام بعض القوانین في أمریكا الالتینیة

زم القاضي بأن یفسر القانون األجنبي طبقا للنظام الذي ینتمي إلیه، وقد كان التي تل2055
منه یأخذ بهذا الرأي، 09القانون الدولي الخاص لما كان یعرف بیوغوسالفیا في المادة 

، فالقانون األجنبي تبعا لهذه المادة یجب األخذ بعین االعتبار معناه وأفكاره أثناء تطبیقه
منه أن یتم تفسیر القانون األجنبي في إطار النظام الذي 23/1في المادة والقانون البرتغالي

ینتمي إلیه ووفقا لقواعد التفسیر التي یحددها هذا النظام، وفي ذات االتجاه كانت تنص 
المعدل لقانون المرافعات 19/07/1975من القانون األلماني الصادر في 182المادة 

المدنیة قبل الوحدة.

:األجنبیةبتطبیق قواعد التفسیر قه الجزائري یرىالفـ 2.2

ا یفیة التي یفسر بهكبالال یوجد نص قانوني یلزم القاضي بأن یفسر القانون األجنبي 
في دولته، أما عند الرجوع إلى الفقه نجد أن المستقر علیه عندنا هو وجوب تفسیر القانون 

ا استقر علیه النظام القانوني، وكماألجنبي حسب المبادئ القانونیة المعمول بها في ذلك
اك، ألن القول بخالف ذلك یترتب علیه تشویه ذلك القانون والبعد عن االجتهاد القضائي هن

الروح التي استهدفها المشرع األجنبي، كما أن هذا الرأي ینسجم مع احتفاظ القانون األجنبي 
.  )2(واستقالله عن قانون القاضي ولو أن تطبیقه حصل في غیر بلده

تمد في الدولة التي التفسیر المعیتعین على القاضي أن یعطي للقانون األجنبي وعلیه 
وهذا لالعتبارات التي ذكرناها سالفا، أما إذا لم ،ذلكینتمي إلیها، كل ما تمكن من معرفة

أو لم یكن له أي تفسیر في بلده،في دولته،یتمكن من التعرف على التفسیر المعطى له 

.170لسابق، صالمرجع ا،د/جمال محمود الكردي؛ 524راجع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع نفسه، ص-1
؛ د/ موحند إسعاد، المرجع السابق، 265راجع، د/الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص-2

.128؛ د/ علیوش كربوع كمال، المرجع السابق، ص229ص
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كما یتصدى له القاضي األجنبي، بتفسیر القانون األجنبي القاضي الحالة یقومففي هذه
.)1(السائدة في تلك الدولةفیتقید بما یتقید به هذا األخیر من مبادئ وأصول التفسیر

لتطبیق قواعد التفسیر األجنبیة: القضاء المساندـ 3

في أحكام وذلك فسیر األجنبیةالقائل بتطبیق قواعد التتبنى القضاء الفرنسي هذا الرأي
بأن على القاضي أن یحترم تفسیر القانون األجنبي المعطي من طرف قضى حیث عدیدة، 
.)2(، وأال یتقید بالتفسیر المعطى له من الخصوم ولو اتفقوا على ذلكقضائه

إذا تبین للقاضي األلماني أن القانون أیضا هذا االتجاه، حیث القضاء األلمانيتبنى و 
ختص هو قانون أجنبي فعلیه أن یطبقه على نحو مماثل لتطبیقه في الدولة األجنبیة الم

، وعلیه فهو ملزم بتفسیر هذا القانون على النحو الذي یفسر به في الصادر عنها هذا القانون
القضاء أیضاعلى هذا النهج یسیر ، و الدولة الصادر عنها ولیس في دولة القاضي

والقضاء اإلیطالي كحكم محكمة ، 26/05/1932لفیدرالیة في السویسري، كحكم المحكمة ا
، 14/05/1973في والقضاء البلجیكي، كحكم محكمة النقض ، 12/12/1967النقض في 

القضاء المصري، في وكذلك ،3/12/1972والقضاء النمساوي كحكم محكمة النقض في 
.)3(لقضاء االسترالي، والقضاء االنجلیزي وحتى ا08/01/1953لمحكمة النقض بتاریخحكم 

في ما یعرف بقضیة ولقد تبنت محكمة العدل الدولیة أیضا هذا الرأي حیث قضت
بأن تطبیق قانون داخلي بصورة تختلف عن تلك التي طبق "ةالبرازیلیالصربیة و القروض "

بموجبها في البلد الذي یكون نافذا فیه، ال یعتبر تطبیقا له، وینجم عن ذك أن المحكمة یجب 
تأخذ بأقصى ما یمكن من االجتهاد الوطني الذي یمكنها االستعانة به لتحدد القواعد أن

.  )4(المطبقة فعال في بلدها

الثاني: كیفیة تفسیر القانون األجنبيمطلبال

.155المرجع السابق، ص د/أعراب بلقاسم،-1
2 -Voir, Par ex.Civ. 22/12/1970, Rev crit .DIP. 1971. 712. Note flour.

.526؛ د/ أحمد عبد الكریم سالمة، المرجع السابق، ص223د/ أشرف وفاء محمد، المرجع السابق، ص-3
Battifol (H) et Lagarde (P), op. cit., p543.

، أشار إلیه، د/ موحند إسعاد، المرجع السابق،1929/477، المجموعة 1929/ 12/07بتاریخ 15القرار رقم -4
.229ص
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في تفسیر القانون األجنبي هو القانون اإلتباعأكدنا فیما سبق أن القانون الواجب 
إال أنها، في هذا التفسیرسلطة تقدیریةأنه لیس للقاضياألجنبي نفسه، لكن هذا ال یعني 
)، كما أن تفسیر القاضي للقانون األجنبي  فرع أولحدودا (سلطة لیست مطلقة، إذ أن لها 

). فرع ثاني(لیس هو األصل في تطبیقه لهذا القانون، بل له حاالت یستوجب فیها

ألجنبيالقاضي في تفسیر القانون احدود سلطة: الفرع األول

تمثل في أن له سلطة تقدیر التفسیریفي تفسیر القانون األجنبي،دورللقاضيإن 
)، وهو في ذلك ملزم أال یخرج عما هو مستقر علیه في 1أو الخبیر(خصوم المقدم له من ال

).2النظام القانوني األجنبي(

ـ سلطة القاضي في تقدیر التفسیر:1

المعطى للقانون األجنبي، لما یقدمه له تتجسد سلطة القاضي في تقدیر التفسیر
مالئم للقواعد هإذا رأى أن،بل هذا التفسیرالخصوم أو الخبیر، ففي هذه الحالة له أن یق

إلى قضاء أو فقه مهجور، إذا رأى فیه أنه یستند،األجنبیة محل التفسیر، كما له أن یرفضه
عدم ، كما تظهر سلطته أیضا في أو كان تفسیرا واسعا ال تحتمله قواعد القانون األجنبي

، )1(بین رفضه لهذا التفسیر بتسبیب كافقد الخصوم على تفسیر معین، ما دام تقیده باتفاق
تفسیر القانون األجنبي، وهذا فرنسي لقاضي الموضوع سلطة واسعة في ولقد منح القضاء ال

. )2(ما أكدته محكمة النقض في قرارات عدیدة

:األجنبيفي دولة القانونةمستقر الالحلولقید بالتـ 2

قد تكون داخلیة یرجع فیها إلى النص ذاته ف، القانونتفسیرهناك اختالف في طرق 
وتعتمد في فهم معنى النص على داللة لفظه، أم تعتمد على فحواه، كما قد تكون خارجیة 

راد عندما ال تكون صیغة النص دالة على الم،إلى عناصر خارجة عن النصیرجع فیها 

؛ ویرى 210؛ د/ سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص172د/ جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص-1
، أن القاضي غیر ملزم بتسبیب استبعاده للتفسیر المقدم من طرف الخصوم عندما یكون التفسیر غیر "Mayer"األستاذ 

Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p141مصحوب بأي تبریر، 

2 -par ex, Civ.1re,15 juin1982:D.1983.431,note Agostini,10 juill.1990: 23 mars 1994:Rev crit

. DIP1994.545, note Bureau; Bull.civ.I,no195.
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اختالفمنه، كاللجوء إلى حكمة التشریع، واألعمال التحضیریة، والمصادر التاریخیة، و 
(مدرسة مدارس التفسیر في ذلك، بین ضرورة ربطه باإلرادة الحقیقیة أو المفترضة للمشرع

بالحیاة وربطه التشریعیة، أو ضرورة فصل النص عن هذه اإلرادةالشرح على المتون)
رسة التاریخیة)، أو ضرورة ربطه بمصادره المادیة بما تشتمل علیه من (المداالجتماعیة

حقائق طبیعیة وتاریخیة وعقلیة ومثالیة كي یستلهم فیها الحل الذي یطبق على المسألة 
.)1((المدرسة العلمیة)المعرضة

وأمام هذا االختالف في طرق التفسیر وفي مدارسه، قد تختلف األنظمة القانونیة في 
ملزم بأن یتبع في تفسیره وألن القاضي الوطني،)2(في اعتماد نهج معین في التفسیرالدول 

حالة وجود هیئة :لقانون، فیتعین أن نمیز بین حالتینللقانون األجنبي طرق ومذاهب هذا ا
).1.2، وحالة عدم وجود مثل هذه الهیئة ()1.2مختصة بتفسیر القانون(

ون:وجود هیئة مختصة بتفسیر القانـ 1.2

وانین قعندما نجد أن المشرع األجنبي قد أنشأ هیئة خاصة تناط بها مسألة تفسیر ال
وهنا نتساءل عما إذا كان على القاضي الوطني أن یرجئ الفصل في النزاع التي یصدرها، 

إلى غایة مراجعة هذه الهیئة لكي تفصل في تفسیر القانون األجنبي، وباألخص في حالة ما 
.)3(وم ذلكإذا لم یطلب الخص

وجود حاالت متباینة، فیما إذا كانت مراجعة الهیئة واإلجابة على هذا التساؤل تثیر 
إذا كان قرار الهیئة ملزما أم ال.المختصة في تفسیر القانون األجنبي إلزامیة أم ال، وفیما 

وأنواعه، د/ نبیل إبراهیم سعد، د/ محمد حسن قاسم، المرجع ائلھووسراجع في المدارس المختلفة في تفسیر القانون-1
وما بعدها.     284وما بعدها؛ د/محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص320السابق، ص

ففي القضاء االنجلیزي مثال، نجد أصال جوهریا من أصول التفسیر یقضي بإلزام القاضي بأن یبحث عن قصد المشرع -2
شریع ذاتها ال خارجها، وأن یقتصر على ذلك حتى وٕان خالف مقاصد المشرع، وال یجوز له الرجوع إلى في عبارات الت

األصل التاریخي للنص القانوني وال األعمال التحضیریة، بینما القضاء في القوانین الرومانیة والجرمانیة في أوربا، وٕان وافق 
طبیق النص عند وضوحه، وأن نصوص القانون یكمل بعضها القضاء االنجلیزي في بعض القواعد التفسیریة كوجوب ت

بعضا، إال أنه ال یعتمد المذهب العتیق في التفسیر الذي یسیر علیه القضاء االنجلیزي، إنما یسلك مسلكا وسطا بین 
ها المشرع، التضییق والتوسع، فهو في كثیر من الدول یفسر التشریع وفقا للغایة االجتماعیة أو االقتصادیة التي یهدف إلی

.     65د/ محمود إبراهیم الوالي، المرجع السابق، صراجع،
.     686سامي بدیع منصور، المرجع السابق، صد/راجع،-3
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یجب معهما على القاضي، تلقائیا أو بطلب توجد حالة،فنجد من ضمن هذه الحاالت
أن یرجئ الفصل في النزاع إلى حین مراجعة الهیئة لتفسیر القانون األجنبي، صوم،من الخ

ینص المشرع األجنبي على إلزامیة مراجعة الهیئة عندماون ملزما بهذا التفسیر، وهي ویك
، وتوجد حالة أخرى رغم أن القاضي الوطني غیر ملزم بإرجاء وٕالزامیة ما تقرره بشأن التفسیر

، إال أنه لما یرجئ الفصل فیه ألجل مراجعة الهیئة للتفسیر یكون ملزم الفصل في النزاع
بقرارها، وتكون عندما ال یجعل المشرع األجنبي مراجعة الهیئة إلزامیا لكن مع ذلك  قراراتها 

.)1(ملزمة

لكن في حالة ما إذا لم یكن لتفسیر الهیئة سالفة الذكر أیة إلزامیة بالنسبة للقضاء 
.  )2(لقاضي الوطني لیس ملزم كذلك بتفسیرها، وٕان جاز له االستئناس بهاألجنبي، فإن ا

عدم وجود هیئة مختصة بتفسیر القانون:ـ2.2

عند عدم وجود هیئة مختصة بتفسیر القانون في دولة القانون األجنبي، فهنا نكون أما 
.ذلكوناحتمالین، إما أن یكون هناك تفسیر رسمي لهذا القانون، وٕاما أن ال یك

:حالة وجود تفسیر رسميـ 1.2.2

، غیر ملزمیكون ملزما، أو تفسیرا إما أن یكون له صورتان،التفسیر الرسمي إن 
أو یكون قد یكون تفسیرا قضائیا،إذ على صورتین،یكون بدورههو،لتفسیر الملزملفبالنسبة 

غیر قضائي.

را رسمیا للقانون(السابقة لما یكون القضاء مصد،یكون ملزماالقضائي التفسیرف
وفي هذه الحالة یجب على القاضي التقید بالتفسیر القضائي، ولو كان معنى القضائیة)،

النص مؤكدا وهذا التفسیر ظاهر الخطأ، وسبب ذلك أن المهم لیس هو قصد المشرع 
. )3(األجنبي، بل هو حقیقة القانون المطبق

؛ د/سامي بدیع منصور، 407د/ هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، المرجع السابق، ص-1
.         687المرجع السابق، ص

.     408د/ هشام علي صادق، المرجع نفسه، ص-2
.Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p140؛                   693ص، نفسهالمرجع ،د/سامي بدیع منصور-3
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(التفسیر یكون صادرا عن سلطة التشریععندمایكون ملزما غیر قضائيأما التفسیر
وهنا القاضي الوطني ملزم بهذا التفسیر بأن ینقله دون ، التشریعي أو القوانین المفسرة)

تصرف أو تقدیر، وأال یخرج عنه بما یخالف ما جرى علیه القضاء في الدولة التي یطبق 
.)1(قانونها

أن األولى أیضا في صورتین، یكون وهو ،لتفسیر الرسمي غیر الملزملأما بالنسبة
فالجهة الرسمیة أن یصدر عن جهة رسمیة مستقلة،والثانیةیصدر عن جهة رسمیة تابعة،

جهة قد تكون كما ، تستشار في تطبیق القوانین،إداریة تابعة للوزارةجهة قد تكون التابعة 
دائما تكون هي فمستقلة، الرسمیة الجهة الأماار إداریا في تطبیق القوانین، قضائیة تستش

ملزم بهذا التفسیر بتنوع یكون القاضي الوطني هنا أیضا )2(الراجحوحسب الرأي،قضائیة
مصادره بأن یتقید به، وأال یخرج عنه بما یخالف ما جرى علیه القضاء في الدولة التي یطبق 

في دولة حالة وجود تفسیر قضائي مستقر:، وهذا التقید إنما یكون تبعا لحالتین هماقانونها
القانون األجنبي، وحالة عدم وجود مثل هذا التفسیر.

