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إن األسلوب المعتمد لحل تنازع الموانٌن ،ٌكون عن طرٌك لواعد اإلسناد ... وهً 

لواعد وطنٌة ٌموم المشرع بتنظٌمها بمانون ، حٌث تعمل هذه المواعد على تحدٌد 

وإذا ما أفتمد التشرٌع المانون الواجب التطبٌك على عاللة لانونٌة ذات عنصر أجنبً . 

أضطر الماضً الستكمالها بالرجوع إلى المصادر األخرى وهً االتفالٌات الدولٌة 

 والعرف والمضاء والفمه. 

وحتى تسند العاللة المانونٌة المشوبة بعنصر أجنبً  للمانون الذي ٌحكمها، البد من 

التً تلحمها بالمانون  تحدٌد طبٌعة العاللة، وألٌة مجموعة تنتمً لتبٌن لاعدة اإلسناد

وبموجب أي لانون ٌستند  بتكٌٌف العاللة المانونٌة، فالماضً مكلف ابتداء الخاص بها.

ألٌه فً التكٌٌف ؟ وإذا ما تمت عملٌة التكٌٌف وأسندت العاللة المانونٌة لمانون ما 

نه ، فهل ٌؤخذ متحدٌد نطاق هذا المانونلٌكون هو الواجب التطبٌك، عندها تثار مسألة 

أن نحل مشكلة التكٌٌف  أٌضاً. وبعد لواعد اإلسنادأم تتدخل  الموضوعٌةلواعده 

بهذا  فمد ٌحدث ثمة أمر ٌمنع العملواإلحالة وتوصلنا إلى المانون الواجب التطبٌك، 

مخالف للنظام العام فً المانون لوجود مانع ٌمضً باستبعاد المانون األجنبً كأن ٌكون 

 .نتٌجة لغش أو تحاٌلختصاص فٌه ، أو جاء االبلد الماضً

 ٌمكن ان نجمل االسلوب المعتمد للحل التنازع بأربعة مراحل.  



 تكٌٌف العاللة المانونٌة. 1

 شٌر اي تطبٌك لانون معٌنتحدٌد لواعد االسناد التً ت -2

 المانون الذي ٌحكم العاللة المانونٌة -3

كان ٌكون مخالفا للنظام العام او ان ال ٌوجد مانع ٌمنع من تطبٌك المانون االجنبً -4

     او التحاٌل عدم االختصاص بسبب الغش

  

 .ما الممصود بالتكٌٌفالمحور الثانً: 

التكٌٌف ... ٌمصد فٌه لٌام الماضً بتفسٌر الوالعة المتنازع علٌها ) العاللة المانونٌة ( 

 وتحدٌد طبٌعتها وردها لنظام لانونً معٌن.

موجود فً كل فرع من والتكٌٌف ال ٌمتصر على المانون الدولً الخاص ، وإنما هو 

، السٌما الموانٌن الداخلٌة والتكٌٌف له أثر مهم فً تعٌٌن المانون الواجب  فروع المانون

ألن تحدٌد لاعدة  التكٌٌف أمر أساسً وأولً لحل تنازع الموانٌن ،التطبٌك .أذن 

واجب التطبٌك  ٌعتمد على تعٌٌن طبٌعة العاللة المانونٌة اإلسناد وتحدٌد المانون ال

ونرى فً نزاع حصل بٌن ورثة هولندٌون أمام وإدخالها ضمن صنف لانونً معٌن. 

