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لد تتصل عاللة لانونٌة خاصة بعنصر أو أكثر من لانون واحد، كمانون جنسٌة أطراف 

العاللة ولانون موطنهم ولانون محلل حصلول العملد وللانون موللع الملال وللانون محلل 

تعللك العالللة المانونٌلة بمثلل التنفٌذ ولانون المحكمة المرفوعلة أمامهلا اللدعوىأأأألوأ و

هذه الموانٌن العابدة لدول مختلفة ٌجٌز فً الظاهر على األلل لكل من هذه الملوانٌن، أن 

هلا، ؤها أو ملن حٌلث انتهاؤٌطبك دون غٌره على العاللة المانونٌة سواء من حٌلث أنشلا

 ذه العاللةأوٌنتج عن تعلك الموانٌن بهذه العاللة ٌؤدي إلى تنازع هذه الموانٌن لحكم ه

وأستبعد جانب من الفمه اصطالح ) تنازع الموانٌن (أأألنه لٌس هنان فً الواللع تنلازع 

بللٌن المللوانٌن فللً المعنللى الحمٌمللً، ألن التنللازع ٌفتللرة وجللود المسللاواة بللٌن المللوانٌن 

المختلفللة مللن حٌللث السللٌادةأأأ ومثللل هللذا التسللاوي غٌللر موجللود ألن األصللل أن تكللون 

الوطنًأ لذلن فضل الفمه تسمٌته )تسابك الموانٌن أو اختٌار الموانٌن(أأأ السٌادة للمانون 

ألبعللاد فكللرة التنللازع بللٌن المللوانٌن، ولكللن مللع ذلللن بمللً اصللطالح تنللازع المللوانٌن هللو 

 السابدأ 

ملن  03أما بالنسبة للمشرع العرالً استعمل مصطلح تنازع الموانٌن فلً الملادة         

والتً نصت على)ٌتبع فً كل ما لم ٌرد بشأنه نص  5915لسنة  03المانون المدنً رلم



خاص من أحوال تنازع الموانٌن السابمة مبادئ المانون الدولً الخاص األكثلر شلٌوعٌا( 

        كما كان  هذا مولف جمٌع التشرٌعات العربٌةأ

لة تزاحم أو تعارة لانونٌن لدولتٌن أو أكثر بشأن عالبأنه  وٌمكن أن نعرف التنازع: 

فإذا كانت عاللة لانونٌة ٌشلوبها عنصلر أجنبلً  ،لانونٌة لها صلة بأكثر من دولة واحدة

 أأأ كما هو الحال فً المثال اآلتًأأأففً هذه الحالة ٌكون هنا تنازع للموانٌن 

عللى أن ٌكلون اللدفع باللدوألر األمرٌكلً، األردن عمداً فً تركً أبرم تاجر عرالً مع 

صلرة بسلفٌنة ٌونانٌلةأ هنلا ٌثلار السلؤال حلول أحمٌلة الملانون اللذي والتسلٌم فً مٌناء الب

شلخاص ٌمكن أن ٌحكم النلزاع فلً حاللة حدوثله، وعلدم وجلود للانون متفلك علٌله بلٌن أ

 العاللة المانونٌةأأأ هل هوأأأ؟

 المانون العرالً باعتباره لانون جنسٌة المشتريأ (5

 ً باعتباره لانون البابعأتركالمانون ال (2

 (أالبصرةباعتبارها مكان التسلٌم )المانون العرالً  (0

 أاألردن باعتباره محل العمد فً ردنًالمانون األ (0

 المانون األمرٌكً باعتباره لانون الدولة صاحبة العملة المطلوب التسدٌد بموجبهاأ (1

 المانون الٌونانً بالنسبة إلى السفٌنة الناللة للبضاعةأ (2

 

 ــــازعشـــروط التنــالمحور الثانً: 