المبادئ والحلول التي تواتر أي مجوعالتفسیر القضائي المستقر، حالة وجودففي 
، وهنا القاضي الوطني ال لنص معینعلیها القضاء واستقر الحكم بمقتضاها عند تطبیقه
ع مخالفة الحلول القضائیة المستقرة في یستطیع إال أن یعتمد هذا التفسیر، رغم أنه یستطی

دولته(إذا كان القضاء لیس مصدرا رسمیا)، وال یستطیع أن یخرج عن الحلول القضائیة 
.)3(األجنبیة المستقرة، ألنه ال یساهم في تكوینها، وٕانما دوره هو دور إعالني فقط

، وقد ال یكون نبيوجود التفسیر القضائي المستقر لقواعد القانون األجعدمأما في حالة 
أي تفسیر، أو أن لها تفسیرات عدیدة، دون أن یستقر القضاء على تفسیر محدد، لها هناك 

وهنا یتوجب على القاضي الوطني أن یتصدى للتفسیر دون التقید بالتفسیرات المختلفة، في 
.)4(حالة وجودها، لكن علیه التقید بما تقضي به المبادئ العامة في القانون األجنبي

.     396د/ هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، المرجع السابق، ص-1
.     175ون الواجب اإلتباع في التفسیر، صقد سبق بیانه في القان-2
.     693د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص-3
؛ د/ هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي أمام القضاء 693سامي بدیع منصور، المرجع السابق، صد/راجع،-4

.     399الوطني، المرجع السابق، ص
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وعلیه یتبین مما سبق ذكره، أن دور القاضي في تفسیر القانون األجنبي یختلف عن 
دوره في تفسیر القانون الوطني، ألنه في تفسیره لهذا األخیر یتمتع بحریة العدول عن التفسیر 
الذي یعتمده القضاء الوطني ما دامت قناعته بأن التفسیر الذي یأخذ به هو األكثر تحقیقا 

أما عند تفسیره للقانون األجنبي، فما دام أنه بصدد تطبیق القانون األجنبي الموجود للعدالة،
فعال والساري المفعول في دولته، فمن غیر الممكن البحث في قیمته أو إعطائه تفسیرا 

، فال یجوز له بحال مخالفة التفسیر القضائي المستقر للقانون األجنبي، وال الخروج )1(مغایرا
العامة في هذا القانون.عن المبادئ 

ـ حالة عدم وجود تفسیر رسمي:2.2.2

التفسیر غیر عند عدم وجود تفسیر صادر عن جهات رسمیة،  یكون اللجوء إلى 
صة، ولو صدر الذي ال یصدر عن هیئة رسمیة مختالتفسیر هو و الرسمي للقانون األجنبي 
والتفسیر الصادر عن د، على نوعین، التفسیر الصادر عن األفراعن إدارة رسمیة، وهو 

.اإلدارة العامة

هو التفسیر والتطبیق العملي الذي یعیشه األفراد ف، لتفسیر الصادر عن األفرادلفبالنسبة 
ففي في معامالتهم وحیاتهم الیومیة إلى أن یصدر التفسیر من قبل السلطة المختصة، 

وأانوا أفرادا أو مؤسسات التعامل قد یفرض تطبیق القانون تفسیره من المهتمین به، سواء ك
كذلك یعتبر من هذا القبیل التفسیر الصادر عن موظفین بصفتهم الشخصیة شركات،

، ومثل هذا التفسیر ال یلزم القاضي األجنبي إتباعه، فمن باب أولى )2(كأعوان القضاء مثال
ال یلتزم به القاضي الوطني في تفسیره للقانون األجنبي.

تفسیر وتطبیق القانون یتمثل فيهو ف، لصادر عن اإلدارة العامةلتفسیر النسبة لاأما ب
ورود المعامالت إلیها، ویتخذ شكل التدخل وبمناسبة عملیا الذي تقوم به الدوائر الرسمیة عند 

انون العام، في معامالت األفراد، ویكون على نوعین، األول هو تدخل اإلدارة لتطبیق الق
رائب، والثاني تدخل اإلدارة  لتطبیق القانون الخاص، كالقانون قوانین الضكالقانون اإلداري أو 

أو تعدیل نظامها،لمسبق لتأسیس شركات المساهمة أو ، كالترخیص االتجاريالمدني أو

.404المرجع السابق، ص ع القوانینتناز عكاشة محمد عبد العال،د/-1
.     694د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، صراجع،-2
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األنظمة الداخلیة والمصادقة المسبقة علىالترخیص المسبق إلنشاء النقابات، ، كقانون العمل
رخیص المسبق الكتساب الحقوق العینیة العقاریة.للمؤسسات، أو في قانون األجانب، كالت

وتفسیر اإلدارة للقانون، إما أن یكون قد صدر به تبلیغ إداري أو إعالن مكتوب، أو أن 
یرد لم ال یكون كذلك، وفي الحالتین نجد أن هذا التفسیر غیر ملزم للقاضي الوطني، ما

.)1(نص في القانون األجنبي یجعل له قیمة اإللزام في دولته

: حاالت تفسیر القانون األجنبيالفرع الثاني

إذ ال ضرورة له في هذه ال تثور مسألة تفسیر القانون األجنبي إذا كان واضح المعنى،
الحالة،  كما قد یكون هناك تفسیر تشریعي صادر عن واضع هذا القانون، حیث یلتزم به 

.  )2(مالزما لهالقاضي باعتباره مكمال للنص القانوني األجنبي و 

المراد قواعد الكون فیهاتقد یعرض للقاضي عند تطبیقه للقانون األجنبي حاالت لكن 
مثل أن یكون أمام النص القانوني غامضة أو غیر صریحة، من هذا القانون تطبیقها

)، 1اجتهاد یفسره ویحدد مدلوله عند تطبیقه على مثل المسألة المطروحة علیه(بالاألجنبي 
أن یكون أمام عدة تفسیرات قضائیة متناقضة )، أو2یكون أمام تفسیر قضائي محدد(أن أو

)، 4أو أن ال یجد أمامه نص قانوني محدد(،)3قد أعطیت له، ولم یستطع ترجیح بینها(
دورا إیجابیا في تفسیر هذا القانون.في هذه الحاالتللقاضيمتى یكونف

:تشریعيقاعدة األجنبیة نص ـ ال1

دون أن یكون هناك بدا له غامضاأجنبي نص قانوني كون القاضي أمام یعندما 
هذا لتفسیریفسره ویحدد مدلوله، فیكون على القاضي أن یتصدى قضائي في دولته اجتهاد 
، لكن لیس بقواعد التفسیر طبقا لقانونه الوطني، وٕانما علیه أن یفسره بذات الطریقة النص

ابتداء، فیما لو رفعت إلیه الدعوى، وكان أمام هذا النص التي كان سیتبعها القاضي األجنبي 

. 695د/ سامي بدیع منصور، المرجع نفسه، ص-1
.524د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-2



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

248

فتفسیره هذا وبهذه الطریقة عمل غیر ممنوع علیه، ما لم یوجد أي تفسیر قد ثبت لهذا النص 
.)1(في دولته األجنبیة

تفسیر قضائي محدد:ـ للقاعدة األجنبیة2

تفسیر قضائي ثابت في في حالة ما إذا كان للقاعدة القانونیة األجنبیة المراد تطبیقها
التفسیر الذي یكرسه هذا أن یلتزم على القاضي الوطني في تفسیره لهذه القاعدةیجب دولتها، 

القضاء األجنبي لهذا النص، ولو بدا له أن هذا التفسیر في غیر محله، كما یجب علیه أن 
لو كانت هذه التفسیر التي یعملها القاضي األجنبي عند تفسیره لقانونه، و یلتزم بمذاهب

ي للمبادئ المذاهب مخالفة للمعمول به في دولته هو، وهذا ما یقتضي احترام القاضي الوطن
.)2(العامة للقانون األجنبي في تفسیره لقواعده

:لقاعدة األجنبیة تفسیرات قضائیة متضاربةـ ل3

یة یمكن أن یجد القاضي نفسه أمام عدة تفسیرات قضائیة قد أعطیت للقواعد القانون
ویكون ذلك إما بسبب وجود عدة ، ، لكنها متناقضة ومتضاربةاألجنبیة محل التطبیق

لتفسیر هذه بیة نتفسیرات لجهات القضاء االستئنافیة دون أن تتصدى المحكمة العلیا األج
فسرتها، لكنها بدورها لم تثبت على حال، فلها أیضا عدة تفسیرات قد القواعد، أو أنها 

علیه في هذه الحالة أن یتصدى فیجبالقاضي الوطني الترجیح بینها، ولم یستطعمتباینة،
لتفسیر هذه القواعد ملتزما في ذلك بالمبادئ العامة في الدولة األجنبیة، فیعتمد الحل الذي 

، مستعینا في الفقهیة المعتمدة في هذه الدولةیراه منسجما مع هذه المبادئ مراعیا الحلول
الحل یقتضي التمییز بین حالتین: هذاولتوضیحغالب في هذه الدولة، جاه الفقهي الذلك باالت

محكمة النقض األجنبیة یفسر القاعدة القانونیة مع وجود تفسیرات لحالة وجود قرار
األخذ بتفسیر محكمة النقض ماعلى القاضي الوطني، فهنا ینبغيقدیمة لمحاكم الموضوع

أو أنه محل نقد شدید من ،القاعدة محل التفسیرلم یكن سابقة منعزلة ال تعبر عن حقیقة
حالة أما ال، الفقه الغالب هناك، أو أنه یتعارض مع المبادئ السائدة في دولته دون مبرر

1 - Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p141.

.154المرجع السابق، ص ،د/عبده جمیل غضوب-2
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محكمة النقض األجنبیة یفسر القاعدة القانونیة مع وجود لقدیموجود قرارالثانیة فهي حالة 
األخذ بالحلول التي استقرت علیها محاكم هعلی، فهنا ینبغي تفسیرات حدیثة لمحاكم الموضوع

.)1(الموضوع، طالما أن قرار محكمة النقض یعود لفترة سابقة ولو كان مستقرا

ـ عدم وجود نص قانوني أجنبي صریح:4

محدد وصریح یحكمأجنبينص قانونيأي أمامه الوطنيیحتمل أن ال یجد القاضي
لة تفسیر، ألن النص غیر موجود أصال، وعملیة هذه الحالة تبدو أنها لیست مسأ، فالنزاع

التفسیر تقتضي وجود النص القانوني، وعلیه فمهمة القاضي هنا هي البحث عن القاعدة 
المصادر المعتمدة في یعتمدوهذا ما یستوجب علیه أن التطبیق على النزاع،الواجبةالقانونیة 

ي ذلك ترتیبها في هذا القانون. القانون األجنبي، واستخالصها من هذه المصادر محترما ف

القانون قواعد كما نشیر إلى أنه یمكن للقاضي أن یستعین بخبیر یساعده في تفسیر 
، أو كانت موجودة احلول قضائیة توضح مضمونهوال توجد، في حالة غموضهااألجنبي 

كون لما یلكنها متضاربة وتعذر علیه الترجیح بینها وفقا ألسس موضوعیة ومنطقیة، خاصة 
.)2(األجنبيأن یحیط باألفكار السیاسیة والمبادئ الجوهریة التي تحكم النظام القانوني علیه

حتاج ت، ةالمختصةاألجنبیالقواعد الموضوعیة أنهيوخالصة القول في هذا الفصل 
هذا طبیعة لوالمالئمةوبكل الوسائل المتاحةالقاضي تلقائیا الذي یقوم به،إلى إثبات

هو التزام و لكن ال مانع من أن یستعین بهم،،درة الخصوم بذلكون انتظار مباداإلثبات،
.القانون الوطنيیطبق عندئذ ف، فإذا ما تعذر اإلثبات رغم بذل القاضي لجهدهببذل عنایة،

للتطبیق وساریة المفعول قابلیتهامن القاضي ، أن یتأكد هذه القواعدكما یتطلب تطبیق 
لها صفة القانون وفقا للمصادر المعتمدة اضي، فیتحقق من أنوقت عرض النزاع على الق

ولتها األجنبیة دهذه القواعد، ولو كانت دستوریة اقبر أن یلهال یجوز و ،ة األجنبیةفي الدول
دستور دولتها، غیر أنه لمخالفةولو بدت له اهأن یطبقعلیهیجب فتبیح ذلك لمحاكمها، 

د/ سامي بدیع منصور، المرجع ؛ 401علي صادق، مركز القانون األجنبي، المرجع السابق، صد/ هشامراجع، -1
.408المرجع السابق، ص تنازع القوانین،عكاشة محمد عبد العال،د/؛694السابق، ص

.407المرجع السابق، ص لقوانین،تنازع اعكاشة محمد عبد العال،د/-2



و املقارنر القاضي يف تطبيق القانون األجنيب يف القانون اجلزائريدو 

250

، فیوقف بهاالدفعله جدیة تإذا ظهر مسألة ذه الهلطرف الذي یثیر مهلة لمنح یستطیع 
ختصة بمسألة دستوریة هذا القانون.حین فصل الجهة األجنبیة المالفصل في الدعوى إلى 

غموضا أو التباسا في معناها، فیلجأ إلى قد یجداألجنبيالقانونلقواعدعند تطبیقه و 
سیر خاصة المقدم له من الخصوم المعنى الصحیح، وله سلطة تقدیر التفاإلعطائهاتفسیره

یخرج عما هو مستقر علیه في النظام القانوني األجنبي.أال بأو الخبیر، وهو في ذلك ملزم 

 



لى رقابة المحكمة العلیا، فإذا یخضع قاضي الموضوع في تطبیقه للقانون الوطني إ
بیق القانون أو في تفسیره، جاز لألطراف أن یطعنوا في حكمه أمام المحكمة أخطأ في تط

العلیا، وهذا أمر قررته قواعد اإلجراءات المدنیة ونظمت أحكامه، وهذه الرقابة من صمیم 
مهام المحكمة العلیا بوصفها الجهة القضائیة العلیا التي تسهر على تحقیق المصلحة العامة، 

، وهذا شأن )1(القانونیة بغیة توحید القضاء في مجال تطبیق القانونوذلك بتقریر المبادئ 
تطبیق القاضي لقانونه الوطني، لكونه أهم التزام یقع على عاتقه، یسهر على تنفیذه تلقائیا، 

.، كما یفترض فیه العلم به، لذلك یخضع لهذه الرقابةعائقال یثنیه عن ذلك أي 

تراقب تطبیق القاضي لقاعدة اإلسناد بوصفها قاعدة اعلیمحكمة الالأن بأینا سابقاوقد ر 
تطبیقه هذا ال یخرج، في جمیع حاالته، عن نطاق القانون الوطني، غیر أن ، فقانونیة وطنیة

، فهو یخرج عن نطاق تطبیق القانون لقانون األجنبيه لتطبیقلیختلف بالنسبةقد األمر 
عن في مصادرها وتفسیرها وكیفیة تطبیقهاالوطني إلى تطبیق قواعد قانونیة أجنبیة، تختلف 
حول مدى رقابة المحكمة العلیا لتطبیق القواعد القانونیة الوطنیة، وهذا ما أثار االختالف

نتعرض له من خالل اختالف القانون المقارن للقانون األجنبي وتفسیره له، وهو ما سالقاضي 
ثاني).المبحث ال(هامنالمشرعول)، ثم موقف األالمبحث(حول هذه الرقابة

 

. 306، المرجع السابق، صرقابة المحكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبيمحمد كمال فهمي،د/ -1
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إذا أخطأ القاضي في تطبیق القانون األجنبي المختص، بأن طبق قاعدة قانونیة غیر 
نافذة أو بناءا على ترجمة غیر صحیحة أو أساء تفسیر قاعدة قانونیة أجنبیة، فهل یخضع 

للفصل في هذه المسألة ظهر لنقض، في ذلك لرقابة المحكمة العلیا، فیكون حكمه عرضة ل
أن القاضي الوطني في تطبیقه للقانون األجنبي ال یخضع لرقابة األول یرى ب؛ ناتجاها

األول)، والثاني یرى بوجوب أن مطلبمحكمة النقض، فیكون حكمه محصنا من أي نقض(ال
ثاني).   ال(المطلبیخضع إلى رقابة محكمة النقض

لرقابة افض لر االتجاه الاألول: مطلبال

دخل في نطاق رقابة واعد القانون األجنبي ال یالفقه یرى بأن تطبیق قجانب منهناك 
القضاء في )، وقد ساند هذا االتجاه الفرع األولالمحكمة العلیا، وینادون برفض هذه الرقابة(

). الفرع الثانيمختلفة(بعض الدول بحجج

كمة النقضالرقابة ال تنسجم مع وظیفة محالفرع األول:

الموقف التقلیدي لمحكمة النقض الفرنسیة في رفض )1(في فرنسایدعم الفقه الغالب
:)3(، محاوال تبریر موقفها هذا بعدة حجج أهمها)2(الرقابة على تطبیق القانون األجنبي

، )1(ـ أن محكمة النقض قد وجدت للحفاظ على وحدة القانون الفرنسي بتوجیه القضاء
إصالح التطبیق الخاطئ للقانون األجنبي الذي هو من مهمة محكمة مهامهاولیس من 

، راجع:Batiffol" ،"Niboyet" ،""Pigeonnièreاألستاذ "مثال-1
Battifol (H) et Lagarde (P), op. cit., p551,553; Niboyet (J- P), op. cit., p509;  Carlier (P), op.
cit., p166.

