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 محاضرة فً المانون الدولً الخاص

 
 وااللتزامات  تلواعد تنازع الموانٌن لألموال والمنموالبعنوان             

 

 

 سنتناول عدة محاور:

 .غٌر المنمولة األموال المحور األول:

 .المنمــولةاألموال  المحور الثانً:

 .المنموالت غٌر المادٌة المحور الثالث:

االلتزامات  .التصرفات والولابع المانونٌة اللــتــزامــــــــــــــاتا المحور الرابع:

 ) التعالدٌة( اإلرادٌة

 نطاق تطبٌك لانون العمدحور الخامس: الم حور الخامس:الم

 .خضوع العمد لمانون اإلرادة مولف المانون العرالً من لاعدة :السادسحور الم

 

 األمـــــــوال

 

أن االختصاص فً تحدٌد ما إذا كان موضوع النزاع، ٌتعلك بحك عٌنً أو حك أدبً 

، أما تحدٌد ما إذا كان المال منموال ٌرجع فٌه إلى لانون الماضً المرفوع أمامه النزاع

وهذه المسابل تحدد . أو غٌر منمول، فٌرجع فٌه إلى لانون البلد الذي وجد فٌه المال

من خالل عملٌة التكٌٌف التً ٌجرٌها الماضً، ولكنها ال تخضع لمانون الماضً بل 

 ( مدنً.17/2إلى لانون مولع المال وهذا ما نصت علٌه )

 

 األموال غٌر المنمولة: األولحور الم

وتبرر تخضع العاللة المانونٌة التً تتعلك بمال غٌر منمول إلى لانون مولع العمار. 

 هذه الماعدة باعتبارات سٌاسٌة وأخرى عملٌة.

 اعتبارات سٌاسٌة مشتمة من مبدأ السٌادة:  (1



 

2 
 

العمار جزء من إللٌم الدولة وٌعتبر من المسابل التً تتعلك بسلطة الدولة، وبالتالً 

ٌعتبر هذا المال من المصالح العلٌا للبلد، وال ٌجوز المساس به من لبل الدول 

 األخرى. 

 اعتبارات عملٌة: (2

أن إعطاء االختصاص لمانون مولع العمار ، ٌؤدي إلى استتباب الطمأنٌنة فً 

المعامالت وخضوعها لمانون واحد ال ٌتغٌر، وذلن لثبات العمار وعدم لابلٌته 

لالنتمال. لكونه ٌشكل عصب مهم فً التصاد البلد. فمن ٌرغب الدخول بعاللة 

تعرف على لانون محل العمار والعمل بما ورد لانونٌة تتعلك بعمار ، علٌه أن ٌ

( مدنً، على أنه 24لذلن ساٌر المانون العرالً هذا التوجه من خالل المادة )فٌه. 

) المسابل الخاصة بالملكٌة والحٌازة والحموق العٌنٌة األخرى، وبنوع خاص 

 طرق انتمال هذه الحموق بالعمد والمٌراث والوصٌة وغٌرها، ٌسري علٌها لانون

( مدنً أشارت إلــى أنـــــه ) 25/2كذلن المادة ) المولع فٌما ٌختص بالعمار...(.

لانون مولع العمار هو الذي ٌسري على العمود التً أبرمت بشأنه(. وخاصة فٌما 

ً هنان من لال لانون مولع العمار ٌتعلك بالحموق العٌنٌة األصلٌة والتبعٌة،  علما

ً كعمد اإلجارة.ٌشمل ما ولده العمد من حموق شخص أما الفمرة الثانٌة من  ٌة أٌضا

( مدنً، تجعل اختصاص لانون مولع العمار شامالً لكل ما ٌتعلك بالعمد 25المادة )

ً ذاته من حٌث انعماده،   باعتباره تصرفاً إرادٌا لانونٌا

 

 

 األموال المنمــولةحور الثانً : الم

التراحات عدٌدة بشأن المانون الذي ٌحكم إذا كان النزاع ٌتعلك بمال منمول، فهنان 

 الحموق المترتبة على علٌه:

هنان من ٌرى حكمها بالمانون الشخصً للمالن، أي بمانون جنسٌته أو موطنه،  (1

 مبررٌن ذلن بسهولة نمله، لذلن ٌلحمونه بالمالن.