المحاكم الفرنسٌة، نزاعا ٌتعلك بوصٌة حررها والدهم الهولندي فً فرنسا بالشكل 

لمتوفى(. إال أنها العرفً، ) أي أنها كانت مكتوبة ومؤرخة ومولعا علٌها بخط ٌد ا

كانت غٌر موثمة رسمٌا كما ٌشترط المانون الهولندي ، طعنوا فٌه بعدم صحة الوصٌة 

من المانون الهولندي، التً تمنع الهولندٌٌن ولو فً الخارج من  992 ةلمخالفتها للماد

إجراء الوصٌة بكتابتها بخط ٌد الموصً. وتختلف النتٌجة باختالف الوصف المانونً 

فأن كان الحظر الممرر فً المانون الهولندي، ٌتعلك بفرض شكل معٌن  . للمسألة

ٌنصب على شكل الوصٌة ، وعندئذ ٌخضعه كال  المانونٌن إلجراء الوصٌة فأن النزاع 

فً هذه الحالة المانون الفرنسً ٌعتبر الوصٌة وهو  الفرنسً والهولندي للمانون المحلً.

ٌرمً لحماٌة أهلٌة  لمانون الهولنديافً حٌن أن الحظر الموجود فً  صحٌحة،

االختصاص فٌه إلى  دوال ٌعو فأن النزاع والحالة هذه ٌنصب على األهلٌةالموصً، 

 ،وهو هنا المانون الهولندي لانون محل إجراء الوصٌة بل إلى لانون جنسٌة الموصً،



هاتٌن وهكذا ومع تشابه لواعد اإلسناد فً . وعندئذ تعتبر مثل هذه الوصٌة باطلة

 الدولتٌن، فمد تباٌن الحكم الختالف المفاهٌم المانونٌة فً هذا الموضوع.

 التكٌٌف؟المانون الذي ٌحدد  المحور الثالث: 

بممتضى لانون الماضً  هلوفما ألي لانون ٌجب أن ٌتم التكٌٌف ...ٌثار تساؤل... و

ونٌة، أم بممتضى المرفوع أمامه النزاع أم بممتضى المانون الذي سٌحكم العاللة المان

 لانون آخر؟ 

 -الترحت لهذا الغرض أنظمة مختلفة ، كل منها ٌسند التكٌٌف لمانون معٌن وهً :

 -نظام المانون الممارن: (1

الذي ٌعطً االختصاص فً التكٌٌف  األستاذ روبلوٌرى هذا النظام من خالل 

للمانون الممارن ، وذلن دون التمٌد بمانون دولة معٌنة. فإذا نص لانون الماضً مثال 

على أن األهلٌة تخضع إلى لانون الجنسٌة ، فان مفهوم الجنسٌة ٌجب أن ال ٌتحدد 

م طبما لمانون الماضً أو طبما لمانون جنسٌة الشخص ، ولكن ٌرجع ذلن إلى المفهو

وبالرغم من أن هذا النظام ٌحمك أو ٌؤدي إلى توحٌد -1العالمً فً هذا الشأن، 

ً عالمٌاً، باإلضافة إلى أنها  -2أوصاف العاللة المانونٌة وتجعل لمواعد اإلسناد معنا

تذلل الصعوبات التً تجابه الماضً عند تكٌٌف عاللة لانونٌة تتعلك بنظام لانونً 

 لً .ال وجود له فً التشرٌع الداخ

وال ٌنكر أنصار هذا النظام بان رغبتهم هو تحمٌك مثل أعلى وهذه تعتبر من 

األمور الصعبة ، ألن لواعد المانون الممارن لم تتبلور بعد ولم تنجح فً التوفٌك بٌن 

 أوصاف العاللات المانونٌة.

 -: نظرٌة المانون الواجب التطبٌك (2

الذي ٌحكم العاللة المانونٌة وبموجبها تعطً االختصاص فً التطبٌك للمانون 

فإذا أشار المانون بوجوب حل النزاع طبما لمانون معٌن فان هذا  موضوع النزاع،

المانون هو الذي ٌحكم العاللة المانونٌة بشكل كامل ، بما فً ذلن التكٌٌف وذلن 

 لتحمٌك العدالة.