.255راجع تفصیل موقف محكمة النقض الفرنسیة الرافضة للرقابة على تطبیق القانون األجنبي، الحقا، ص-2
3 -Voir, Battifol (H) et Lagarde (P), op. cit., p551,553; Niboyet (J- P), op. cit., p509;

؛ د/ محمد كمال فهمي، 527األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صراجع، د/ أحمد عبد الكریم سالمة،و 
؛ د/ عز الدین عبد اهللا، المرجع السابق، 151، المرجع السابق، صد/علیوش كربوع كمال؛392المرجع السابق، ص

.وما بعدها600، ص1977ط
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فرقابتها على تطبیق وتفسیر القانون األجنبي یخرجها عن مهمتها سالفة ،النقض في دولته
باإلضافة إلى أن أنها لیست محكمة وقائع، الذكر وهي توحید تطبیق القانون الفرنسي فقط،

یحول دون جواز التمسك به أمامها من وهذا ما ، )2(واقعةوالقانون األجنبي ال یعدو أن یكون 
طرف الخصوم.

قد حدد بدقة الذي محكمة النقض الفرنسیةدورلى إفي ذلك كما یستند بعض الفقه 
قصر وظیفتها على بأن29/11/1790وصراحة في المرسوم المنشئ لها الصادر في 

. )3(المخالفة الصریحة للقانون الفرنسي

لرقابة على تفسیر القوانین األجنبیة فیه إرهاق لمحكمة النقض وتكلیفها ـ أن قبول ا
وهي ال بأعباء هي في غنى عنها یصعب مواجهتها نظرا لكثرة القضایا المعروضة علیها، 

ذلك أن رقابتها لتفسیر القانون ألجنبي یقتضي تملك من الوسائل التي تسمح لها بهذا العمل، 
ونه، وهذا ما یفرض علیها البحث في مسائل واقعیة تخرج منها أن تتصدى للبحث عن مضم

وهذا أمر أن تسهر على وحدة وصحة تطبیق قوانین كل الدولعن سلطتها، كما یجب علیها 
. )4(متعذر ویتناقض مع طبیعة عملها

أن رقابة محكمة النقض على تطبیق القانون األجنبي من شأنه أن یؤدي إلى ازدواج ـ 
بنى وجها للطعن یغایر ما یسیر علیه القضاء في دولة القانون األجنبي، الطعون، حینما تت

عند اختالف التفسیر كما قد یؤدي إلى التعارض مع أحكام محكمة النقض في هذه الدولة، 
وهو ما یمس من هیبة الذي تعطیه للقانون األجنبي بخالف ما هو معطى له في بلده،

ع المحكمة العلیا من الرقابة على تفسیر القانون األجنبي، یتبنى الفقه الراجح في ألمانیا هذه الحجة، إذ أنه یرى بمن-1
من قانون المرافعات المدنیة األلماني الذي یمنع قبول الطعن بالتعدیل إال عند مخالفة قاعدة 549انطالقا من نص المادة 

القضاء لقواعد القانون قانونیة ألمانیة، وكذلك من مهمة المحكمة العلیا المتمثلة في توفیر الوحدة والتناسق في تطبیق 
الوطني فقط، والتي تتعارض مع تمكینها من سلطة الرقابة على مخالفة القانون األجنبي أو الخطأ في تفسیره، أشار إلى 

.96ذلك د/شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، ص
554Battifol (H) et Lagarde؛            152د/علیوش كربوع كمال، المرجع السابق، ص-2 (P), op. cit., p

.582، المرجع نفسه، صأشار إلیه، د/عز الدین عبد اهللا-3
؛ 455د/ عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-4

Lousouarn (Y) et Bourel (P), op, cit. p 258,259; Niboyet (J- P), op. cit., p509.
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أن القانون األجنبي یطبق كما هو مطبق فعال اء الوطني، ویتناقض مع فكرةومركز القض
.)1(في بلده

أنه طالما أن القاضي غیر ملزم بالبحث عن القانون األجنبي من تلقاء نفسه، وهي ـ 
مسألة تخضع لتقدیره، فیكون من غیر المنطقي إخضاعه لرقابة محكمة النقض التي ال 

.)2(ته القضائیةتمارسها إال حینما یتقاعس القاضي عن النهوض بالتزاما

في رفض الرقابة على تطبیق المحكمة موقفلالسابق الفقهي ن التبریر لكن المالحظ بأ
:أهمهالى انتقادات تعرض إالقانون األجنبي

ل القضائیة السائدة في الدولة، وظیفة محكمة النقض هي توحید الحلو بالنسبة لأنه ـ 
قواعد الفرض رقابتها على تفسیر تإن أرادت تحقیق مهمتها هذه، أنهذا یقتضي منها و 

. )3(وطنیة كانت أم أجنبیةیةالقانون

موقفها من بموقف المحكمة من تفسیر القانون األجنبي شبهكما أن الفقه الفرنسي لما 
هذا التشبیه فعلى تفسیر قاضي الموضوع للعقود، الرقابةتفسیر العقود، إذ أنها ترفض أیضا 

تعاقدین، سیرها البحث عن نیة المراكز قانونیة ذاتیة یقتضي تفعلى أساس أن العقود ممنتقد
األمر اللجوء إلى إجراء تحقیق قد یتطلب ظروف الواقعیة المالبسة للعقد، و الالتحري عنو 
األجنبي فهو یتضمن قواعد عامة هو ما یخرج عن دور محكمة النقض، أما القانونو 
تطلب منها ذلك التطرق إلى وقائع مجردة یمكن أن تخضع لتفسیر المحكمة دون أن یو 

.)4(الدعوى

قد ال نه إذا كان صحیحا أن البحث عن التفسیر المعطى للقانون األجنبي في الخارج أـ 
حكمة صفة الواقع، مال یضفي على مهمة الذلكإال أن ،في جمیع األحولاأمر میسر یكون 

سیر القانون األجنبي، لتصدي لتففالبحث عن مضمون العرف الداخلي ال یقل صعوبة عن ا
كما قابتها على تفسیر القواعد العرفیة، محكمة النقض الفرنسیة في فرض ر لم تترددمع ذلك و 

1 -Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p554.

2 -Ibid, p553.

.531د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص-3
.177هشام علي صادق، تنازع القوانین، المرجع السابق، صد/-4
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مهمة وما أدت إلیه من تیسیر فيیتجاهل تطور الدراسات المقارنة الذكرأن الرأي السالف
.)1(البحث عن مضمون القانون األجنبي و تفسیرهالقاضي في 

مة النقض على تطبیق القانون األجنبي لیس من شأنه أن یؤدي إلى ن رقابة محكأـ 
التعارض مع ما هو علیه الحال في تلك الدول، بما یمس هیبة تلك المحكمة، بل على عكس 

وتفسیرهم له كل ذلك فإن عدم الرقابة على قضاة الموضوع في تطبیقهم للقانون األجنبي 
مون القانون األجنبي وتشویهه، بل وحتى على طریقته، سوف یؤدي إلى االنحراف عن مض

. )2(االنحراف عن قاعدة اإلسناد الوطنیة، وهذا الذي یمس بهیبة محكمة النقض

ظل االتجاه المتزاید في القوانین المقارنة نحو إلزام القاضي بالبحث عن أنه في ـ 
سیة ذاتها، حتى بالنسبة لمحكمة النقض الفرنمضمون القانون األجنبي وتطبیقه تلقائیا،
في ذلك إخضاعه إذن الضروريیكون من ،)3(ابالنسبة للحقوق التي ال یجوز التصرف فیه

.لرقابة محكمة النقض

في دول أخرى غیر أیضاورغم هذه االنتقادات نجد أن هذا الرأي قد اعتمده الفقه 
والمغرب،،لیونانمانیا وٕاسبانیا وهولندا واكما هو الحال في ألیعات، كما تبنته التشر )4(فرنسا

كانت لهذه االنتقادات تأثیرها على موقف القضاء ، ولكن)5(والقضاء في العدید من الدول
من خاللهاالرافض للرقابة وباألخص القضاء الفرنسي، إذ أنه أوجد حاالت استثنائیة تستطیع

.179، ص نفسههشام علي صادق، المرجع د/-1
وراجع في المعنى، د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع ؛152، المرجع السابق، صد/علیوش كربوع كمال-2

.532الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص
.178راجع ما سبق بیانه، ص-3
كالفقه أأللماني كما رأینا سابقا، وكذلك بعض الفقه المصري، منهم د/ محمد كمال فهمي، الذي یستند إلى نفس الحجج -4

؛ ود/ عز الدین عبد اهللا، مبررا ذلك بأن وظیفة محكمة النقض هي 380الفقهي، المرجع السابق، صالتي یأخذ بها الرأي
تقریر القواعد القانونیة الصحیحة في القانون الوطني وتثبیت القضاء بشأنها وفقا لرأیها في تفسیره، فلو أنها راقبت تطبیق 

أن تفسره وفقا لما تراه، وهذا قد یؤدي إلى تغییر معناه الصحیح، وتفسیر القانون األجنبي، فتكون أمام احتمالین، األول هو
والثاني هو أن تفسره وفقا لما هو مفسر به في بلده، مما یستدعي أن تقوم بالتحقیق وبالبحث عما هو موجود، وهذا یخرج 

.  602، ص1977عن نطاق وظیفتها، إذ هو من اختصاص قاضي الموضوع، المرجع السابق، ط
5 -Voir, Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p551.
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لرقابة على كالرقابة على تسبیب األحكام وامحكمة النقض أن تراقب تطبیق القانون األجنبي، 
.، وهذا ما سنراه الحقا)1(احترام مبدأ الوجاهیة والرقابة على مسخ القانون األجنبي

القضاء الرافض للرقابة الفرع الثاني:

سوف نورد بعدما رأینا الرأي الرافض للرقابة على تطبیق وتفسیر القانون األجنبي 
الذي یرفض الرقابة قضاء الفرنسي، وفي مقدمتها ال)2(هذا المبدأنماذج للقضاء الذي اعتمد 

والقضاء اللبناني حیث تفتقر، )2الذي یمنع من الرقابة قانونا(، والقضاء األلماني)1مبدئیا(
.)3(للسند القانونيالرقابة 

:یرفض الرقابةالقضاء الفرنسيـ 1

في ترفض محكمة النقض الفرنسیة كمبدأ عام ممارسة الرقابة على قاضي الموضوع 
، لكنها خففت من هذا الرفض بأن فسحت المجال )1.1(وتفسیره لهلقانون األجنبيلتطبیقه 

.)2.1(للرقابة استثناءا في بعض األحوال

:رفض الرقابةالمبدأ هو ـ 1.1

ترفض محكمة النقض الفرنسیة الرقابة رقابتها على تطبیق وتفسیر القانون األجنبي 
:أهمهاعدیدةهذا الرفض في صور وقد تجسد، )3(التي أشرنا إلیها سابقاحجج الب

الصادر في قرارهاـ رفض الطعن لعدم وجود مسخ للقانون األجنبي: حیث رفضت
الطعن الذي عاب على محكمة الموضوع مسخها للقانون األجنبي الواجب 13/06/1960

.)4(التطبیق، ألن تحریف هذا القانون أو مسخه لم یكن محال للنزاع

، د/ الطیب زروتي؛529د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، صراجع، -1
.Weill(A)  et Alexandre(D), op. cit.,N 199, p38؛  265القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص

، 15/07/1983فهناك العدید من الدول اعتمدت مبدأ رفض الرقابة في قضائها، كإسبانیا في قرار للمحكمة العلیا في -2
، راجع: 15/12/1966وبلجیكا في قرار لمحكمة النقض في 

Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p554.

.252، 251راجع ما سبق بیانه، ص-3
4 -Cass, Civ,I,13/06/1960, Dalloz1960,597, not Malaurie. Voir, Lerebours Pigeonnière(P) et
Lousouawrn (Y), op. cit., p395.
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باعتباره صاص القانون األجنبي ألول مرة أمام محكمة النقضالتذرع باختجواز عدم ـ 
لها بتاریخ قرارهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة في و ، مزجا بین الواقع والقانون 

جنسیتهم أمام محكمة الموضوع ولم الخصوم لم یظهر ما دام هأنفي،)1(11/07/1961
وسیلة المستمدة من الدفع باختصاصه وكذا من یطلبوا تطبیق القانون اإلیطالي والذي یعتبر ال

ـوخالفا لتلك المتعلقة بالقانون الفرنسي ـأمام محكمة النقض التمسك بمضمونه ألول مرة

فمحكمة النقض الفرنسیة ، یتعین على القضاء رفضهفتبر مزجا بین الواقع والقانون، یع
الالزمة لتطبیق القانون األجنبي، رفضت الطعن، ألنه لم یتبین من األوراق العناصر الواقعیة

، أي الجنسیة المشتركة للزوجین، وهذا ما فقاضي الموضوع لم یكن یعلم بضابط اإلسناد
.القانوناألمور التي یختلط فیها الواقع بیعتبر من

ـ اعتبرت أن تطبیق وتفسیر القانون األجنبي یخضع لمطلق السلطة التقدیریة لقاضي 
حیث رفضت فیه الرقابة على تفسیر )2(21/11/1961صادر في الموضوع، في قرارها ال

مثلما قضت في قرارها الصادر القانون األجنبي من قبل قاضي الموضوع، و 
.)3(15/60/1982في

ومرة أخرى وبالرغم من اإلشارة الصریحة إلى الصفة القانونیة للقانون األجنبي فقد ـ 
یفسر بكل قاضي الموضوع یطبق و أن  ب)4(13/01/1993الصادر بتاریخ قرارهاقضت في 

سیادة القانون األجنبي، هذا األخیر یبقى رغم غیاب رقابة محكمة النقض قاعدة قانونیة ال 
من قانون اإلجراءات المدنیة الجدید.7تخضع ألحكام المادة 

1 -Voir,Civ. 11 juin 1961,clunet 1963,p132, note Goldman, Rev crit . DIP 1962,p124, note
Patiffol, Bul. civ, p310.
2-la Cour de cassation estime que «Le juge du fond détermine souverainement quelles sont
les règles, législatives, coutumières ou jurisprudentielles, d'autre part, quelle interprétation il
convient d'en donner, sauf dénaturation du droit étranger lui-même : la cour de
cassation sanctionne la dénaturation lorsque l'arrêt attaqué méconnait et dénature le sens
clair et précis d'un document législatif », Cass.civ. 1 , 21 novembre 1961, Rev crit .
DIP1962.329, note La gard.
3- Voir,Civ. 1re, 15 juin 1982: D. 1983. 431, note Agostini 10 juill. 1990: Bull. civ. I, 195; 23
mars 1994: Rev crit . DIP 1994. 545, note Bureau Crim.  12 nov. 1997: D. 1998. IR. 48;
Bull. crim. no 383.
4 -Cass.Civ. 1re, 13 janv. 1993: Bull. civ. I, no 14; Rev crit . DIP 1994. 78, note B. Ancel
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النقض بامتناعها عن الرقابة على تفسیر القانون محكمة المتصلب لموقف وهذا ال
إلى أن تستثني بعض األحوال ذات محال النتقاد الفقه، وهذا ما أدى بها جعلهااألجنبي 

الصلة بالقانون الفرنسي. 