كالهما ٌكون الذمة ٌرد على هذا الرأي أن المال سواء كان منمول أو غٌر منمول، 

، دون أن ٌكونا جزءاً من ذاته. كذلن تشابه  العلة فً حماٌة هذه الٌة للشخصالم

 لضمان استتباب المعامالت وحماٌة االلتصاد الوطنً.األموال 

وآخرون من أنصار نظرٌة األحوال الفرنسٌة،  إلى إعطاء االختصاص للمانون  (2

وذلن لعدم وجود مولع ثابت  الذي وجد فٌه المال، اإلللٌمً، أي لانون اإلللٌم



 

3 
 

الرأي ٌحدد بمانون لألموال المنمولة بسبب لابلٌتها لالنتمال بسهولة. وحسب هذا 

وبالتالً لانون  موطن المالن،، الذي هو عادةً ما ٌكون فً محل وجودها المفترض

 موطن المالن مختصاً بحكم العاللات المانونٌة المتعلمة بالمنمول.

ألنه ٌفترض وجود المنمول فً موطن دم أمكانٌة لبوله، ٌرد على هذا الرأي بع

 المالن دون سند لانون ٌمرره، علماً ال ٌوجد افتراض لانونً بدون نص. 

أما الرأي الراجح الذي ٌخضع المنمول وغٌر المنمول إلى مولع المال الفعلً. فإذا  (3

ال ٌتحمك  كان الموضوع متعلك باستتباب المعامالت أو حماٌة التصاد البلد، فهذا

 إال بتغلٌب الموانٌن اإلللٌمٌة على لوانٌن الدول األخرى. 

) .... ( مدنً، على أنه 24أما مولف المشرع العرالً فهو واضح من المادة ) (4

ٌسري بالنسبة للمنمول لانون الجهة التً ٌوجد فٌها هذا المنمول ولت ولوع األمر 

أمره المشرع بإعطاء  وبهذا لد حسم الذي ترتب علٌه كسب الحك أو فمده(،

االختصاص إلى لانون محل وجود المنمول ولت ولوع األمر  الذي ترتب علٌه 

 كسب الحك أو فمده.

ولد ٌنشأ عن تغٌٌر مولع المال المنمول تنازع بٌن لانون مولع المال المدٌم ولانون 

مولعه الجدٌد، كما لو باعه المالن فً مولعه المدٌم ثم عاد وباعه فً مولعه 

جدٌد، فٌحل التنازع بترجٌح أول لانون تحمك فٌه السبب النالل للملكٌة واكتسب ال

لذا مسألة الوصول إلى لانون مولع المنمول الفعلً لٌس باألمر الحك بموجبه . 

الٌسٌر خاصة إذا تعلك بمنمول لابل لالنتمال مثل البواخر والطابرات والبضابع 

 العابرة للحدود.

 السفن والطابرات : ( أ

هو لانون دولة المٌناء الذي سجلت فٌه  للسفننون الواجب التطبٌك بالنسبة الما

فتخضع لمانون الدولة التً تحمل علمها وتنتسب  الطابراتأما  وترفع علمه.

 إلٌها ومسجلة فً السجالت الخاصة بالطابرات المدنٌة. 

 البضابع المشحونة : ( ب

وهً األموال الموجودة على ظهر أحدى وسابل النمل، والتً تركت محل 

ولد تكون هذه البضابع محل نزاع تصدٌرها فً طرٌمها إلى البلد المرسل إلٌه، 

وهنان عدد من الممترحات بهذا  ٌستوجب معه تحدٌد المانون الواجب التطبٌك.

 الصدد هً :
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ً أوال/ إذا كان محل البضاعة  موجوداً فً موانا الشحن كأن ٌكون  معلوما

 فتخضع إلى لانون محل وجود البضاعة. والمطارات، 

لانون مولع المال لبل ، فٌخضع إلى متحركةثانٌاً/ أما إذا كانت البضاعة 

 .التصدٌر

البضاعة. خاصةً إذا  البلد المرسل إلٌهثالثاً/  وهنان من ٌخضعها إلى لانون 

 ونة براً.واسطة النمل غٌر مسجلة أو كانت مشحكانت 

الذي سجلت فٌه واسطة رابعاً/ هنان من ٌخضع هذه البضاعة إلى لانون البلد 

  جزء من إللٌم الدولة.عندها تعتبر  النمل إن كانت مسجلة،

 مستمرة أثناء النمل بشكل مؤلت فً مكان ما،خامساً/ أما إذا كانت البضاعة 

 دث ما.ذلن المكان ٌكون مختصاً إذا  ما طرأ علٌها حفأن لانون 

 