وجود عنصر أجنبً فً العاللة المانونٌلة ، وهلً رابطلة بلٌن شلخص وحخلر تحكمله  (5

 لاعللدة لانونٌللة ، فللإذا كانللت العاللللة وطنٌللة بحتللة فللال ٌوجللد تنللازع فللً هللذه الحالللة أ

 -وٌجب أن تتوفر فٌها ثالثة عناصر هً :

سلواء  السبب المنشا للعاللة المانونٌة، وهً الوالعة التً تؤدي إللى نشلوء الحلك ( أ

 كان تصرف لانونً أو والعة مادٌةأ

أشخاص العاللة المانونٌة، البابع والمشتري فً عمد البٌع والزوج والزوجة  ( ب

 فً عمد الزواجأ

محل العاللة المانونٌة أو موضوعها، وهو األلتزام أما أن ٌكون التزام بنملل  ( ت

 ملكٌة أو المٌام بعمل أو األمتناع عن عملأ



موانٌن الخاصةأأأ ألن المانون الدولً الخاص ٌنظم العالللات أن ٌكون التنازع بٌن ال (2

لللذلن ٌجللب أن ٌكللون التنللازع خاصللا بللالموانٌن التالٌللة ،  الدولٌللة الخاصللة لدفللراد

)المللانون المللدنً والتجللاري والشللركات واألحللوال الشخصللٌة( أأأ ألن التنللازع فللً 

 لحة وسٌادة الدولةأاألصل أل ٌرد على الموانٌن العامة ألنها مرتبطة مباشرة بمص

ذللن أن ، أن ٌسمح المشرع الوطنً وٌمبل تطبٌك المانون األجنبً فلً حلاألت معٌنلة (0

التنللازع أل ٌظهللر إأل إذا لبللل المشللرع الللوطنً احتمللال تطبٌللك المللانون األجنبللً فللً 

حاألت خاصة معٌنة ٌشار إلٌها من لبله فً لواعد اإلسناد، وأل ٌتعارة هلذا األملر 

ً ألن لانون كل دولة عادة ٌنص على حاألت تطبٌك المانون األجنبل مع سٌادة الدولة

 (أ09 – 50) كالمانون المدنً العرالً من المادة

ألنه إذا كلان الحكلم واحلد فلال توجلد ، أن ٌكون هنان اختالف فً التشرٌع بٌن الدول (0

مصلللحة مللن التنللازعأ كمللا لللو طبمللت الللدول المختلفللة أحكامللا مختلفللة فللً األحللوال 

 ة فً الزواج والطالق والنسبأ الشخصٌ

 

 المحور الثالث: لـــواعـــد اإلسناد

لواعد اإلسنادأأأهً لواعد لانونٌة ٌحدد بممتضاها المانون الواجب التطبٌك، أو هً  -

إسللناد العاللللات المانونٌللة المشللوبة بعنصللر أجنبللً إلللى أحللد المللوانٌن المتنللازع فللً 

 حكمهاأ

 -لهذه المواعد خصابص تمٌزها عن غٌرها أأأ وهً :  -

التطبٌلك، ، فهلً تملوم باإلشلارة إللى تعٌلٌن الملانون الواجلب أنها لاعدة غٌر مباشلرة  (5

( هلذه المواعلد بمكتلب اسلتعالم السلكن الحدٌدٌلة ارمنجلون) ولد شبه الفمٌله الفرنسلً

 التً ٌلجأ إلٌها المسافر لمعرفة المطار الذي ٌنمله إلى وجهتهأ

، ألنهلا أل تملوم بتحدٌلد للانون دوللة معٌنلة  إن لاعدة اإلسلناد غٌلر محلددة المضلمون (2

بالللذات لحكللم العاللللة ذات الطللابع الللدولً ، وإنمللا تتكفللل بللالربط بشللكل مجللرد بللٌن 

 طابفة معٌنة من العاللاتأ

ألنه بموجبها ٌمكن تطبٌك المانون األجنبً واللوطنً لاعدة اإلسناد لاعدة مزدوجة ،  (0