: حاالت خاصةفرض الرقابة في ـ 2.1

لما كان من شأن عدم فرض الرقابة على تطبیق قضاة الموضوع للقانون األجنبي أن 
مقتنعون مسبقا بإفالت تبعا ألهوائهم، وهموالتفسیر یفسح المجال لیكون هذا التطبیق 

إلى القول بضرورة )1(قضائهم من رقابة محكمة النقض، وهو االنتقاد الذي دعا بعض الفقه
فرض رقابة غیر مباشرة للحد من صالحیات قضاة الموضوع في هذا الشأن، وهو األمر 

، )2(الذي استجابت له محكمة النقض الفرنسیة مستخدمة عدة وسائل وصوال إلى هذه النتائج
، وهذه الوسائل هي:   ياستثنائویكون ذلك بشكل 

:)3(الرقابة على التسبیبـ 1.2.1

التي الرقابة على تسبیب األحكام اعتمدت محكمة النقض الفرنسیة في قرارات عدیدة 
ال تسمح إال بالتأكد من تسبیب قضاة الموضوع ألحكامهم، بمعنى أن رقابة شكلیة، حیثتعد 

ذاته لسالمة الحكم ولو أساء في تطبیق القانون، فهي تنصب على مجرد التسبیب یكفي ب
.)4(مراقبة حیثیات الحكم دون مراقبة جوهر القانون المطبق

جدواها في بعض الحاالت لتفادي تثبتمن كون هذه الرقابة شكلیة إال أنهارغم باللكن 
ابة في الحاالت التي الخطأ في تطبیق القانون األجنبي بطریق غیر مباشر، وتتحقق هذه الرق

لى طلبات الخصوم في الدعوى وأن یسبب قراره، یتعین فیها على قاضي الموضوع أن یرد ع
بالتزاماته بالنسبة وتتجلى أهمیة الرقابة على التسبیب في الوقوف على قیام قاضي الموضوع

1 - Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p142.

.266، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، صد/ الطیب زروتي-2
3 -Voir, Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p557; Weill(A) et Alexandre(D), op. cit., p39.

، وراجع:748سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص د/-4
Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p558; Francois (M), op. cit., p130.
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لتطبیق القانون األجنبي والبحث عن مضمونه، واألثر المترتب في حالة اإلخفاق في
:)1(أهمهاحاالت یكون ذلك في التوصل إلیه، و 

ـ إذا قدم في الدعوى نص قانوني له عدة تفسیرات معتمدة في دولته األجنبیة، واختار 
یان السبب الذي حمله على اعتناقه.شف عن بكالقاضي الوطني تفسیرا بعینه، فیجب علیه ال

، وأعرض القاضي الوطني ـ إذا قدم في الدعوى شهادة أو مستندا یحوي تفسیرا معینا
عن األخذ بهذا التفسیر، فإن علیه أن یوضح األسباب التي حملته على هذا اإلعراض، 

یض واضحا من النص األجنبي المقدم، والحال نفسه لما یعتنق تفسیرا مناقضا لذلك الذي یف
دون وبهذا تمنع محكمة النقض أي تفسیر یتناقض مع النص الظاهر للقانون األجنبي 

.)2(10/10/1978الصادر في هاقرار اب مقنعة، وهذا ما أكده أسب

ـ إذا قدم الخصوم طلبات بشأن التفسیر المخالف الذي یقدمه القاضي، فیجب علیه أن 
الصادر عن قرارطلبات الختامیة بشأن هذا التفسیر، وهذا ما قضى به الیجیب على ال

)3(17/06/1958محكمة النقض في

األدلة المثبتة لتفسیر القانون األجنبي بطریقة واضحة وكافیة، ـ إذا لم یقدم الخصوم
فإنه یتعین على القاضي البحث عن التفسیر الذي یعطیه قضاء الدولة األجنبیة، فإذا لم 

.)4(یتوصل إلیه، وتبنى تفسیرا معینا، فعلیه أن یوضح ذلك ویبین أسبابه

، سواء ألن القاضي ال یعرفه ـ إذا تعذر التوصل إلى إثبات مضمون القانون األجنبي
.   )5(أو لتعذر ذلك على الخصوم، فالقاضي یطبق القانون الوطني بشرط أن یعلل حكمه

:قاعدة اإلسناد الوطنیةمخالفةقبول الطعن لـ2.2.1

. 467راجع، د/ عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-1
2 -Voir, Cass Civ. 10 oct 1978: Rev crit. DIP 1979.p 775, note Courbe; Batiffol (H) et

Lagarde(P), op. cit., p558.

3 -Voir, Cass Civ. 17 juin 1958: Rev crit . DIP 1958.p 704, note Francescakis; Batiffol (H) et

Lagarde (P), op. cit., p558.

4 -Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p144.

5 -Ibid, p140.
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ترفض مبدئیا الطعن بالنقض الذي موضوعه مخالفة محكمة النقض الفرنسیةرغم أن
لكونها قاعدة قاعدة اإلسناد، مخالفةالطعن بالنقض المتعلق بقبلالقانون األجنبي، إال أنها ت

وطني بتطبیقها، وال بد أن یخضع الخطأ في تطبیقها لرقابة محكمة وطنیة یلتزم القاضي ال
. )1(النفض

كما أن عملیة التكییف، التي تشكل تفسیرا لقاعدة اإلسناد، تعتبر ضروریة لتحدید 
ة قانونیة تستمد مفهومها من القانون، لذا فإنه إذا أخطأ مضمون الفئة المسندة، وهي فكر 

.)2(یستتبع رقابة محكمة النقضالقاضي في عملیة التكییف 

:)3(الرقابة على تشویه القانون األجنبيـ3.2.1

ابتدعتها محكمة من بین الوسائل التيفكرة تشویه القانون األجنبي أو مسخهتعتبر
، بسبب خروج قاضي ة إساءة تفسیر القانون األجنبيالفرنسیة من أجل مراقبالنقض

قد و الموضوع عن المعنى الواضح المحدد لنصوص القانون األجنبي محل التطبیق، 
.)5(والمستندات في الدعوى)4(من میدان العقودهذه فكرة التشویه استعارت محكمة النقض 

1 -Voir, Weill(A)  et Alexandre(D), op. cit., p31; Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit.,
p551,552.
2 -Ibid, p555.
3 -Voir,Larpvanichar (R), op. cit., p83; Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p556; clavel (S),

op. cit., p135; 131كربوع كمال، المرجع السابق، صد/علیوش 

ففي میدان العقود تواتر قضاء محكمة النقض على أن تفسیرها یخرج من نطاق رقابة هذه المحكمة إال إذا كانت -4
العقود تعبر عن مراكز فردیة وقد شاع العمل شروطها تتصف بصفة العموم مثل العقود النموذجیة ووثائق التأمین، ألن هذه

بها، فأصبح لها مضمون عام، فتفسیر العقد یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، لكن التشویه الذي یكون بخروج 
هذا األخیر عن المعنى الواضح لشرط في العقد دون أن یسبب ذلك، فإن هذا التشویه یخضع لرقابة محكمة النقض، 

.237د/ موحند إسعاد، المرجع السابق، ص؛474مد عبد العال، المرجع نفسه، صد/عكاشة مح
أما اعتماد التشویه في میدان المستندات المقدمة في الدعوى، فصورتها أن قاضي الموضوع لم یتقید بالمعنى الظاهر -5

لل في حقیقتها إلى قصور في للمحرر الذي یتبادر إلى الذهن بمجرد قراءته إلى معنى آخر، وعملیة التشویه هذه تتح
التسبیب، ألن قاضي الموضوع في انحرافه عن المعنى الواضح للمستند ولم یبین في حكمه األسباب التي حملته على هذا 
االنحراف، لجعل المعنى الذي أخذ به مقبوال كان حكمه مشوبا بالقصور في التسبیب، د/محمد كمال فهمي، المرجع 

.385السابق، ص
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إلیها لرقابة تشویه المبررات نفسها التي استندت بمحكمة النقض الفرنسیة أخذتوقد 
العقود والمستندات لتبرر بسط رقابتها أیضا على تشویه القوانین األجنبیة، ففي الحالتین تقرر 
نتیجة واحدة، وهي أنه لما یتجاهل قضاة الموضوع المعنى الواضح والمحدد لحكم یقرره 

.)1(ثمة تشویه لهالدعوى، یكونالقانون األجنبي والمقدم كمستند في 

القضاء و )2(في الفقهلرغم من أن نظریة تحریف القانون األجنبي كانت معروفةعلى او 
الفرنسي منذ زمن بعید، إال أن محكمة النقض لم تطبقها إال مرة واحدة في حكم لها صادر 

ترفض باستمرار النقض محكمة أصبحت منذ صدور هذا القرار ، و 1876جویلیة 18بتاریخ 
، حیث بقي هذا القرار شكل من األشكالأي ن األجنبي تحت فرض رقابتها على تفسیر القانو 

.)3(معزوال  كموقف منعزل لمدة فاقت ثالثة أرباع قرن

رقابتها على تحریف بدأت مالمح التطور في قضاء محكمة النقض الفرنسیة فيوقد 
والذي رفضت فیه الطعن بحجة أن )4(04/11/1958الصادر في قرارهاالقانون األجنبي في

ر القانون األجنبي یخضع لمطلق تفسیر قاضي الموضوع الذي لم یذهب في تفسیره لهذا تفسی
القانون إلى حد مسخه، وقد رفضت محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر في 

الطعن الذي عاب على محكمة الموضوع مسخها للقانون األجنبي الواجب )5(13/03/1960
بتاریخ قرارإلى أن صدر محال للنزاع،مسخه لم یكن التطبیق، ألن تحریف هذا القانون أو 

هنا في القاضي أنه ذكر نص هذا القانون في حكمه، وبحیث إذا معنى هذا النص واضح لكن القاضي خرج یفترض -1
علیه، فإن محكمة النقض تنقض هذا الحكم بناءا على فكرة التشویه، لكن ما یفهم من هذا أن قاضي الموضوع یستطیع أن 

قابة محكمة النقض، د/عكاشة محمد عبد العال ، یعدل عن المعنى الواضح للنص بشرط أن یعلل ذلك، ویخضع في ذلك لر 
.475تنازع القوانین، المرجع السابق، ص

هو أول من اقترح ضرورة امتداد رقابة المسخ إلى مجال القوانین األجنبیة "Feraud Geraud"وقد كان المستشار -2
واضح المحدد للقاعدة األجنبیة والذي سانده الفقه، على أساس أن خروج القاضي على المعنى ال1892وذلك في سنة 

، المرجع السابق، د/علیوش كربوع كمالالواجبة التطبیق یعد مسخا لها، مما یشكل خرقا لقاعدة اإلسناد التي أمرت بتطبیقها
.                                     132ص

؛503، المرجع السابق، صد/هشام علي صادق، مركز القانون األجنبي-3
Weill(A)  et Alexandre(D), op. cit., p40.
4- Voir,Cass. 04novembre1958, Rev crit. DIP .1959.303, note Francescakis, clunet 1959, note
Ponsard.

5 -Cass. 1er civ., 13 /06/ 1960, Dalloz.1960.597, note Malourie; Voir, Batiffol (H) et Lagarde
(P), op. cit., p556.
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،الذي نقض حكما لمحكمة الموضوع) Montefiore")1"في قضیة 1961نوفمبر 21
.)2(األجنبيللمستند التشریعيالمحددلمعنى الواضح ه لفیحر تو قاضي الموضوعتجاهلل

ع كونهالذي نقض حكم قاضي الموضو )3(01/07/1997الصادر في قرارنجد الو 
من قانون االلتزامات المدنیة والتجاریة 1380تجاهل المعنى الحرفي الواضح للمادة 

رغم أن ،من القانون المدني الفرنسي244فسره التفسیر ذاته المعطى للمادة السنغالي، و 
عبارات النصین لیست متطابقة، ودون الرجوع إلى أیة مصادر أخرى معتمدة في القانون 

السنغالي.

، الذي )4(24/02/2006األمر الذي أكده قرار محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ وهذا
جاء فیه بأن قاضي الموضوع یحدد بسیادة ما هي القواعد التشریعیة أو القضائیة، والعرفیة، 
ومن جهة أخرى ما هو التفسیر المناسب لها، ما عدا مسخ القانون األجنبي ذاته، محكمة 

، لطعن الذي یمسخ معنى واضح ودقیق لنص تشریعي أجنبيالنقض تنقض القرار محل ا
. سالف الذكر"Montefiore"وهو نفس ما جاء في قرار

جأ إلى هذه الوسیلة هو أنها تلالنقضلكن رغم ذلك فإن المالحظ على قضاء محكمة
،ال تأخذ بها إال في حاالت محددةبحذر شدید، فاألحكام التي قضت فیها بها قلیلة، وهي 

هو ما جعل جانبا من الفقه ، و )5(قد حرف مضمون القانون األجنبيفیها أن القاضي تقدر

1 -Voir,Cass.1er civ.,21 novembre 1961, Montefiore, Rev crit. DIP .1962.329, note P. Lagarde
;JDI.1962.686, note Goldman ; J.C.P.1962.II.12521, note Louis-Lucas ; D.1963.37, note
Ph.F. ; GA 4e éd., 2001, n°36.

2 -Voir, Weill(A)  et Alexandre(D), op. cit., p40.
3- Voir,Cass.1er civ., 1er juillet 1997, Africatours, D. 1998. 104, note Menjucq; JCP 1998. II.
10170, note Fillion-Dufouleur; Rev crit . DIP 1998. 292, note Muir Watt; JDI 1998. 98, note
Barrière-Brousse; Bull. civ. I, no 221.
4- la Cour de cassation estime que «Le juge du fond détermine souverainement quelles sont
les règles, législatives, coutumières ou jurisprudentielles, d'autre part, quelle interprétation il
convient d'en donner, sauf dénaturation du droit étranger lui-même : la cour de
cassation sanctionne la dénaturation lorsque l'arrêt attaqué méconnait et dénature le sens
clair et précis d'un document législatif»; Voir,Cass. Civ. 1re, 14 février 2006, Briqnti, Rev
crit. DIP  2006 p. 833, note Sylvain Bollée;Bull.civ, 2006 I n° 67.
5 -Voir, Mayer (P) et Heuzé (V), op. cit., p142.
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، وبین األجنبيد الخطأ في تطبیق القانونیتساءل عن المعیار المعتمد للتفریق بین مجر 
.)1(تحریف مضمونه

الواضح للقانون األجنبي، ال تصلح كمعیار خروج القاضي عن المعنى المحدد و ففكرة
القانوني األجنبي في جزءا من التنظیمسوىألن النص القانوني األجنبي لیس ،للتفرقة

األخرى التي ال یمكن الحكم بوضوحه أو غموضه إال بالرجوع إلى النصوص ، و مجموعه
فلیس من الممكن التعرف على حقیقة مضمون القاعدة القانونیة إال یتضمنها هذا التنظیم، 

ٕالى التفسیر المعطى لها من طرف القضاء انونیة األخرى و موعة القواعد القبالرجوع إلى مج
األجنبي، و على هذا األساس یرى جانب من الفقه أن المحكمة مارست في الحقیقة التفسیر 
تحت ستار فكرة التحریف، و أن هذه الرقابة تبقى سلطة تقدیریة للمحكمة تحتفظ بها لنفسها 

.)2(في الحاالت التي تراها الزمة و مناسبة

: یمنع من الرقابة قانوناالقضاء األلمانيـ2

رغم أن القضاء األلماني یرى بأن القانون األجنبي یعتبر من قواعد القانون، إال أن
من قانون المرافعات المدنیة یمنع 549نص المادة المشرع األلماني وضع نصا قانونیا وهو

ألمانیة، أي أنه یقرر بأن ال رقابة فیه قبول الطعن بالتعدیل إال عند مخالفة قاعدة قانونیة
ا المبدأ في جنبي، وقد أكدت المحكمة العلیا هذللمحكمة العلیا على تطبیق وتفسیر القانون األ

، في أن خطأ محكمة الدرجة أولى أو محكمة 3/10/1956حكمها الصادر بتاریخ 
. )3(عدیلاالستئناف في تفسیر القانون األجنبي ال یجیز للمحكمة العلیا سلطة الت

:في القضاء اللبنانيتفتقر للسند القانونيالرقابة ـ3

.745د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، صأشار إلیه،"Lagarde"األستاذ -1
مركز القانون األجنبي أمام هشام علي صادق، د/؛ 747سامي بدیع منصور، المرجع نفسه، ص د/جع في المعنى، را-2

.512، المرجع السابق، ص القضاء الوطني
، هناك العدید من القرارات التي أكدت هذا المبدأ، كالقرار 96أشار إلیه، د/ شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، ص-3