لعاللة من ألن إعطاء االختصاص فً التكٌٌف لمانون آخر غٌر المانون الذي ٌحكم ا

وانتمدت هذه النظرٌة بأنها لٌست  شأنه أن ٌؤدي إلى عدم تطبٌك المانون المذكور ،

عملٌة وأنها سوف تؤدي إلى حلمة مفرغة ٌتعذر الخروج منها ... ألن كل خطوة 



فً لواعد اإلسناد تتطلب معرفة طبٌعة العاللة المانونٌة ، والتكٌٌف عملٌة أولٌة 

 تسبك معرفة المانون .

 -ٌة لانون الماضً أو المحكمة:نظر (3

وبموجبها ٌعطى التكٌٌف لمانون الماضً أو المحكمة المرفوع أمامها النزاع ، وأخذ 

، وأخذت بها بعض  1925بهذه النظرٌة الفمٌـــــه) بارتان( ... واتفالٌة الهاي لعام 

عتبار (، على ا1/  11ومنها المانون المدنً العرالً فً المادة )التشرٌعات العربٌة 

أن المانون العرالً هو المرجع فً تكٌٌف العاللات فً لضٌة تتنازع فٌها الموانٌن 

 لمعرفة المانون الواجب التطبٌك من بٌنها.

بأن تطبٌك المانون  -1ولدمت حجج وأدلة لتبرٌر هذا النظام أو هذه النظرٌة ...

األجنبً ال ٌكون إال بأمر أو حاالت نص علٌها المشرع الوطنً، وأن تطبٌك 

وتسوغ هذه النظرٌة أن وحدة  -2الماضً لمواعد التنازع هو تطبٌك لنظامه الوطنً.

التكٌٌف فً الدولة ال تتحمك إال بإعطاء حك االختصاص فً التكٌٌف لمانون واحد، 

ف إلى لوانٌن متعددة ٌؤدي إلى إعطاء العاللة المانونٌة وذلن ألن إعطاء التكٌٌ

تجعل أساسها هو التنازع بٌن  ألنها-1وانتمدت هذه النظرٌة أوصاف لانونٌة 

التشرٌعٌة ، بٌنما تهدف لواعد اإلسناد إلى تعزٌز العدالة والتً تمضً السٌادات 

ذات العنصر  بإعطاء االختصاص للمانون المناسب الذي ٌحكم العاللة المانونٌة

 األجنبً ، مختلفة.

بأنها ال تؤدي إلى التأكد من معرفة المانون الواجب  -2من الناحٌة العملٌة ،و

 التطبٌك ... 

ومع كل هذه االنتمادات ، فأن هذا النظام أخذت فٌه غالبٌة التشرٌعات وأٌدها 

 المضاء وأخذ بها المشرع العرالً. 

 والمانون العرالً منه ...لانون الماضً ومولف المانون الممارن 

،هو مجموعة المواعد المانونٌة الداخلٌة التً تضم مجموعة ٌمصد بمانون الماضً

 من النظم المانونٌة، كاألهلٌة وشكل التصرف والزواج والوصاٌا والمٌراث وغٌرها.

أي وال ٌمف عند حرفٌة النصوص ،  وعلى الماضً أن ٌأخذ بالمفهوم الواسع

فإذا كان نظام الزواج مثال فً الموانٌن األوربٌة ٌموم نصوص المانون الداخلً... 

، فان األخذ بحرفٌة النصوص ووفما على نظام الزوجة الواحدة وال ٌبٌح التعدد

للمفهوم الضٌك للمانون ، سوف لن ٌساعد الماضً على تكٌٌف الزواج الثانً حتى 



... أما إذا أخذنا كما فً الدول اإلسالمٌة  دد،وان كان منسوبا إلى لوانٌن تمر التع

بالمفهوم الواسع فان هذا المفهوم سوف ٌضم الروابط الزوجٌة وفما لألنظمة 

 األخرى التً تمر التعدد.