 لسواءأعلى ا

 أ إنها لواعد وطنٌة ولٌست لواعد عالمٌة ملزمة (0



 -التنازع: أنواع
وٌطلك علٌه ) المانون اللدولً (، اللذي ٌظهلر بلٌن للوانٌن دول أأأ التنازع الدولً أ5

مختلفللة، فكللل لللانون ٌتمتللع بالسللٌادة التامللة علللى إللٌمهللا، كالتنللازع بللٌن المللانون 

لانونٌللة تتعلللك بهللذٌن المللانونٌن، إذا لللم العرالللً والمللانون اإلٌرانللً بشللأن عاللللة 

فوجود عنصر أجنبً فلً العالللة ٌنشلأ عنله  ٌعترف المانون اآلخر بهذه العاللة ،

نزاع فً حكم العالللة المانونٌلة ذات العنصلر األجنبلً، وهنلا ألبلد ملن فلة هلذا 

النللزاع عللن طرٌللك لواعللد ترشللدنا إلللى المللانون الواجللب التطبٌللك علللى مثللل هللذه 

 المانونٌة، وهذه المواعد ٌهتم بها وٌنظمها المانون الدولً الخاصأ  العاللات 

أأأ وهو التنازع الذي ٌنشأ بٌن للوانٌن مختلفلة فلً دوللة واحلدة،  التنازع الداخلً أ2

كأن تكون الدولة مكونة من عدة وألٌات لكل منها لانونها الخاص بهاأأأ كملا هلو 

لتنلازع أل ٌلدخل فلً نطلاق الملانون الحال فً الوألٌات المتحدة األمرٌكٌة، وهلذا ا

 الدولً الخاص ألنه لانون دولة واحدةأ

أأأ وهلللو التنلللازع اللللذي ٌكلللون وسلللط بلللٌن التنلللازع اللللدولً  التنلللازع المشلللترن أ0

واللللداخلً، كملللا هلللو الحلللال فلللً التنلللازع المحتملللل الظهلللور بلللٌن للللوانٌن اللللدول 

 األعضاء فً السوق األوربٌة المشتركةأ

ر فللً المللوانٌن الخاصللة ومللع ذلللن أن المللانون العللام واألصللل أن التنللازع ٌنحصلل أ0

األجنبً أل ٌعنً بعٌد األثر ، كما هو الحال فً العموبة على تعدد الزوجات مثالأ 

فأنه ٌتولف على األخذ أو عدم األخذ بالمانون الشخصلً للذلن األجنبلًأ فللو دفلع 

فٌلزم بلادئ  األجنبً الممدم للمحكمة بتهمة تعدد الزوجات ،ببطالن أحد الزواجٌن

ذي بدء البت فً إدعابه هذا، ألن العملاب ٌتوللف عللى صلحة هلذا اللدفع أو علدم 

صحتهأ ولكن تحدٌد صحة عملد اللزواج أو بطالنله إنملا ٌملرره الملانون الخلاص، 

وهو هنا لد ٌكون لانون محل انعملاد العملد أو للانون جنسلٌة الملتهم أو موطنله أو 

ملللوانٌن ٌجلللب أن ٌتلللرن تملللدٌر بطلللالن للللانون الماضلللًأأأألو، فلللدي ملللن هلللذه ال

الزواجأأأ؟ نخلص مما تمدم إلى أن الملانون العلام وان كلان أل ٌمبلل فٌله التنلازع، 

 إأل أن تطبٌمه لد ٌجر إلى التنازع بٌن الموانٌن الخاصةأ  
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، بل ظهرت بشكل تدرٌجً تحلت جبةمفالم تظهر لواعد التنازع مرة واحدة أو بصورة 

وللو رجعنلا إللى فكلرة الملانون ضغط تزاٌد العاللات المانونٌة المشلوبة بعنصلر أجنبلًأ 

الللدولً الخللاص عنللد الرومللان ، فكللانوا ٌطبمللون المللانون المللدنً علللى أبنللاء البلللد مللن 