، أشار إلیهما،08/11/1951، والقرار الصادر في 07/07/1934الصادر في 
Batiffol (H) et Lagarde (P), op. cit., p551.
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نموذجا عن القضاء العربي الذي یرفض الرقابة على تطبیق القضاء اللبنانيیعد 
ذات الموقف الذي اتخذته محكمة تتبنى محكمة التمییز اللبنانیة القانون األجنبي، حیث أن 

أن في أحد قراراتها انون األجنبي، فهي ترى النقض الفرنسیة في رفض الرقابة على الق
"تفسیر القوانین األجنبیة هو مبدئیا عائد لتقدیر قضاة األساس المطلق. وبما أن قول الجهة 

من قانون التجارة المختلط 196و160الممیزة بأن محكمة االستئناف خالفت أحكام المادتین 
نه إذا لم یقم ذو العالقة البینة على المصري، ال یدخل تحت تمحیص محكمة التمییز. وبما أ

مضمون القانون األجنبي فإنه ال یسعه الطعن بالحكم الممیز إذا كان مسندا إلى مبادئ 
، وقد أكدت موقفها هذا بأن رفضت تفسیر القانون )1(قانونیة صحیحة في القانون اللبناني"

اءة تفسیره ال تشكالن سببا األجنبي في قرار أخر لها بحجة أن "مخالفة القانون األجنبي وٕاس
تمییزیا مادام القانون األجنبي لیس سوى واقعة یعود لقضاة األساس أن یتحققوا منها ویقدروها 

، وأكدت نفس الموقف بقولها بأن "التفسیر الخاطئ الذي )2(تقدیرا یخضع لسلطانهم المطلق"
ن القوانین األجنبیة. فما یفتح طریق التمییز أمام المتداعین هو تفسیر القانون اللبناني دو 

یمنعه القانون الوطني هو مخالفة األحكام القانونیة الوطنیة. أما القوانین األجنبیة فإن 
.)3(تفسیرها یعود إلى تقدیر محاكم األساس"

للنقد من الفقه الذي دعاها موقفها السابق بولقد تعرضت محكمة التمییز اللبنانیة 
في تفسیر القانون األجنبي مادامت تسلم بالتزام قضاة ، بأن تراقب الخطأ)4(عنهلتتخلى

الموضوع بإثارة قاعدة اإلسناد وبالبحث عن مضمون القانون األجنبي، ولذا نجد أنها في 
أحكام عدیدة أخرى قد قللت من حدة موقفها، بأن راقبت تفسیر القانون األجنبي من خالل 

.)5(مراقبة التعلیل أو التسبیب

.451، أشار إلیه د/عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص04/09/1952، بتاریخ 79قرار رقم -1
.451كاشة محمد عبد العال ، المرجع نفسه، ص، أشار إلیه د/ ع02/07/1969، بتاریخ 32/93قرار رقم -2
.454، أشار إلیه د/ عكاشة محمد عبد العال، المرجع نفسه، ص20/05/1957، بتاریخ 38قرار رقم -3
؛ 748، 736؛ د/ سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص471د/ عكاشة محمد عبد العال، المرجع نفسه، ص-4

.214بق، صد/سعید یوسف البستاني، المرجع السا
، أشار إلیهما د/ عكاشة محمد عبد 2/07/1969، بتاریخ 32/93، والقرار رقم 10/04/1971، بتاریخ 56كالقرار رقم -5

.471المرجع السابق، صتنازع القوانین، العال، 
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ة إلى أن محكمة التمییز تختلف عن محكمة النقض الفرنسیة، في أنها لكن تجدر اإلشار 
تتحول بعد نقض القرار المطعون فیه من محكمة قانون إلى محكمة موضوع، فتنظر فیه من 
جدید بكافة عناصره القانونیة والواقعیة، وتطبق علیها القواعد التي تطبق على محكمة 

، فتستطیع بذلك تفسیر وتطبیق القانون ون األجنبي، وعندئذ تستطیع تفسیر القان)1(الموضوع
األجنبي بشكل غیر مباشر عن طریق أن ینقض الحكم بأي سبب آخر دون الخطأ في 

. )2(تفسیر القانون األجنبي

الرقابة االتجاه القائل بوجوبالثاني: مطلبال

رقابة لهناك جانب من الفقه یرى بأن تطبیق قواعد القانون األجنبي یجب أن یخضع 
)، وقد ساند الفرع األولالمحكمة العلیا، فالرقابة تنسجم مع الصفة القانونیة للقانون األجنبي(

). الفرع الثانيالقضاء في بعض الدول بأسباب مختلفة(هذا االتجاه 

لقانون األجنبيلقانونیة الصفة المع تنسجم الرقابة الفرع األول:

القانون األجنبي وتفسیر طأ في تطبیق ضرورة إخضاع الخ)3(یرى اتجاه فقهي آخر
یستند لرقابة محكمة النقض، وهو األمر الذي ینسجم مع الطبیعة القانونیة للقانون األجنبي، و 

:اآلتیةالحجج إلى رأيأنصار هذا ال

ز أن تفصل من قانون أصول المحاكمات اللبناني "في حالة نقض القرار المطعون فیه، لمحكمة التمیی734تنص المادة -1
مباشرة في موضوع القضیة إذا كانت جاهزة للحكم، وٕاال فإنها تعین موعدًا لسماع المرافعات أو إلجراء ما تراه ضروریًا من 
تحقیق. وتطبق في هذه الحالة األصول المتبعة لدى محكمة االستئناف، وللخصوم أن یقدموا الطلبات والدفوع و الوسائل 

ا استئنافًا، وتحكم محكمة التمییز في القضیة من جدید في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي الجدیدة بقدر ما یجوز قبوله
لم یتناولها التمییز".

.           749؛ د/سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص483، صنفسهالمرجع راجع، د/عكاشة محمد عبد العال، -2
د/ ؛138د/ شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، ص؛ 179جع السابق، صهشام علي صادق، تنازع القوانین، المر د/-3

حیث یقول "... وال ریب أن توفیر هذه الرقابة یحقق أكبر قسط ممكن ؛633جابر جاد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص
أ اعتبار حیث یقول "من الخط،43، المرجع السابق، ص د/ أحمد نشأتلضمان حسن التطبیق وسالمة التفسیر..."؛

القانون األجنبي من الوقائع التي یجب إثباتها أمام محكمة الموضوع ألنه متى ظهر أن القاضي قد أخطأ في تطبیقه یكون 
الحكم قابال للنقض كما لو أخطأ في تطبیق قانون بالده ألن القانون جعله بدیال لقانون بالده، فیجب علیه تطبیقه تطبیقا 

لنسبة لقانون بالده"؛ د/ غالب علي الداودي، د/ حسین محمد الهداوي،  المرجع السابق، صحیحا، كما یجب علیه ذلك با
.169ص
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توحید تطبیق القانون الوطني عن طریق وحدة القضاء، هي ـ أن وظیفة محكمة النقض 
ى المحكمة العلیا فرض رقابتها على تفسیر القانون سواء كان ولتحقیق تلك المهمة یتعین عل

وطنیا أو أجنبیا، ذلك أن القانون األجنبي إنما ینطبق في بعض القضایا التي تعرض أمام 
القضاء الوطني، ألن القانون الوطني هو الذي أشار بهذا التطبیق بواسطة قواعد اإلسناد، 

لقانون األجنبي تختلف محاكم الموضوع بینها فإذا ما لم تكن هناك رقابة على تطبیق ا
وتنقسم بشأنه، أو قد تخل به إخالال یصل إلى حد مسخه، بحیث یمكن القول بأنها لم تخل 

.)1(بالقانون األجنبي حسب، بل أخلت أیضا بالقانون الوطني نفسه

سناد قضاة الموضوع في تطبیقهم لقاعدة اإلة على باقسلطة الر منح المحكمة العلیا ن أـ 
یجب أن یستتبع بالرقابة على تطبیق القانون األجنبي الكتمال حلقة المتابعة، ولكي تكون 
للرقابة على تطبیق قاعدة اإلسناد قیمتها الفعلیة، ال أن تكون مجرد لغو، خاصة عند منح 
قاضي الموضوع السلطة المطلقة في تطبیقه للقانون األجنبي المعین من قاعدة اإلسناد، مما 

ؤدي إلى عدم حسم النزاع وفقا لألحكام المطبقة في القانون األجنبي فعال، أي حل النزاع قد ی
.)2(بشكل مخالف لما تقضي به قاعدة اإلسناد الوطنیة

ـ أن القانون األجنبي یعد قانونا رغم عبوره حدود دولته، فهو یطبق بأمر من المشرع 
ستوجب عدم جواز تجریده من سالمة الوطني عن طریق قاعدة اإلسناد، وهذا األمر الذي ی

التطبیق بتوفیر رقابة محكمة النقض على قضاة الموضوع في تطبیقه، فعملیة الرقابة هذه 
تتفق مع ما یلزم من أن یكون القانون األجنبي قانونا بمعنى الكلمة، فهو لیس واقعة مادیة 

لیا على تطبیقه بتوفیر رقابة المحكمة الع،یصح تجریده من سالمة التطبیقإذنالف
.     )3(وتفسیره

ما یلي:فیتعرض هذا الرأي بدوره إلى انتقادات من الفقه المخالف، تتمثل وقد 

بالرغم من كون امتداد توحید ففیما یتعلق بدور محكمة النقض في توحید القضاء،ـ أنه
وحید القضاء إلى القانون األجنبي أمر مرغوب فیه، كما یصون مصالح المتقاضین، لكن ت

.377، 376؛ د/ محمد كمال فهمي، المرجع السابق، ص635د/ جابر جاد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص-1
. 457د/ عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-2
. 458محمد عبد العال، المرجع نفسه، صد/عكاشة -3
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القضاء بالنسبة لتفسیر القانون األجنبي  یؤدي حتما إلى أن تتبع محكمة النقض الوطنیة 
نفس التفسیر الذي تأخذ به محكمة النقض األجنبیة، وهذا ینطوي على معنى التبعیة للقضاء 

.)1(األجنبي، وتتعارض مع وظیفة محكمة النقض بوصفها المصدر األعلى لتفسیر القانون

یتعلق بالقول أن إعمال قاعدة اإلسناد والرقابة على تطبیق القانون األجنبي ـ أنه فیما
یكمل بعضهما البعض، فهذا القول یصطدم مع الصعوبات العملیة، ألن رقابة محكمة 
النقض على إعمال قاعدة اإلسناد هو رقابة على جزء من القانون الوطني، على خالف حال 

ي التي تعترضها صعوبات عملیة، وٕان أمكن تذلیلها أحیانا الرقابة على تطبیق القانون األجنب
إال أنها غالبا ما یقوم معها احتمال الزلل، ومثال ذلك ما یتعلق بالترجمة بعدم الدقة فیها، أو 

.)2(عند البحث في مصادر القانون األجنبي، خاصة عندما ال یتعلق األمر بالتشریع

النقض، بوصفها الهیئة المختصة بتقریر ـ أن األثر األدبي الذي یتركه خطأ محكمة
المبادئ القانونیة، في رقابة تطبیق القانون األجنبي أشد جسامة من األثر الذي قد یتركه 

حكم خاطئ صادر عن محكمة الموضوع.   

، كما ما هو الحال في نتقادات فقد اعتمد هذا الرأي تشریعات عدة دولاالورغم هذه 
، 1/11/1971من قانون المرافعات الصادر في 559في المادة إیطالیا وتركیا، والیونان 

مجلة القانون الدول العربیة مثل قوانین ، ومن 1987والقانون الدولي الخاص السویسري لعام 
.)3(34الفصل فييتونسالدولي خاص ال

للرقابةالقضاء المساندالفرع الثاني:

على تطبیق وتفسیر القانون سوف نورد نماذج للقضاء الذي اعتمد مبدأ الرقابة 
والقضاء القضاء اإلیطاليكو )،1الذي تسمح طبیعته بالرقابة(االنجلیزيكالقضاءاألجنبي، 

، وكالقضاء  التونسي )2(بالرقابةلهالذي تسمح عمومیة النص القانونيالمصري واإلماراتي
).3الذي یمارس هذه الرقابة بنص القانون(

. 380د/ محمد كمال فهمي، المرجع السابق، ص-1
د/ محمد كمال فهمي، المرجع نفسه، الموضع نفسه. -2
یطّبق القاضي القانون األجنبي كما وقع تأویله في النظاممن مجلة القانون الدولي خاص التونسي "34الفصل نص -3

".ویخضع تأویل القانون األجنبي لرقابة محكمة التعقیبالقانوني المنتمي إلیه.
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:ي تسمح بالرقابةاالنجلیز القضاءطبیعةـ 1

إذ ال تعتبر المحكمة العلیا في النظام القضائي االنجلیزي كدرجة ثالثة في التقاضي، 
یقتصر دورها على مجرد رقابة القضاء األدنى في سالمة تطبیق القانون، وٕانما تملك دون 

لذا معقب علیها أن تعید النظر في تقدیر الوقائع  كما أقرتها المحكمة المطعون في حكمها،
، وبالتالي ال یمتنع علیها البحث في لكافة عناصر الدعوى القانونیة والواقعیةتعرض فهي ت

مضمون القانون األجنبي الذي یعد بالنسبة إلى القضاء االنجلیزي واقعة، ولذا فهي تبسط 
.)1(الرقابة على تطبیقه

:الدولقضاء بعضفي عموم النص یسمح بالرقابة ـ2.2

ال أنه السبب في ذلكو الرقابة على تطبیق القانون األجنبي یطالي لقضاء اإلیمارس ا
یوجد في نصوص القانون اإلیطالي ما یمنع فرض رقابة محكمة النقض على تطبیق القانون 

من قانون المرافعات الصادر سنة 360األجنبي، بل على النقیض من ذلك جاء نص المادة 
، لذا فالقضاء اإلیطالي یمارس ه الرقابةبصیاغة عامة ومرنة سمحت بتوفیر هذ1940
على تطبیق القانون األجنبي ما دام هذا القانون قد وجب تطبیقه وفقا لقاعدة اإلسناد الرقابة

.)2(الوطنیة

، فقد د الرقابة على تطبیق القانون األجنبيأیضا فهو یعتم، لقضاء المصريلبالنسبةو 
تفسیر القانون صحة تطبیق و بتها على فرض رقاحقها فيمحكمة النقض المصریة أكدت

ومن أهم أحكامها في هذا الشأن ،التي تشیر باختصاصها قواعد اإلسناد المصریةاألجنبي 
الذي قضت فیه بنقض حكم االستئناف لخطئه في 8/01/1953صادر في هو الحكم ال

تي یستفاد تطبیق القانون الفرنسي في أحكامه المتعلقة بمشروعیة الحصول على المحررات ال
منها واقعة الزنا، إذ قررت بأنه "...كان من الواجب على المحكمة تمحیص دفاع الطاعنة 
لتقول ما إذا كانت وسیلة الزوج في الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدلیل في 
اإلثبات أم غیر مشروعة فال تقبلها، ثم تؤسس حكمها على ما یظهر لها من نتیجة هذا 

، وظهر لها بأن دت لرقابة تفسیر القانون األجنبي"، فمحكمة النقض هنا قد تصالفحص...