 

 االستثناءات التً ترد على لانون الماضً ... -

حالة إذا التضى األمر تحدٌد كون الشًء موضوع النزاع منموال أو غٌر  (1

هذه الحالة ال ٌطبك لانون الماضً وإنما ٌكون التكٌٌف طبما لمولع ففً منمول، 

. وهذه األموال أما بطبٌعتها غٌر منمول كالعمار، أو منمول بالتخصٌص المال

 كأسهم البنن الفرنسً التً اعتبرت أمواال غٌر منمولة مع لابلٌتها لالنتمال.

بممتضى تطبٌك  حالة االستحالة المادٌة فً تكٌٌف العاللة موضوع النزاع (2

ففً هذه الحالة ٌعطى االختصاص إلى لانون آخر غٌر لانون  لانون الماضً ،

. الموانٌن الغربٌة تجهل هذه األمورفان  كما فً المهر والولفالماضً ، 

وهنان دعوى رفعت من لبل أحد رعاٌا مالطة أمام المحاكم الجزائرٌة،طالب 

و نظام لانونً ٌمره المانون وه) ربع الزواج الفمٌر(، المدعً فٌها بحك 

المالطً، إال أنه مجهول من لبل المانون الفرنسً) لانون الماضً( المطبك 

الماضً تكٌٌف موضوع النزاع بممتضى لواعد  آنذان فً الجزائر. وتعذر على

المانون الفرنسً، واضطرت المحكمة تجاه هذه االستحالة الناشئة من عدم 

أن تتخلى عن التكٌٌف لمانون آخر وهو ها إلى وجود مثل هذا النظام فً لانون

 لانون جنسٌة المدعً ) لانون مالطة(.

حالة وجود نص فً معاهدة ارتبطت فٌه دولة الماضً أو نص فً لانونها  (3

 ٌمضً بإخضاع التكٌٌف فً مسائل معٌنة إلى لانون آخر غٌر لانون الماضً.

 

المانون العرالً أخذ )بمانون الماضً( فً التكٌٌف وجعل المانون العرالً هو  

المرجع فً تكٌٌف العاللات المانونٌة عندما ٌطلب تحدٌد نوع هذه العاللة فً لضٌة 

تتنازع فٌها الموانٌن ، فالماضً العرالً ٌجب أن ٌرجع إلى الموانٌن العرالٌة 

حوال الشخصٌة ...الخ للتعرف على طبٌعة كالمانون المدنً والتجاري ولانون األ

العاللة المانونٌة موضوع النزاع، وبالتالً على لاعدة اإلسناد التً تعٌن له المانون 

 الواجب التطبٌك.



فلو رفعت أجنبٌة دعوى على زوجها طالبة فٌها بحل الرابطة الزوجٌة لعنة الزوج 

لزم من المحكمة أن تمرر السابمة على  إبرام الزواج، فحسم مثل هذه الدعوى ٌست

ما إذا كانت المضٌة تتعلك بالشروط الموضوعٌة لصحة عمد الزواج لتطبٌك لانون 

( مدنً من أنه 19كما تنص على ذلن الفمر ة األولى من المادة )جنسٌة الزوجٌن ، 

) ٌرجع فً الشروط الموضوعٌة لصحة الزواج إلى لانون كل من الزوجٌن (. أم 

فتطبك لانون جنسٌة الزوج فً حالة اختالف جنسٌة الزوجٌن ،  إنها تتعلك بالطالق

 كما تمرره الفمرة الثالثة من المادة ذاتها. 

وهكذا ٌرجع الماضً إلى المانون العرالً فً جملته وبأفك واسع لتحدٌد طبٌعة 

العاللة المانونٌة موضوع النزاع للعمل بماعدة اإلسناد التً تعٌن المانون الواجب 

 التطبٌك. 