 

 المنموالت غٌر المادٌة:الثالثحور الم

) الحموق  الملكٌة الفكرٌةهذا النوع من الحموق ٌشمل األموال غٌر المادي مثل 

التً تدخل على الذمة المالٌة  الدٌوناألدبٌة والفنٌة و حموق الملكٌة الصناعٌة(، كذلن 

األموال ال ٌمكن إخضاعها لماعدة واحدة وهً .... وهذه والمحالت التجارٌةللشخص 

 كما رأٌنا سابماً، بل تحتاج إلى تفصٌل لبٌان هذا األمر.لانون وجود المال الفعلً 

 الملكٌة الفكرٌة : (1

وٌراد بها الحموق األدبٌة والفنٌة والصناعٌة، وهذا النوع من الحموق ٌختلف عن 

ٌمتصر على المالن وحده وأن ٌكون فطبٌعة حك الملكٌة الطبٌعة المانونٌة للملكٌة، 

ً بأنه  الملكٌة الفكرٌةبٌنما حموق  مؤبداً. ال ٌوصف بالتأبٌد. بل هو حك عموما

معٌن بعد  ألجل، فحك استغالله ال ٌبمى إال مؤلت وٌختفً فً نهاٌة أجل محدد

ً للمجتمع أن ٌتمتع به. وفاة المؤلف ً عاما ، ومن ثم ٌصبح المؤلف )االبتكار( ملكا

علماً أن هذا المال  بحك خاص وٌنتهً بحك عام.هذا النوع من األموال  بتدئٌ أذن

ً ٌتضمن  ً مالٌا ٌستثمره ٌستطٌع المؤلف أو صاحب البراءة االختراع من أن  جانبا

 ً الدفاع عن مؤلفه أو اختراعه من ٌستطٌع من خالله  الجانب المعنوي. أما تجارٌا

االعتداء علٌه أو التحرٌف، بٌنما ٌسمح له بتعدٌل وتغٌٌر ومحو عمله وإلغابه من 

لذلن ٌلزم وضع والحمٌمة أن هذٌن الحمٌن ٌمثالن وجهان لحك واحد. الوجود. 

 لواعد خاصة لحماٌة هذه الحموق.
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األصل أي لانون البلد الذي الملكٌة األدبٌة والفنٌة/ ٌعطى االختصاص لمانون بلد  ( أ

 تم فٌه الطبع والنشر.

الملكٌة الصناعٌة/ ٌعطى االختصاص فٌه بالنسبة لبراءة االختراع إلى لانون  ( ب

الدولة التً منحت البراءة فٌها. أما العالمات )تجارٌة صناعٌة(، تخضع لمانون 

بلد الذي البلد الذي وضعت فٌه العالمة لالستعمال واالستثمار، وهو فً األغلب ال

ً ٌحكم المودٌالت حٌث ٌعتبر لانون  سجلت فٌه العالمة. والحل األخٌر أٌضا

 تسجٌلها مختصاً بحكم النزاع الناشا بشأنها.

أما مولف المشرع العرالً من هذه الحموق، حٌث لم نجد نصاً خاصاً بشأن تنظٌم  

متعلك ال 1971لسنة  3ال فً لانون رلم لواعد اإلسناد الخاصة بهذه الحموق. 

المتعلك بمانون براءات  1971لسنة  15بالحموق األدبٌة والفنٌة وال فً لانون رلم 

لد أخضع ، 1971لسنة  3من لانون رلم  (49لمادة )ولكن من خالل ااالختراع. 

مصنفات المؤلفٌن العرالٌٌن واألجانب التً تنشر أو تمثل أو تعرض ألول مرة فً 

وهذا تطبٌك للمواعد العامة التً تعطً  .العراق إلى أحكام المانون العرالً

ولكنه مع ذلن خرج على هذه االختصاص إلى لانون بلد النشر أو اإلخراج األول. 

الماعدة حٌنما أخضع ألحكام المانون العرالً مصنفات المؤلفٌن العرالٌٌن التً تنشر 

 أو تمثل وتعرض ألول مرة فً بلد أجنبً. 