.87؛ د/ شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، ص368راجع، د/ محمد كمال فهمي، المرجع السابق، ص-1
.106د/شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، ص-2
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محكمة االستئناف قد أخطأت فیه، وهو ما ترتب علیه بدوره الخطأ في تطبیق القانون 
.)1(األجنبي

، منها الحكم )2(ومضت محكمة النقض المصریة في تأكید موقفها هذا في أحكام أخرى
ذي قضت فیه بنقض الحكم المطعون فیه لخطأ في تطبیق ال14/01/1954الصادر في 

مدني فرنسي الذي 239القانون الفرنسي أیضا، ونسبت إلیه القضاء على خالف نص المادة 
یقضي بعدم جواز الجمع بین الطالق واالنفصال الجسماني في طلب واحد، وكانت المحكمة 

الوقت بطلب االنفصال بصفة قد حكمت للزوجة بالطالق بالرغم من أنها تقدمت في نفس 
. )3(احتیاطیة

فرض الرقابة على تفسیر موقف محكمته فيمن الفقه المصري تباینت مواقفوقد 
وبین مخالف لها، وداعي للحد من إطالق هذه بین مؤید لها في ذلك القانون األجنبي، 

ل في توحید واجبها المتمثأن ذلك یدخل في نطاق وظیفتها، و الرقابة، فالمؤیدون عتبرون
من قانون المرافعات، التي تعدد 425ولعموم نص المادة الحلول القضائیة في الدولة، 

األحوال التي یجوز فیها الطعن بالنقض تشمل القوانین الوطنیة واألجنبیة، كما أن إنكار 
تي الرقابة یعد إنكارا للقیمة القانونیة للقانون األجنبي، وٕاهدار لقاعدة اإلسناد الوطنیة ال

حد من إطالق هذه الرقابة، ألن ذلك یتجاوز ین لها، فیدعون إلى المخالف، أما ال)4(اختارته
صرها ، وحصعوباتوظیفتها وطاقتها بسبب الطبیعة األجنبیة للقانون األجنبي وما یقابله من

في أحوال استثنائیة كما هو الحال علیه في القضاء الفرنسي، في رقابة التسبیب ومسخ 
.)5(، تأسیا بمحكمة النقض الفرنسیةاألجنبيالقانون 

، 462القوانین، المرجع السابق، صراجع في عرض هذا الحكم والتعلیق علیه، د/ عكاشة محمد عبد العال، تنازع-1
؛ د/شمس الدین الوكیل، 533؛ د/ أحمد عبد الكریم سالمة، األصول في التنازع الدولي للقوانین، المرجع السابق، ص463

.133المرجع السابق، ص
، 17/02/1955، 10/06/1954، 25/02/1954، 14/01/1954، 30/06/1953فهناك أحكام أخرى صادرة في -2

، 5، وس3، ع4، بالنسبة للحكم األول، وفي مجموعة أحكام النقض، س50، رقم4في مجموعة النقض المدني، سمنشورة 
. 463على التوالي، أشار إلیها د/عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین،المرجع السابق، ص2، ع6، وس3و2ع
.134د/شمس الدین الوكیل، المرجع السابق، ص-3
.179؛ د/ جمال الدین الكردي، المرجع السابق، ص289المرجع السابق، ص هشام علي صادق،د/-4
. 380د/ محمد كمال فهمي، المرجع السابق، ص-5
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هو أیضا سار على نفس النهج فالقضاء في دولة األمارات العربیة المتحدة وبالنسبة
الذي سار علیه القضاء المصري في فرض الرقابة على القانون األجنبي، حیث أن المحكمة 

خطأ في تطبیق القانون العلیا في أبو ضبي ومحكمة التمییز في دبي تؤكدان معا على أن ال
. )1(األجنبي وتفسیره یخضع لرقابتهما

القضاء التونسي یمارس الرقابة بنص القانون: ـ3.2

یفرض الرقابة على القانون األجنبي تطبیقا لما نصت أنهالقضاء التونسي هو ما یمیز
.. والذي ینص ".منها34الفصلعلیه مجلة القانون الدولي الخاص التونسي صراحة في 

محكمة التعقیب لل التعقیب..."، فهذا النص خو محكمةلرقابةاألجنبيالقانونتأویلیخضع
مؤرخ النورد أحد أحكامها وهو الحكمعلى ذلك، وكمثالبشكل صریحالتونسیة هذه الرقابة

المحكمة األجنبیة التي قضت بالغرم دون أن یطلب "الذي جاء فیه: 12/10/2006ي ف
قد قضت بما لم یطلبه الخصوم وهو ما یخالف المبادئ اإلجرائیة األساسیة منها ذلك تكون

التي تمثل القاعدة في اإلجراءات المدنیة أمام المحاكم التونسیة ویكون خرقها مخالفا للنظام 
اإلجرائیة المعمول بها دولیا والرامیة إلى كفالة حقوق للمبادئالعام التونسي الدولي المطابق 

. )2("لإلذن بتنفیذ حكمها في تونساالستجابةحیاد القاضي فال یمكن الدفاع وضمان

 



المحكمة هي تتولى مهمة الرقابة على تطبیق قضاة الموضوع للقانون إن الهیئة التي 
والسهر صالحیتها ب"توحید االجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البالد تالعلیا التي تحدد

والتساؤل المطروح ، )3(1996من دستور 152المادة ذلك بموجب على احترام القانون"، و 
هل تدخل ضمن هذه الصالحیات الرقابة على تطبیق القانون األجنبي، فعند النظر في هو: 

منظمة للعالقات الدولیة ضمن النصوص ال،لم یرد في القانون المدنيالنصوص نجد أنه 

.465د/ عكاشة محمد عبد العال، المرجع نفسه، ص-1
.12/10/2006مؤرخ في، 5251تعقیب مدني، عدد-2
ر،ج، 2002أبریل 10الممضي في 02/03لقانون معدل با، ال1996،76ر، ج، 1996الدستور الجزائري لسنة -3

.2008،63ر، ج، 15/11/2008المؤرخ في 08/19وبالقانون رقم ،25، 2002
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بسط المحكمة العلیا لرقابتها على لموقف المشرع من رفضه أو إقراره بینیأي نص الخاصة،
تطبیق القانون األجنبي، ولكن نجد أنه أشار إلى ذلك في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

جعل من مخالفة القانون األجنبي في مسائل األسرة وجها من أوجه الطعن تراقب الذي
)، ونجد األولالمطلب(القانون األجنبي في هذه المسائلیقالمحكمة العلیا من خالله تطب

كذلك نصوصا أخرى تبیح للمحكمة العلیا الرقابة على تطبیق القانون األجنبي في غیر 
).  الثانيالمطلبمسائل األسرة، لكن من خالل الرقابة على احترام مبادئ إجرائیة(

رةیقصر الرقابة على مسائل األسالمشرع األول:المطلب

المادة أشار المشرع إلى موقفه من الرقابة على تطبیق وتفسیر القانون األجنبي في 
على أن "مخالفة أو خطأ في حیث نصت من قانون اإلجراءات المدنیة القدیم  5فقرة233

یعد أحد أوجه الطعن ن أجنبي متعلق باألحوال الشخصیة"تطبیق القانون الداخلي أو قانو 
ة العلیا، یجوز للمحكمة العلیا أن تثیره من تلقاء نفسها، طبقا للمادة بالنقض أمام المحكم

من نفس القانون.233

25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون أما بعد إلغاء القانون سالف الذكر ب

على أنه 358/5،6،12الجدید، فقد نصت المادة المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة
بالنقض إال على وجه واحد أو أكثر من األوجه التالیة: ... مخالفة القانون "ال ینبني الطعن

تحریف المضمون الواضح والدقیق مخالفة قانون أجنبي متعلق بقانون األسرة...،،الداخلي
یجوز للمحكمة العلیا أن تثیرها، سواء بناءا على لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار،..."، 

من نفس القانون.360لقاء نفسه، طبقا للمادة طلب الخصوم أو من ت

:هه من هاتین المادتین أننالحظفما 

تطبیق القانون األجنبي وجها للطعن، فقط مخالفةاقد جعلتكلتا المادتین أن أوال:
المتعلق بقانون األسرة دون غیره، یجوز بناءا علیه للمحكمة العلیا ولو تلقائیا أن تنقض 

رقابتها على تطبیق یفهم بأن المشرع أقر للمحكمة العلیا أن تبسط  الحكم أو القرار، أي
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، وهي )1(قانون األسرة، أي جمیع المسائل التي نظمها هذا القانونمتعلق بالقانون أجنبي 
والوصیة والمیراث النیابة الشرعیةالمسائل المتعلقة بالزواج وانحالله والمسائل المتعلقة ب

.والهبة والوقف

قد أصر على موقفه من االقتصار في المشرع ن أینمن خالل النصوما نالحظه
مسائل األسرة دون غیرها في القانون األجنبي، رغم إلغاء القانون تطبیق بسط الرقابة على 

في القانون التي خلفتها،358ورغم إضافته في المادة 233ما فیه نص المادة بالقدیم 
المبدأ هو رفض الرقابة على أن هذا إنما یدل على أوجه جدیدة لم تكن من قبل، و الجدید،

بحالة هاارتباطإلى تطبیق القانون األجنبي، واستثناءا یجوز في مسائل األسرة، نظرا 
تطبیق القانون كام المتعلقة بإخضاعها لنفس األحأرادلهذا بالنظام العام، و األشخاص وتعلقها 

، و إال حسن تطبیقها و تفسیرهاالسهر على الموضوع ةما یوجب على قضامالوطني،
.)2(تعرض قضاءهم للنقض

األحوال "نالحظ أیضا أن المشرع من خالل النص الجدید تفادى مصطلح ثانیا: 
فاستبدله بمصطلح آخر أكثر دقة منه ،)3(نظرا لالنتقادات الفقهیة الموجهة إلیه"الشخصیة

"قانون األسرة".وهو

، بالنقضكوجه للطعنأو خطأ في تطبیق القانون""مخالفةذكرالنص القدیم أنثالثا: 
إنكار قاعدة قانونیة موجودة أو تأكید قاعدة قانونیة مخالفة القانون وهيأي أنه باإلضافة إلى

تطبیق قاعدة قانونیة على واقعة ال تنطبق نجد الخطأ في تطبیق القانون وهو ال وجود لها، 
ها القانون، أو قانونیة مخالفة لتلك التي یرتبائجعلیها، أو تطبقها على نحو یؤدي إلى نت

1404رمضان 9المؤرخ في 84/11لقد أفرد المشرع لهذه المسائل قانونا مستقال عن القانون المدني وهو القانون رقم -1

، المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم.                      24، 1984، ج ر، 1984یونیو 9الموافق ل
. 238د/ موحند إسعاد، المرجع السابق، ص-2
ألنه عند سماعك لمصطلح "األحوال الشخصیة" یشعرك بأنه یشمل القوانین والعادات المتعلقة بشخص اإلنسان والتي -3

یشمل مسائل أخرى ذات طبیعة مالیة مثل المیراث والهبة، وخصوصا أنه تتبعه في تنقله مثل الحالة واألهلیة في حین أنه 
، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، مصطلح غریب عن الفقه اإلسالمي وفقهائه، راجع، د/الطیب زروتي

.145ص
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، في حین أنه في القانون  الجدید اقتصر على )1(ترفض تطبیقها على واقعة تنطبق علیها
إنكار قاعدة قانونیة موجودة أو تأكید قاعدة قانونیة كما قلنا ذكر "مخالفة القانون"، التي تعني 

عمال نص من النصوص القانونیة الصریحة، بأن یغفل الحكم المطعون فیه إال وجود لها، 
الفرنسي الذي لم یمیز حاالت جراءات المدنیةما أخذ به قانون اإلبوهو بذلك أخذ بنفس 

ذ بما علیه الفقه من أن عیب ، وأخ)2(مخالفة القانون والخطأ في تطبیقه والخطأ في تأویله
.)3(حالة رفض تطبیقهمخالفة القانون شامل لكل من الخطأ في تفسیره  وفي تطبیقه و 

سالفتي الذكر، ال 358أو في المادة الجدیدة  233سواء في المادة القدیمة أنه رابعا: 
ینبني الطعن بالنقض إال على وجه واحد أو أكثر من األوجه المنصوص علیها، أي أن أوجه 

ن تبسط حكمة العلیا أمفال یجوز للالطعن أمام المحكمة العلیا محددة على سبیل الحصر، 
رقابتها على ما یعرض علیها إال بناءا على هذه األوجه، سواء بناءا على طلب الخصوم أو 

من تلقاء نفسها.

وألنه ذكر من هذه األوجه مخالفة قانون أجنبي متعلق بقانون األسرة، دون باقي 
األسرة المسائل، فال یجوز للمحكمة العلیا أن تبسط رقابتها على غیر ما یتعلق بمسائل قانون 

.)4(في القانون األجنبي

؛ وراجع،333، ص2001ئر، طد/ بوبشیر محند أمقران، قانون اإلجراءات المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزا-1
.91سهام بشیر، المرجع السابق ، ص

والتي نصها:من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي604وذلك في المادة -2
"Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du
jugement qu'il attaque aux règles de droit".

. 248ونجد أن قانون المرافعات المصري قد اعتمد الحاالت الثالث في نص المادة 
. 92سهام بشیر،المرجع نفسه، ص-3
تصدت ، ولقد 142د/ علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص؛ 266، المرجع نفسه، صد/ الطیب زروتيراجع، -4

. 27/04/1994، وذلك في أحد قراراتها، وهو القرار الصادر بتاریخ المحكمة العلیا للرقابة على تطبیق القانون األجنبي
حیث ردت المحكمة العلیا على الوجه الثاني الذي أثاره احد الخصوم، والمأخوذ من سوء تطبیق القانون، بأنه: "...حیث أن 

مات غیر التعاقدیة تخضع هو الواجب التطبیق، وبالرجوع إلى هذا القانون، نالحظ أن االلتزا1804قانون نابلیون سنة 
في قضیة شهیرة تسمى 1948لقانون البلد الذي وقع فیه الفعل المنشئ لاللتزام، وما كان یطبق في المحاكم الفرنسیة منذ 

أصبحت جمیع االلتزامات غیر التعاقدیة تخضع لقانون البلد الذي وقع فیه الفعل 1948قضیة لوتور، ومنذ ذلك الوقت 
السوابق العدلیة ـ وفي القضیة الحالیة القانون الفرنسي هو الواجب التطبیق آنذاك، وهذا ما أخذ به المشرع المنشئ لاللتزام ـ 

من القانون المدني الجزائري، مما یفید أن قضاة الموضوع طبقوا مضمون القانون الفرنسي على 20الجزائري في المادة 
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(األحوال مسائل األسرةالذي تبناه المشرع في التفریق بین الموقفأن هذا خامسا:
الفقه، القى انتقادا من وغیرها من المسائل األخرى في القانون األجنبيالشخصیة سابقا)

:على أساس

یر قانونا أجنبیا غو سرة ألباأن القاضي قد یطبق في دعوى واحدة قانونا أجنبیا متعلقا ـ 
یجعل من القاضي یقوم بدور البهلواني مرة یطبق القانون األجنبي هو ما ا، و علق بهمت

كقانون ویخضع في تطبیقه لرقابة المحكمة العلیا ومرة أخرى یطبقه كواقعة وال یخضع 
.)1(لرقابتها

ع یوما بعد یوم، ـ كما أن عالقات األشخاص في مجال المعامالت المالیة، تتعدد وتتنو 
ال سیما في العقود التي یتسع المجال لتطبیق القوانین األجنبیة، سواء في المسائل التي 
تخص الشكل أو التي تخص الموضوع، فنتساءل في ما إذا عرضت أمام المحكمة العلیا، 

.)2(فهل تستبعدها وتقتصر فقط رقابة مسائل األسرة في القانون األجنبي

القاضي صعوبات للتمییز بین القانون األجنبي المتعلق باألحوال ـ كما أنه "قد یجد
الشخصیة والقوانین األخرى، وقد یرجع إلى تحدید مضمون القانون األجنبي المتعلق باألحوال 
الشخصیة والقوانین األخرى التي تعتبر كواقعة سینقض قراره على أساس أنه یمتزج فیه الوقع 

انون المتعلق باألحوال الشخصیة والقوانین األخرى قد یضع بالقانون، إن التمییز بین الق
القاضي الجزائري أمام منازعات یصعب علیه حلها، ولهذا فمن المستحسن أن یلغى هذا 
التمییز، كي یلزم قاضي الموضوع بتطبیق كل القوانین األجنبیة على قدم المساواة، وحتى 

.)3(ین األجنبیة"تتمكن المحكمة العلیا من رقابة تفسیر كل القوان

نالحظ أن المحكمة العلیا، من خالل هذا القرار، ناقشت مضمون الوجه األكمل، مما یستوجب معه رفض الوجه الثاني". ف
من القانون المدني، ثم وصلت إلى نتیجة وهي أن قضاة 20القانون األجنبي المختص بموجب قاعدة اإلسناد في المادة 