ٌلث الرومان ، أما األجانب فمد شرعوا لهم لانونا خاصا بهلم سلمً للانون الشلعوبأ وح

 أن كال المانونٌن ٌطبما فً بلد واحد فال مجال للتنازع هنا أ 

أما فكرة التنازع فً الشرٌعة اإلسالمٌةأأأ فأن المانون العام اإلسلالمً ٌمسلم العلالم إللى 

 -دارٌن :

 دار اإلسالم أأأ وٌشمل جمٌع األشخاص الذٌن ٌخضعون للسلطة اإلسالمٌةأ (5

إللى السللطة اإلسلالمٌة، وللذلن أل ٌوجلد  دار الحرب أأأ وٌشمل جمٌع من أل ٌخضع (2

تنللازع بللٌن المللوانٌن اإلسللالمٌة ، حٌللث اسللتندوا إلللى لوللله تعللالى ) أفحكللم الجاهلٌللة 

ٌبغون ومن أحسن من هللا حكما لموم ٌولنون( و) وأنزلنا إلٌن الكتاب بالحك مصلدلا 

تبلع أهلوابهم لما بٌن ٌدٌه من الكتاب ومهٌمنلا علٌله، فلأحكم بٌلنهم بملا أنلزل هللا وأل ت

 عما جاءن من الحك، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاأأأأ(

فالماضً المسلم أل ٌطبك إأل الشرٌعة  فالشرٌعة اإلسالمٌة أخذت بمبدأ إللٌمٌة الموانٌن أ

مثال مسٌحً وٌهودي، ٌخضلع  دٌانة مختلفةوحتى إذا كان المتخاصمٌن من  اإلسالمٌة،

، ٌلرى دٌانلة واحلدة غٌلر اإلسلالمالمتخاصلمٌن ملن كالهما للماضً المسلم، أما إذا كان 

  ٌطبك عللٌهم أحكلام دٌلانتهم وللٌس الشلرٌعة اإلسلالمٌةأ البعة على الماضً المسلم أن 

ولكلن فللً اآلونللة األخٌللرة تسلاهل الحللاكم وسللمح لدجانللب بتطبٌلك لللوانٌنهم ألسللٌما فللً 

فلً العلراق فلً  أحٌث سمح بتطبٌك الموانٌن األجنبٌلة عللى األجانلب5920العراق عام 

 مسابل  األحوال الشخصٌة  أ

ألنله األسلهل واألللرب  ،أن المواعد العامة تمتضً أن تطبلك المحكملة لانونهلا اللوطنً 

تطبلك الملانون أن  ٌسلمح للمحكملةٌطللب أو  غٌلر أن المشلرعللتطبٌك بالنسبة للماضً، 

واألساس المانونً الذي ٌسمح للمانون األجنبً  أكونه األلرب فً حاألت معٌنة األجنبً

بالتطبٌك لحصول حالة تنازع الموانٌن ضمن معاٌٌر معٌنة، وهذه األخٌرة تبلورت عبر 

  -ظهور عدة نظرٌات كال منها ذهب إلى حل لتنازع الموانٌن وهً كاآلتً :

 



 النظرٌات المدٌمة

 -نظرٌة األحوال األٌطالٌة ) مدرسة الحواشً (: (5

ذه المدرسللة ب ) الحواشللً ( نسللبة إلللى الطرٌمللة التللً أتبعهللا فمهللاء هللذه سللمٌت هلل

أأأ وهللً التعلٌللك فللً الحواشللً علللى نصللوص المللانون المدرسللة فللً حللل التنللازع 

 الرومانً بحواشً مختصرة أو ممتضبةأ

وممتضللى هللذه النظرٌللة أأأ أن شللكل التصللرف المللانونً ٌخضللع إلللى لللانون محللل 

ة صللفة اإللللزام ، فللال ٌجللوز لدفللراد األتفللاق علللى إجللراءه ، وأعطللوا لهللذه الماعللد