وٌنتهً دور المانون العرالً عند التكٌٌف األولً وهو تحدٌد نوع العاللة المانونٌة 

أما التكٌٌف الالحك فٌخرج عن اختصاص المانون  وتحدٌد لاعدة اإلسناد الوطنٌة ،

فلو أن لاعدة  العرالً وٌحكمها المانون المختص الذي حددته لاعدة اإلسناد ،

مثال لمانون الجنسٌة فان مسالة الرشد  اإلسناد أعطت االختصاص فً األهلٌة

 والسفه والحجر ٌنبغً إجراؤها وفما للمانون الذي أعطى له االختصاص.

 

( تمضً بصورة 11أن الفمرة األولى من المادة ) ٌالحظ... كذلن هنان مسألة هامة

هل هذا ٌعنً  عامة ، بان المانون العرالً هو المرجع فً تكٌٌف العاللات ...الخ.

مشرع لد أراد إعطاء االختصاص إلى المانون العرالً بصورة مطلمة سواء بان ال

أم أن  أكان النزاع لد رفع أمام محكمة عرالٌة أم رفع أمام محكمة أجنبٌة ...؟

تفكٌره عند صٌاغة نص المادة المذكورة كان منحصرا فً حالة رفع النزاع أمام 

  المضاء العرالً وأراد تنظٌم ذلن...؟ 

تفكٌر المشرع العرالً كان منحصرا فً حالة كون النزاع مرفوعا أمام نعتمد بأن 

المحاكم العرالٌة ولم ٌمصد إعطاء االختصاص للمانون العرالً بصورة مطلمة 

وفً جمٌع األحوال، ألن لصد المشرع من إعطاء االختصاص فً التكٌٌف للمانون 

رالً ، وفٌما عدا العرالً لد خصص بحالة كون النزاع مرفوعا أمام الماضً الع

ذلن ٌعطً االختصاص لمانون الماضً األجنبً المرفوع أمامه النزاع، ذلن ألنه 

أصبح من المبادئ الدولٌة المسلم بها ، أن لانون الماضً المرفوع أمامه النزاع هو 



المختص بالنظر فٌه. سٌما وأن المشرع العرالً لد نص على وجوب العمل وفك 

 مدنً (. 33خاص األكثر شٌوعا )المادة مبادئ المانون الدولً ال

 -ولد تضمنت لاعدة إخضاع التكٌٌف للمانون العرالً بعض االستثناءات وهً:

إذا ألتضى األمر تحدٌد الشًء كونه ماال منموال أو غٌر االستثناء األول/  (1

منمول ، ففً هذه الحالة ال ٌطبك لانون الماضً وإنما لانون مولع المال... ألن 

وال ٌهدف إلى  استمرار المعامالت ،وهو ٌعتبر من النظام العام استنادا نظام األم

 ( الفمر ة الثانٌة. 11إلى المادة )

حالة وجود نص فً معاهدة أو لانون خاص ٌمضً االستثناء الثانً/  (2

بإخراج التكٌٌف من اختصاص الماضً وٌعطٌه إلى لانون آخر طبما إلى المادة 

 ( مدنً.   29)

 

 اضرة السابمة.المطروحة بالمحاالسئلة 

 

 األسلوب المعتمد لحل التنازع؟ -1

هل بممتضى لانون  عرف التكٌٌف وما هو المانون الذي ٌحدد التكٌٌف -2

الماضً المرفوع أمامه النزاع أم بممتضى المانون الذي سٌحكم العاللة 

 المانونٌة، أم بممتضى لانون آخر؟ 

بتكٌٌف العاللة المانونٌة المشوبة باي نظام او نظرٌة اخذ المانون العرالً  -3

 بعنصر اجنبً؟

تكلم عن نظرٌة لانون الماضً بما ٌتعلك بالتكٌٌف مع ذكر االستثناءات التً  -4

 ترد على لانون الماضً؟

 ما الممصود بٌن التكٌٌف االولً والتكٌٌف الالحك؟ -5

 

 