التصدي للرقابة الموضوع قد طبقوا مضمون القانون الفرنسي على الوجه األكمل، وهذا یؤكد أن القضاء عندنا له سابقة في
في 358/5،6،12على تطبیق القانون األجنبي في مسائل ال تخص مسائل تتعلق بقانون األسرة، رغم وضوح نص المادة 

اقتصاره على مسائل األسرة دون غیرها في خضوعها للرقابة. 
.267مرجع نفسه، ص، ال؛ د/ الطیب زروتي238د/ موحند إسعاد، المرجع السابق، ص-1
.107د/ نادیة فضیل، تطبیق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني، المرجع السابق، ص-2
.148، المرجع السابق، صد/ علیوش كربوع كمال-3
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)1(من خالل احترام المبادئ اإلجرائیةالرقابة الثاني:المطلب

أن المشرع قد استجاب ولو بشكل محتشم لالنتقادات الفقهیة سالفة الذكر، وذلك یبدو 
فسح المجال، بإضافة أوجه عدیدة للطعن قد تنضوي تحتها إمكانیة مراجعة من خالل 

ي، ولو من جوانب شكلیة أو جانبیة، ومن ق القانون األجنباألحكام التي أخطأت في تطبی
ومراقبة تسبیب )، الفرع األولهذه األوجه نجد، احترام مبدأ الوجاهیة في الدعوى(

الفرع تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم(و )، الفرع الثانياألحكام(
).الفرع الرابعضوع بعد النقض واإلحالة(رقابة المحكمة العلیا بوصفها محكمة مو )، و الثالث

احترام مبدأ الوجاهیة: الرقابة من خالل الفرع األول:

یعتبر مبدأ الوجاهیة من المبادئ األساسیة الواجب احترامها أمام أي جهة قضائیة، فهو 
جزء ال یتجزأ من ضمانات ومكونات الحق في محاكمة عادلة، ومضمونه أن كل طرف من 

، صمهوسیلة قانونیة قدمها خله الحق في عرض ونقاش كل واقعة أو أي أطراف الدعوى
.)2(وأن یكون قد تمكن فعال من ذلك

فمبدأ الوجاهیة یقتضي إذن أن  ال یعتمد القاضي في حكمه أسبابا أو إیضاحات أدلى 
.)3(بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إال إذا أتاح للخصم اآلخر مناقشتها وجاهیا

"...یلتزم الخصوم الجدیدقانون اإلجراءات المدنیة واإلداریةمن 03/3ادة مالتوقد نص
من نفس القانون "ال یجوز للقاضي أن 26/1والقاضي بمبدأ الوجاهیة..."، وتنص المادة 

.یؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات..."

في حكمه أسبابا أو إیضاحات أن یعتمد لقاضي یجوز لال فمن خالل هذین النصین 
وتمكینه من تاح للخصم اآلخر مناقشتها أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إال إذا أ

الدفاع بخصوصها. 

.266، المرجع نفسه، ص؛ د/ الطیب زروتي235راجع، د/ موحند إسعاد، المرجع السابق، ص-1
.16، ص2009راءات المدنیة واإلداریة، منشورات أمین، طأ/ فضیل العیش، شرح قانون اإلج-2
.470راجع، د/ عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-3
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لما یتبین له وهذا المبدأ یطبق أیضا عندما یثیر القاضي تلقائیا تطبیق القانون األجنبي،
أو ما ورد عرضا في ملف الدعوى،النزاع على عنصر أجنبي لم یثره الخصوم إناشتمال 

یطبقه تلقائیا عندما یكون عالما بمضمونه، ویتجسد هذا خصوصا في حالة ما إذا تصدى 
بنفسه لتفسیر القانون األجنبي، أو إذا اعتمد في تفسیره على علمه الشخصي لتفسیرات 

إلبداء ، فیجب علیه في هذه الحاالت تنبیه الخصومیكرسها القضاء في الدولة األجنبیة
آراءهم بشأن ذلك وتقدیم دفاعهم بناءا على هذه الوقائع. 

قضاة الموضوع عند تطبیق القانون یضعوعلیه فإن إعمال مبدأ الوجاهیة من شأنه أن 
فإن كل مخالفة لهذا علیه و موضعا یكونون فیه تحت رقابة المحكمة العلیا،األجنبي وتفسیره،

. نقض الحكم المخالف، ومن ثمة رقابةهذه الالمبدأ توجب 

:األحكامتسبیب الرقابة من خالل الثاني:الفرع

القانونیة التي بنى علیها القاضيتسبیب األحكام یعني بیان األدلة الواقعیة والحجج
، وهذا ما یساعد الخصوم من معرفة صحة إدعاءاتهم، ومن ثم تقدیر فرصتهم في حكمه

ي تنظر في الطعن من مراقبة حكم القاضي، كسب خصومة الطعن، كما یمكن المحكمة الت
.)1(على أساس تقدیر سالمة األسانید التي بنى القاضي علیها اقتناعه

یعتبر تسبیب األحكام إحدى المجاالت األساسیة التي تمارس من خالها المحكمة و 
، )2(ضالعلیا رقابتها القانونیة على األحكام والقرارات المطروحة علیها عن طریق الطعن بالنق

المتعلق بصالحیات 12/12/1989المؤرخ في 89/22من القانون 6تؤكده المادة ما وذلك 
جهازا مقوما صفتها، التي تنص "ب)3(، وتنظیمها وسیرها المعدل والمتممالمحكمة العلیا

القواعد العامةألعمال المجالس القضائیة والمحاكم وفقا لألحكام المنصوص علیها في 
نیة، تمارس المحكمة العلیا رقابة على تسبیب أحكام القضاء...". إلجراءات المدل

. 124د/ بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص-1
. 82سهام بشیر،المرجع نفسه، ص-2
. 8، ص2005،55،ج ر،14/12/2005، المؤرخ في05/279؛ المرسوم الرئاسي1435، ص1989،53راجع، ج ر،-3
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في 1996ترجمها النص علیها في دستورتي تكیسیها عملیة تسبیب األحكام یواألهمیة ال
.  "وُینَطق بها في جلسات عالنیة،"تعلل األحكام القضائیةمنه144المادة 

یجوزال"على أنه الجدید داریة من قانون اإلجراءات المدنیة واإل277تنص المادةو 
وأنوالقانونالوقائعحیثمنالحكمیسببأنویجب،تسبیبهبعدإالبالحكمالنطق
.المطبقةالنصوصإلىیشار

الخصوموادعاءاتالقضیة وطلباتوقائع،بإیجازیستعرضأنأیضایجبو
.دفاعهمووسائل

"....المثارةواألوجهالطلباتكلعلىیردأنویجب

ـ إذا قدم الخصوم طلبات بشأن التفسیر المخالف الذي یقدمه القاضي، فیجب علیه أن 
یجیب على الطلبات الختامیة بشأن هذا التفسیر.

من نفس القانون إلى أن "...قصور التسبیب..."یمثل وجها 358/10المادة كما أشارت
خصوم إبداءه أمام المحكمة العلیا، التي لها أن تثیره تلقائیا لنقض من أوجه الطعن، یجوز لل

الحكم المشوب به.

تعد رقابة شكلیة، إذ تنصب على مراقبة حیثیات الرقابة على تسبیب األحكام رغم أن و 
قضاة ال تسمح إال بالتأكد من تسبیبالحكم دون مراقبة جوهر القانون المطبق، حیث

یكفي بذاته لسالمة الحكم ولو أساء في تطبیق القانون، لكن رغم يالموضوع ألحكامهم، الذ
ذلك  نجد أن لهذه الرقابة جدواها في بعض الحاالت لتفادي الخطأ في تطبیق القانون 
األجنبي بطریق غیر مباشر، وتتحقق هذه الرقابة في الحاالت التي یتعین فیها على قاضي 

عوى وأن یسبب قراره، وتتجلى أهمیة الرقابة الموضوع أن یرد على طلبات الخصوم في الد
على التسبیب في الوقوف على قیام قاضي الموضوع بالتزاماته بالنسبة لتطبیق القانون 
األجنبي والبحث عن مضمونه، واألثر المترتب في حالة اإلخفاق في التوصل إلیه، وذلك في 

:)1(الحاالت اآلتیة

. 467راجع، د/ عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، المرجع السابق، ص-1
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تفسیرات معتمدة في دولته األجنبیة، واختار ـ إذا قدم في الدعوى نص قانوني له عدة 
القاضي الوطني تفسیرا بعینه، فیجب علیه بیان السبب الذي حمله على اعتناقه.

ـ إذا قدم في الدعوى شهادة أو مستندا یحوي تفسیرا معینا، وأعرض القاضي الوطني 
إلعراض، عن األخذ بهذا التفسیر، فإن علیه أن یوضح األسباب التي حملته على هذا ا

والحال نفسه لما یعتنق تفسیرا مناقضا لذلك الذي یفیض واضحا من النص األجنبي المقدم.

ـ إذا لم یقدم الخصوم األدلة المثبتة لتفسیر القانون األجنبي بطریقة واضحة وكافیة، 
فإنه یتعین على القاضي البحث عن التفسیر الذي یعطیه قضاء الدولة األجنبیة، فإذا لم 

لیه، وتبنى تفسیرا معینا، فعلیه أن یوضح ذلك ویبین أسبابه.یتوصل إ

ـ إذا تعذر التوصل إلى إثبات مضمون القانون األجنبي، سواء ألن القاضي ال یعرفه 
أو لتعذر ذلك على الخصوم، فالقاضي یطبق القانون الوطني بشرط أن یعلل حكمه.     

:فكرة التشویهالرقابة من خالل الثالث:الفرع

12سالفة الذكر في فقرتها من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 358یر المادة تش

أن "تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار" یعد وجها من إلى
یجوز للخصوم أن یطلبوا نقض الحكم على أساسه، كما یجوز ، بالنقضأوجه الطعن

یفتح الباب أمام إمكانیة رقابة المحكمة أنهمن شأنقائیا، وهذا للمحكمة العلیا أن تثیره تل
العلیا على تحریف مضمون القانون األجنبي، وٕان كان منحصرا في حالة النصوص المكتوبة 

للقانون األجنبي.  

في الفرنسیةموقف محكمة النقضابق معطبأنها تتفي هذه الحالة نستطیع أن نقولو
كما قلنا سابقا، صورتهان المستندات المقدمة في الدعوى، والتي یدااعتمادها للتشویه في م

بالمعنى الظاهر للمحرر الذي یتبادر إلى الذهن بمجرد قراءته قاضي الموضوع تقید عدم في
، إذ )Montefiore")1"قراروهذا الذي اعتمدته محكمة النقض الفرنسیة في إلى معنى آخر،

.261، المشار إلیه في، ص21/11/1961الصادر في وهو القرار-1
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ویشوه المعنى الواضح والمحدد للمستند التشریعي األجنبي اعتبرت أن القرار الذي یتجاهل 
هو قرار یستوجب النقض. 

بوصفه وثیقة لكن  أمام اقتصار الرقابة على تشویه النص القانون األجنبي المكتوب 
معتمدة في الحكم أو القرار، تثار مسألة أنه ال یمكن تطبیق القاعدة القانونیة األجنبیة أو 

ولو كانت مكتوبة، إال في إطار مجموع النظام القانوني األجنبي في ، هاالكشف عن مضمون
مجموعه، إي الرجوع إلى بقیة مصادر القانون األجنبي من عرف وقضاء مثال، ثم ما هو 
الوضع بالنسبة للقواعد القانونیة غیر المكتوبة في القانون األجنبي، ثم أن معیار التفرقة بین 

.   )1(جنبي وتشویهه، معیار مرن وغیر ثابتإساءة تفسیر النص القانوني األ

تبقى لعملیة الرقابة على تشویه المستند التشریعي األجنبي دور ما سبق ذكره رغملكن 
في توسیع مجال الرقابة على قضاة الموضوع في تطبیقهم وتفسیرهم للقانون األجنبي في 

مجال الخارج عن مسائل األسرة.

:لنقضالرقابة بعد االفرع الرابع:

جهةتمتثللمإذا"...الجدیدمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 374المادةتنص 
وبمناسبةاألخیرة،لهذهیجوزقانونیةمسألةفيالفاصلالعلیاالمحكمةلقراراإلحالة
النزاع.موضوعفيالبتالثانيبالنقضالطعنفيالنظر

فيالنظرعندوالقانونالوقائعحیثمنتفصلأنالعلیا،المحكمةعلىیجب
في الموضوع، إذ تنظر المحكمة العلیاتفصلهاتین الحالتینفيفبالنقض..."،ثالثطعن

من جدید بكافة عناصره القانونیة والواقعیة، وتطبق علیها القواعد التي تطبق على في النزاع
إذا ما كان الطعن بخصوص ع تفسیر القانون األجنبي،محكمة الموضوع، وعندئذ تستطی

فتستطیع بذلك تفسیر وتطبیق القانون األجنبي بشكل غیر مباشر نزاع ذو عنصر أجنبي،
عن طریق أن ینقض الحكم بأي سبب آخر دون الخطأ في تفسیر القانون األجنبي.       

تي اعتمدها المشرع، بتمییزه االزدواجیة البأنننا نرىوخالصة القول في هذا الفصل، أ
واقع القضاء هافي فرض الرقابة على األولى دون الثانیة، یفرض،بین مسائل األسرة وغیرها

.  747سامي بدیع منصور، المرجع السابق، ص د/-1
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، لكن یبقى هذا الموقف عندنا، وٕان كانت قد تترتب صعوبات للقاضي في التمییز بینهما
األجنبي في انون وتبقى إمكانیة حصر األخطاء التي قد ترد بمناسبة تطبیق القمقبوال، 

، مراقبة التسبیبقواعد اإلجراءات المدنیة، كمبادئ و كون عن طریق تطبیق األحوال األخرى ت
تحریف المضمون الواضح ، ورقابة الرقابة من خالل احترام مبدأ الوجاهیة في الدعوىو 

القانون األجنبي، خاصة للوثائق المعتمدة في الحكم، كآلیات إجرائیة، للرقابة على تطبیق 
ي، ناهیك لبنانالالقضاء القضاء المقارن، كالقضاء الفرنسي و هان مثل هذه األوضاع كرسوأ

فیها بالرقابة على تطبیق القانون الوطني ول أخرى تسمح للمحكمة العلیاعن القضاء في د
واألجنبي على حد سواء.
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:خاتمـة

انون األجنبي یعد ضرورة بعد دراستنا هذه تأكد لنا بأن تطبیق القضاء الوطني للق
المتنامیة یوما بعد یوم بسبب تقتضیها العالقات المتنوعة لألشخاص ذات البعد الدولي، 

تحقیق العدالة وحمایة ألجلتطور وسائل االتصال بین المجتمعات المختلفة، هذه العالقات
دأ أن ال تخضع حصرا لمبینبغي ،حقوق األشخاص وتحقیق السیاسة التشریعیة للدولة

في أن هذه دون مراعاة لما سبق ذكره،اإلقلیمیة، بأن یطبق علیها القانون الوطني  قصرا
، بل أن الخارجالعالقات تتمیز عن العالقات الداخلیة الصرفة في كونها لها امتداد نحو 

القانون الوطني أم ، سواء كان هذهیطبق علیها القانون األجدر بحكمها والمالئم لخصوصیتها
ا أجنبیا.قانون

سوف یمر القاضي في تطبیقه للقانون األجنبي المختص بمرحلتین، سابقا وكما رأینا 
المرحلة و عن طریق إعمال قاعدة اإلسناد، الذي یتم تعیین القانون المختص مرحلة أوالهما 

أساس تطبیق القاضيهذا القانون المعین، وبررنا القواعد الموضوعیة لبیق تطالثانیة هي
أساس تطبیق قواعد القانون األجنبي المختص ومعاملتهاكما بینا ومراحله، اإلسنادلقاعدة 
.   ، وكیفیة هذه المعاملةالفعلیة

بأنه یتعین على القاضي في فصله للنزاعات ذات العنصر األجنبي أن یمر فلقد كشفنا 
القواعد بمرحلة إعمال قاعدة اإلسناد، والتي هي قاعدة قانونیة وطنیة مثلها مثل باقي

القانونیة الموضوعیة، ورغم اختالف النظم القانونیة حول مدى إلزامیتها، إال أن االتجاه 
الغالب فقها وقضاء هو الذي یرى بأن القاضي ملزم قانونا بإعمالها تلقائیا في كل األحوال

القانون ، وهو االتجاه الذي تبنته العدید من القوانین، منهاإذا ما تضمن النزاع عنصرا أجنبیا
الجزائري وهذا ما تؤكده صیاغة النصوص القانونیة المنضمة لقواعد اإلسناد، ویؤكده كذلك 
أن وضع قواعد التنازع أنما تقرر العتبارات خاصة تتعلق بسیاسة التشریع الذي یهم 
المصلحة العامة ویتصل بالنظام العام، وهو ما تؤكده المحكمة العلیا في العدید من قراراتها، 

ا أن الصفة اإللزامیة لقواعد اإلسناد تستلزم إعمالها تلقائیا، ولو لم یتمسك بها الخصوم، كم
بمجرد ظهور العنصر األجنبي ضمن وقائع النزاع، على أن ینبه القاضي الخصوم على ذلك 

وال من یغیر من سبب الطلب القضائياحتراما لحق الدفاع، كما أن هذا اإلعمال التلقائي ال
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وعلیه تأكدنا بأن اإلعمال التلقائي لقاعدة اإلسناد ا دام في إطار وقائع الدعوى،ه، مموضوع
المبادئ اإلجرائیة، وباألخص مبدأي حیاد القاضي واحترام حقوق الدفاع.یتناقض معال 

كما رأینا بأن تحدید القانون المختص یتم بإعمال قاعدة اإلسناد، ویكون ذلك عبر 
وبالتالي معرفة قاعدة اإلسناد ،للمسألة المطروحة علیهمراحل، أولها تكییف القاضي

المناسبة، ثم إسناد هذه المسألة إلى القانون المختص بحكمها، ویكون ذلك عن طریق ضابط 
اإلسناد.