أ مثال ذلن شلخص ألملانً نظلم وصلٌة فلً فرنسلا ، فلان األختصلاص ٌكلون خالفها

لمللانون المحللل الللذي تمللت فٌلله الوصللٌة وهللً فرنسللاأ أي لللانون البلللد الللذي ولللع فٌلله 

وانتمدت هذه النظرٌة بأنها تنمصها الدللة وذللن ألخلتالف وجهلات النظلر التصرف، 

 لتً لدمتهاأا

 -نظرٌة األحوال الفرنسٌة : (2

ممتضى هذه النظرٌلة أن الملانون اإلللٌملً ) للانون البللد اللذي تلم فٌله التصلرف(هو 

األصل وٌطبك المانون الشخصً استثناءا، وبهذا حلت إللٌمٌة الموانٌن النسلبٌة محلل 

 العاللات المانونٌة إلى : الموانٌن المطلمةأ ولسمت هذه النظرٌة

تصللرف ٌتعلللك بللاألرة أأأ وٌمصللد فٌلله كللل  وهللو األصلللأأأ  العٌنٌللة األحللوال ( أ

الللذي ، أي لللانون البلللد  لللانون اإلللللٌم، وإذا حللدث نللزاع ٌطبللك  كالعمللد والوصللٌة

 أ توجد فٌه هذه العمارات

كاألسم والموطن والزواج ، فالملانون المطبلك علٌهلا أأأ  األحوال الشخصٌة ( ب

فهللذه  الللذي ٌسللكن فٌلله الشللخص ، هللو المللانون الشخصللً ، أي لللانون المللوطن

النظرٌة تفضل لانون الموطن على المانون الوطنً ، ألن فكرة اإللطاع هً التً 

 كانت سابدة فً ذلن الولتأ

جمٌللع العاللللات المانونٌللة أأأ وهللً األحللوال التللً تضللم  األحللوال المختلطللة ( ت

احلد فلً وللت و باألحوال العٌنٌة والشخصلٌةوالتً تتصل  التً ٌشن فً طبٌعتها

 والى حكم واحد، فعندبذ ٌطبك علٌها المانون اإلللٌمًأ

انتمدت هذه النظرٌة وذلن لصعوبة معرفة لواعد الشكل التً تحكم العمد، وكلذلن 

المواعد المتعلمة بتنفٌذ األحكام األجنبٌة، لمعرفة ملا إذا كانلت هلذه المواعلد عٌنٌلة 

ع، ألنها للدمت حللول بالرغم من أن هذه النظرٌة حممت بعة المنافأو شخصٌةأ 



لحاألت خاصة مستعصٌةأ وكذلن لكلون أفكارهلا كانلت منلاوأة لعلطلاع المهلٌمن 

 حنذانأ

 -النظرٌة الهولندٌة أو نظرٌة المجاملة الدولٌة : (0

 -ولسمت األحوال إلى ثالثة أنواع وهً : تأثرت بالنظرٌة الفرنسٌةهذه النظرٌة 

 أ األحوال العٌنٌة ، وٌحكمها المانون اإلللٌمً ( أ

 األحوال الشخصٌة ، وٌحكمها المانون الشخصً الموطنأ ( ب

 األحوال المختلطة ، وٌحكمها المانون اإلللٌمًأ ( ت

وأنكرت هذه النظرٌة الصفة اإللزامٌة لمواعد تنازع الموانٌن ، إذ أل ٌسمح بممتضلى 

وفكرة المجاملة الدولٌلة التلً ٌعلود هذه النظرٌة تطبٌك المانون األجنبً إأل استثناءاأ 

بللالرغم مللن أن هللذه النظرٌللة عالجللت ، مللدٌرها إلللى الماضللً أو المشللرع الللوطنً ت

تنللازع المللوانٌن فللً صللورتها الدولٌللة بصللورة اسللتثنابٌة، علللى العكللس مللن تنللازع 

األحللوال األٌطالٌللة التللً كرسللت جهللود فمهابهللا فللً حللل التنللازع بللٌن لللوانٌن المللدنأ 

وأنظمتهلاأ  ٌن للوانٌن المماطعلاتوالفرنسٌٌن الذٌن وضلعوا الحللول للتنلازع الملابم بل

 غٌر أنها ترفة األعتراف لمواعد تنازع الموانٌن بموة اإللزام أ

 النظرٌات الحدٌثة

 -النظرٌة األٌطالٌة الحدٌثة : (5

وملخص هذه النظرٌلة أن الملانون الواجلب وتسمى نظرٌة شخصٌة الموانٌن النسبٌةأ 

اللدول التللً ٌنسلب إلٌهللا أطللراف التطبٌلك علللى جمٌلع العاللللات المانونٌلة هللو لللانون 

والملانون األجنبلً أل ٌؤخلذ فٌله إأل فاألصل هو شخصٌة الموانٌن ،  العاللة المانونٌةأ

فهلذه النظرٌلة  فً حاألت استثنابٌة، ولذلن أطلك علٌها )شخصلٌة الملوانٌن النسلبٌة(،

ن تأخذ بالمانون الوطنً ألنه أكثر تكٌٌف ملع تملٌلد الشلعب وأكثلر اسلتمرار ملن للانو

واستثناءا أل ٌطبك المانون الوطنً الشخصً، كما فً الموطن الذي ٌنمصه الثبات ، 

ولذلن سمٌت با )الموانٌن النسلبٌة(أ وانتملدت هلذه الموانٌن التً تعد من النظام العام أ

التللً فرضللتها ضللرورة الللدفاع عللن مصلللحة المجتمللع  األسللتثناءاتالنظرٌللة إأل أن 

التللً ذكرتهللا تكللاد  األسللتثناءاتانون العللام، وهللذه وحاجللات التجللارة والمتعلمللة بالملل

تطغى على األصل فضال عند لٌلام التنلازع بلٌن أطلراف مختلفةأألنله مبلدأ شخصلٌة 

وكذلن جمٌع الدول تفلرة سلٌادتها ملن  الموانٌن أل ٌمكن العمل فٌه بصورة مطلمة،



شلوبها حٌث الوالع على اإلللٌم وعلى الشخص بأولات متفاوتة حسب الحاألت التً ٌ

 نزاع وفٌه عنصر أجنبًأ

 -النظرٌة األلمانٌة : (2

ألنهلا أل تخضلع فملط إللى تمسلٌم الملوانٌن وتسمى نظرٌة العاللات المانونٌة المتعلددة 

عٌنٌة وشخصٌة وأل على نظرٌة األحوال، وبالتلالً للٌس بالضلرورة أن نختلار بلٌن 

أن تللدخل فللً بللل هنللان لللوانٌن أخللرى ٌمكللن  المللانون اإلللٌمللً والمللانون الشخصللً،

النزاع، كمانون محل التنفٌذ ولانون محل السكنألذلن هذه النظرٌة تخضلع العالللات 

الملوطن اللذي ترتكلز علٌهلا، وذللن بتحلٌلل هلذه العالللة إللى المانونٌة إلى المحلل أو 

 ثالثة عوامل هً :

 

 المانون الطبٌعً أ        ( أ

 المركز المانونً للعاللة المانونٌة أ ( ب

 الخضوع اإلراديأ ( ت

بلأن السلماح بتطبٌلك  ٌلرى ومؤسس هذه النظرٌة الفمٌه المعروف ) سلافٌنً (، اللذي

أل ٌخضع إلى فكرة المجامللة الدولٌلة ، وإنملا المانون األجنبً أمام الماضً الوطنً، 

تعمللل بممتضللى التللزام دولللً مفللاده المصللالح والغاٌللات المشللتركة بللٌن الللدول وهللو 