ویجب االقتصار في هذا القانون فیجب أن یكون القانون المسند إلیه صادرا عن دولة،
عد القانون العام، إال إذا اقتضى حل النزاع أن على قواعد القانون الخاص فیه، دون قوا

كما أن األصل هو أن القواعد الموضوعیة في القانون األجنبي تطبق كمسألة أولیة،
المختص هي المعنیة بالتطبیق، ومع ذلك یجب استشارة قواعد اإلسناد في القانون المختص 

القاضي هذه األخیرة. لعلها تشیر بالرجوع إلى تطبیق قواعد القانون الوطني، فیطبق

وٕاذا كان القانون المختص قانون دولة تتعد فیها الشرائع، فهذا القانون هو الذي یحدد 
أیا من تشریعاته واجبة التطبیق، وفي حالة عدم تنظیم مسألة التعدد في القانون األجنبي، 

في التعدد یطبق قانون العاصمة في حالة التعدد اإلقلیمي ویطبق قانون الطائفة الغالبة 
من القانون المدني. 23، وهذا ما قررته المادة الشخصي

كما رأینا بأن المحكمة العلیا تراقب تطبیق القاضي لقاعدة اإلسناد، بوصفها قاعدة 
بإغفال تطبیق قانونیة وطنیة، فالقاضي ملزم بحسن تفسیرها وتطبیقها، سواء تعلق األمر

و تطبیقها تلقائیا دون احترام لمبدأي حیاد القاضي القاضي لها، رغم توافر شروط تطبیقها، أ
واحترام حقوق الدفاع، أو تعلق األمر بالخطأ في تطبیقها بوصفها قاعدة قانونیة وطنیة، سواء 

ناد فیها تطبیقا سلیما، أو تطبیق ضابط اإلسمسألة القانونیة محل النزاع، أو في تكییف الفي 
راقبة شروط تطبیقه، وسواء كانت قاعدة اإلسناد تحدید نطاق القانون المسند إلیه ومفي 

مزدوجة الجانب أو مفردة، وأیا كانت طبیعة الحقوق التي تنظمها، إذا ما أخطأ القاضي في 
ذلك  فإن حكمه  یكون معرضا للنقض.
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أما في الباب الثاني فقد رأینا بأنه رغم اختالف األنظمة القانونیة في تحدید طبیعة 
في كونه واقعة أم قانون، إال أن الرأي الغالب فقها وقضاء هو الرأي القائل القانون األجنبي، 

بأنه یحتفظ بطبیعته القانونیة وبصفته األجنبیة، وهو بهذه الصفة لیس بالضرورة أن یعامل 
إجرائیا معاملة القانون الوطني، ونرى بأن المشرع والتطبیقات القضائیة عندنا تسیر في اتجاه 

هذا الرأي.

ه فالقاضي الوطني ملزم كأصل عام بتطبیق القواعد الموضوعیة للقانون األجنبي وعلی
اعد قانونیة بالمعنى الفني، المختص، وأن األساس القانوني لتطبیق هذه القواعد بوصفها قو 

، كما أن مبدأ المساواة بین القانون الوطني والقانون األجنبي تؤكده الوطنیةاإلسناد ةاعدهو ق
ع قواعد اإلسناد نفسها، والتي ترمي إلى تحقیق األمان القانوني والعدالة في الغایة من وض

تنظیم العالقات الخاصة الدولیة. 

لكن هناك حاالت یكون فیها القاضي غیر ملزم بتطبیق قواعد القانون األجنبي، وعلیه 
قد استبعادها لما تكون متعارضة مع النظام العام، أو أن اختصاص هذا القانون قد انع

.   من القانون المدني24المادة بواسطة الغش، وهو ما أكدته

ص بصفة فعلیة وقد رأینا أن تطبیق القاضي للقواعد الموضوعیة للقانون األجنبي المخت
وتفسیرها، فبالنسبة لإلثبات رأینا بأن الصفة ،وتحدیدهیتطلب إثبات مضمون هذه القواعد

ه قانونا، تفرض أن یعامله قاضي الموضوع معاملة األجنبیة للقانون األجنبي رغم اعتبار 
إجرائیة خاصة، كما أن القانون األجنبي كونه یحتاج إلى إثبات، عند تعذر إلمام القاضي به، 

ض علمه به، أمر ال ینزع عنه صفته القانونیة بداللة اختالفه الجوهري عن افتر لعدم انظرا
ومن حیث مصیر الدعوى عند استحالة الوقائع من عدة نواحي، من حیث وسائل اإلثبات،

اإلثبات، ومن حیث التزام القاضي بما یعرضه الخصوم، كما أن استعانة القاضي بالخصوم 
في إثبات القانون األجنبي ال یغیر من طبیعته وكونه قانونا بمعنى الكلمة، ویشبه هذا 

ون أن ینال ذلك الوضع ما هو علیه وضع العرف، إذ یستعین القاضي بالخصوم في إثباته د
من طبیعته القانونیة.
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وعلیه فعدم علم القاضي في كثیر من الحاالت بمضمون القانون األجنبي ال یفقده 
الصفة القانونیة، غایة ما في األمر أنه یمكن أن یعامل معاملة إجرائیة خاصة بالنظر إلى 

صفته األجنبیة.

جنبي فأمام عدم وجود القانون األمضمون وبخصوص مسألة من یتحمل عبء إثبات 
نص قانوني وال اجتهاد من المحكمة العلیا یقرر ذلك، نرى بتحمیل القاضي عبء إثبات 
مضمون القانون األجنبي وهو االتجاه الراجح الذي یمیل إلى األخذ به الفقه الغالب وتبناه 

ائع الدعوى القضاء والتشریعات في العدید من الدول، ذلك أن االلتزام بتطبیق القانون على وق
هو التزام یقع على عاتق القاضي طبقا للقواعد العامة في اإلجراءات، و هذا حتى وٕان تعلق 
األمر بقانون أجنبي طالما أن القاضي طبقه امتثاال ألمر المشرع الوطني الوارد في قاعدة 

اإلسناد الوطنیة.

نبي بوصفه كما أن هذا الرأي یتماشى مع حكمة المشرع الذي اختار القانون األج
القانون األنسب لحكم العالقة القانونیة محل النزاع، فكان لزاما إذا على القاضي الجزائري أن 
یبذل جهده لتطبیق هذا القانون بالبحث عن مضمونه من تلقاء نفسه وبكل الوسائل المتاحة 

ذا دون انتظار مبادرة الخصوم بذلك، وال مانع أن یطلب معاونتهم وال یعفى القاضي من ه
االلتزام إال إذا بذل قصارى جهده و لم یصل إلى نتیجة، فالتزامه بالبحث عن القانون 
األجنبي هو التزام ببذل عنایة ال بتحقیق نتیجة و بالتالي یبرأ منه إذا أثبت أنه سعى جاهدا 

و یجب علیه في فیطبق قانونه الوطني،إلى الوصول إلى مضمونه غیر أنه تعذر علیه ذلك
لة تسبیب حكمه و إال تعرض للنقض .هذه الحا

كما یتطلب تطبیق القاضي للقواعد الموضوعیة األجنبیة المختصة، أن یتأكد من أنها 
معمول بها فعال في الدولة األجنبیة، أي قابلة للتطبیق وساریة المفعول وقت عرض النزاع 

الدولة األجنبیة، على القاضي، فیتحقق من أن لها صفة القانون وفقا للمصادر المعتمدة في
كما ال یجوز للقاضي الوطني أن یراقب دستوریة هذه القواعد، ولو كانت دولتها األجنبیة  
تبیح ذلك لمحاكمها، فیجب علیه إذن أن یطبق هذه القواعد ولو بدت له مخالفة لدستور 
دولتها، غیر أنه یستطیع منح مهلة للطرف الذي یثیر مسألة عدم دستوریتها إذا ظهر له
جدیة هذا الدفع، فیوقف الفصل في الدعوى إلى حین فصل الجهة األجنبیة المختصة بمسألة 
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إذا ما حدث تنازع زمني بین قواعده ، هذا التنازع الذي ال كما أنه ،دستوریة هذا القانون
یمكن التكلم عنه إال إذا توافرت شروط قیامه، بأن یكون القانون األجنبي مختصا بمقتض 

اد الوطنیة، وأن یكون النزاع مازال على صلة بالقانون األجنبي لحظة تعدیله، قواعد اإلسن
ال تطبق منه إال قواعده الساریة وقت أال یكون هناك اتفاق على الثبات التشریعي، بحیث و 

إبرام العقد، دون التعدیالت التي قد تطرأ بین انعقاد العقد والمنازعة فیه، أي قانون اإلرادة 
قواعدلطبقا، فعند قیام هذا التنازع الزمني  یتم حله ان علیها وقت إبرام العقدبحالته التي ك

القانون األجنبي نفسه.التنازع الزماني في

وعند تطبیقه لقواعد القانون األجنبي قد یجد غموضا أو التباسا في معناها، فیلجأ إلى 
المقدم له من الخصوم تفسیرها إلعطائها المعنى الصحیح، وله سلطة تقدیر التفسیر خاصة

أو الخبیر، وهو في ذلك ملزم بأال یخرج عما هو مستقر علیه في النظام القانوني األجنبي.

والذي رأینا فیه فیما یتعلق بمسألة الرقابة على تفسیر وتطبیق القانون األجنبي،أخیرا و 
فإننا نرى ،اهوداعین وممارسین لاوجود اختالف في القضاء والفقه المقارن بین رافضین له

بأن االزدواجیة التي اعتمدها المشرع، بتمییزه بین مسائل األسرة وغیرها، في فرض الرقابة 
وتقتضیه الطبیعة األجنبیة للقانون واقع القضاء عندنا،هیفرضأمر على األولى دون الثانیة، 

هذا صعوبات للقاضي في التمییز بینهما، لكن یبقىعنهوٕان كانت قد تترتباألجنبي،
الموقف مقبوال،  وتبقى إمكانیة حصر األخطاء التي قد ترد بمناسبة تطبیق القانون األجنبي 

قضاة تسبیبة، كمراقبة في األحوال األخرى عن طریق تطبیق قواعد اإلجراءات المدنی
تحریف ، والرقابة من خالل احترام مبدأ الوجاهیة في الدعوى، ورقابة الموضوع ألحكامهم

فرضها قانون اإلجراءات اضح للوثائق المعتمدة في الحكم، كآلیات إجرائیة،المضمون الو 
مثل هذه أن و خاصة القانون األجنبي، لرقابة على تطبیق اسیتكر لالمدنیة واإلداریة الجدید، 

في دول القضاء المقارن، كالقضاء الفرنسي واللبناني، ناهیك عن القضاءطبقها األوضاع 
فیها بالرقابة على تطبیق القانون الوطني واألجنبي على حد یاأخرى تسمح للمحكمة العل

سواء.

نستطیع أن نعرض االقتراحات التالیة:،وأمام كل هذه المعطیاتوأخیرا 
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أنه ما دامت العالقات ذات العنصر األجنبي عندنا في تطور مستمر بسبب تنامي ـ
والتي من شأنها أن تسبب نزاعات تهم في الخارج، قاالعین وغیرهم أو اطنو مالعالقات بین ال

تحت تسمیة "القانون الدولي نرى بأن یخصص تقنینا،یتوالى عرضها ویتزاید أمام القضاء
مثل ما هو كائن في بعض الدول.،ینظم مثل هذه العالقاتالخاص"

ـ أمام كل األسباب التي تؤكد بأن قاعدة اإلسناد قاعدة ملزمة، مما یستدعى النص 
ة بموجب نص قانوني یلزم القاضي صراحة بتطبیقها متى تبین له وجود على ذلك صراح

عنصر أجنبي في المسألة المعروضة علیه، ومن ثمة قطع أي مجال للتأویل أو الخالف. 

وبوجود حول كون القانون األجنبي قانونا أم ال، وقضاءـ أمام الخالف البارز فقها 
ینبغي تأكید الصفة القانونیة للقانون قانونا،الدالئل واألسباب التي تفرض معاملته بوصفه

واضح.قانوني األجنبي بنص 

حول من یتحمل عبء إثبات القانون األجنبي وقضاءالخالف البارز فقها ـ وأمام 
نرى وضع وألن هناك من األسباب التي تفرض تحمیل هذا العبء على القاضي، المختص، 

نون األجنبي، على أن یكون التزاما ببذل عنایة، نص قانوني یلزم القاضي صراحة بإثبات القا
ویجوز له أن یستعین بالخصوم في هذا اإلثبات.

نرى: ولتذلیل الصعوبات أمام القضاة في إثبات مضامین القوانین األجنبیة المختصة،

تسهیل مهمة القضاة في غایتهف وزارة العدل، اشر تحت إورة إنشاء مركز علمي، ضر ـ 
،تقدیم المساعدة الالزمةب،األجنبیة، خاصة شائعة التطبیق في القضاءانینمجال تطبیق القو 

كما تكون لهذا المركز اتصاالت دوریة ومستمرة القوانین،هذه المعلومات الرسمیة عنو 
القضاة وتحسین مستواهم ربص، كما یتولى اإلشراف على تبمراكز مماثلة في دول أخرى

الدولي الخاص.وتخصصهم في النزاعات ذات الطابع 

ـ تخصیص أقسام في المحاكم للنظر في النزاعات الدولیة الخاصة في المحاكم التي 
كثیرا ما تعرض علیها المنازعات ذات العنصر األجنبي، مما یكسب األقسام خبرة واسعة مع 

مرور الوقت كلما تكرر النزاع بنفس الشكل. 
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كیز على دراسة القانون المقارن في وضرورة التر ـ االهتمام بدراسة القانون المقارن، 
توفیر المعلومات حول أهم القوانین األجنبیة المتوقع البحث عن ومن ثمة الجامعات، 

.المؤلفات الفقهیة كوسیلة إلثبات مضمون القانون األجنبيوتدعیم مضمونها من القضاة، 

لى صراحة على وجوب تفسیر القاضي للقانون األجنبي عقانوني یؤكد نص وضع ـ 
ضوء وفي إطار النظام القانوني األجنبي.

المتعلق من قواعد اإلجراءات المدنیة واإلداریة358من المادة 6البند ـ أن یكون 
نصا قانونیا ،في مسائل األسرةباقتصار رقابة المحكمة العلیا على تطبیق القانون األجنبي

ضمن قواعد اإلجراءات زویانكون ملمنظمة لتنازع القوانین، بدل أن یفي إطار النصوص ا
المدنیة واإلداریة.

تم بعون اهللا
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