   تحمٌك العدالة أ

 -الحدٌثة :النظرٌة الفرنسٌة  (0

وٌلذهب أنصلارها تنظر هذه النظرٌة إلى طبٌعة الموانٌن األجتماعٌلة والهلدف منهلا، 

فكلل  إلى أن حل التنازع ٌتم عن طرٌك الكشف علن الغلرة األجتملاعً ، )بٌلٌه (،

لانون له غرة اجتملاعً ٌهلدف إللى حماٌتلهأ فلإذا كلان غلرة الملانون هلو تلوفٌر 

وان تطبلك خلارج إلللٌم ،  تستمرهذه الصفة ٌجب أن فأن  الفردٌة أو العابلٌةالحماٌة 

وإذا كللان المللانون ٌهللدف إلللى ، وذلللن مللن أجللل الحفللاظ علللى هللذا الغللرة ،  الدولللة

فٌجللب أن تغلللب صللفة العمللوم علللى األسللتمرار وٌطبللك  ضللمان الللدفاع عللن الدولللة،

مكلن أملا إذا للم ٌالمانون المحلً أو الوطنً فً جمٌع النزاعات التً تمع فلً إللٌملهأ 

فتلجلأ هلذه النظرٌلة إللى وسلٌلة ملن ٌضلره علدم تطبٌلك  معرفة الغرة ملن الملانون

،كما فً الموانٌن العمارٌة ٌجب أن تكون ضلمن نظلام علام، المانون الفرد أو المجتمع

 والمحكمة المرفوع أمامها النزاع لكً تحل النزاع، فأنها تمر بمرحلتٌن هما:



للة المانونٌلة وهلً ملن اختصلاص الملانون المرحلة األوللى أأأ تملوم بتكٌٌلف العال ( أ

 الوطنً أ

المرحلللة الثانٌللةأأأ إسللناد العاللللة المانونٌللة ، وهللً اختٌللار وتفضللٌل أحللد  ( ب

 الموانٌن المتنازعة أ

وٌمول بٌلٌه فً  هذه النظرٌلة ضلرورة معرفلة الملانون اللذي ٌحكلم الحملوق التلً 

نزاعلا وٌجلب عللى فعلال أل تثٌلر  أملا الحملوق المكتسلبةهً فً طرٌك التكلوٌن أ 

كمللا لللو الللدول احترامهللا ، بشللرط أن أل ٌكللون ذلللن مخالفللا للنظللام العللام للدولللة ،

تزوج مسللمان فلً بللدهما وفملا للشلرٌعة اإلسلالمٌة، أمكلن لهملا األحتجلاج ب ثلار 

الزواج فً بلد حخر بصرف النظر عن شروط صحة الزواج فً لانون هلذا البللد 

هللذا الحللك المللراد التمسللن بلله معترفللا فللً المعللروة علٌلله النللزاعأ  وان ٌكللون 

 لانون الدولة التً ٌراد أحد التمسن بالحك فٌهاأ

إلخراجهلا الحملوق المكتسلبة ملن موضلوع التنلازع بحجلة وانتمدت هذه النظرٌة  

فضلللال علللن ذللللن، أنللله ملللن الصلللعوبة معرفلللة الغلللرة  أنهلللا أل تثٌلللر التنلللازع

معٌنلة إللى حماٌلة الفلرد والمجتملع أحٌان تهدف فً ألن كل الموانٌن  األجتماعً،

 أ فً حن واحد

 

 

 

 :المطروحة األسبلة

 

 ما الممصود بتنازع المانونٌن ؟ أ5

 هل هنان تسمٌات لمواعد التنازع وبماذا اخذ المشرع العرالً؟ أ2

 ذلن؟ بٌنللعمل بمواعد التنازع جملة من الشروط توافر ٌجب  أ0

 الموضوعٌة؟ما الممصود بمواعد اإلسناد وبما تتمٌز عن المواعد  أ0

مع  ما هً النظرٌات التً تناولت مسألة تنازع الموانٌن المدٌمة والحدٌثة أ1

 ؟بٌان األنتمادات التً وجهت الٌها

 نظرة الدولة اإلسالمٌة من لواعد التنازع ؟ أ2

 ما هً أنواع التنازع وأٌن تنهة مسألة تنازع الموانٌن؟ أ3