 المركز التجاري : (2

، وتدخل المحالت التجارٌة فً األموال المادٌة والمعنوٌة وهو مجموعة من

، أما عنصرها عناصر مادٌةاألحوال العٌنٌة، ذلن ألنها تتكون بصورة عامة من 

فهو مثبت أو على األلل مركز فً محل وٌستند إلى  األساس المعنوي ) الزبابن(،

اري ٌتكون العمار أو إلى حك إٌجار، ٌعد من المنموالت. حٌث أن المحل التج

فٌخضع  أموال منمولة مختلفة ٌمكن أن تتركز فً أماكن مختلفة،بصورة عامة من 

كما هو علٌه الحال بالنسبة للمنموالت إلى لانون مولع المال الفعلً أي إلى لانون 

فثمة إال أن تطبٌك هذه الماعدة لٌس بالهٌن الٌسٌر، مولع المحل التجاري. 

عناصر المتجر. فهو ٌتكون من منموالت  صعوبات تنشأ من انتشار واختالف

 توجد فً إللٌم أكثر من دولة، كأن تكون البضاعة فً إللٌم والمخزن فً إللٌم

، مما ٌثٌر التساؤل فً أي محل من هذه المحالت ٌتركز العنصر الربٌسً ثانً

 للمركز التجاري...؟
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ٌة كعنصر الشن أن التفضٌل سٌكون للبلد الذي توجد فٌه معظم العناصر األساس

وفً حالة وجود فروع للمحل  الزبابن، وٌخضع المحل التجاري لمانون هذا البلد،

 التجاري ، ٌخضع كل فرع لمانون الجهة التً أسس فٌها الفرع.

كذلن لانون مولع المحل التجاري ٌختص فً طرق اكتساب الحموق المترتبة على 

تسجٌل التجاري وإعالن بعض المتجر وانتمالها وانتهابها، وأٌضاً مسن الدفاتر وال

التصرفات الخاصة بالتاجر، والتً لها آثار  على ذمته كعمد الزواج والنظام المالً 

 للزوجٌن.  

 الدٌون : (3

تنشأ الدٌون أما عن التزامات تعالدٌة أو عن أفعال ضارة أو نافعة. فان كان 

متعالدٌن مصدرها االلتزام التعالدي فٌعطى فٌها االختصاص إلى لانون إرادة ال

وأن كان االلتزام غٌر تعالدي فان المانون الذي  وسنوضح ذلن فً مباحث لادمة.

وبالطبع فأن هذا ٌنحصر فً ٌحكمه هو لانون محل ولوع الفعل المنشا لاللتزام. 

نشأة الحك وانمضابه بٌن الدابن والمدٌن، أما إذا نظر إلٌه كأن ٌكون محال للتعامل 

مه، مما ٌمتضً إعطاء االختصاص لواحد منها. فمد تتنازع الموانٌن فً حك

نفرق بٌن الحموق الشخصٌة العادٌة والحموق الثابتة فً  ولتحدٌد هذا المانون

 أوراق لابلة للتداول.

أن الدٌن  بعد نشأته فً ظل المانون المختص الحموق الشخصٌة العادٌة /     ( أ

فً ذمة المدٌن مما ٌمكن ٌكون حماً شخصٌاً، لد ٌنظر إلٌه باعتباره ماالً معنوٌاً 

ففً ممدور الدابن رهنه أو نمله عن طرٌك الحوالة. وٌنتج عن  التصرف به.

مما ٌثٌر  التساؤل عن المانون الواجب  هذا التصرف تنازع بٌن الموانٌن ،

  التطبٌك. هنان اتجاهات عدة فً تحدٌد هذا المانون.

لمانون اإلرادة،  لكن األرجح هو خضوع التصرف الذي تمت بموجبه الحوالة

أما لابلٌة أو عدم ( مدنً. 25والذي ٌتحدد بممتضى الفمرة األولى من المادة )

) لانون لابلٌة الحك لالنتمال أو الرهن فٌمررها المانون الذي نشأ بموجبه الدٌن، 

اإلرادة إن كان مصدر االلتزام العمد، أو لانون محل الفعل المنشا لاللتزام إن 

وهذا المانون هو الذي ٌرجع إلٌه  االلتزام الفعل الضار أو النافع(.كان مصدر 

لمعرفة ما إذا كان الحك لابالً أو غٌر لابل لالنتمال أو الرهن، وهو ذاته ٌحكم 

العاللة بٌن المحال له والمحال علٌه، وٌرجع إلى لانون موطن المدٌن بالنسبة 

 لما ٌلزم اتخاذه لنفاذ الحوالة فً حك الغٌر.
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لد تظهر الدٌون مجسدة فً حموق الثابتة فً أوراق لابلة للتداول/  ال ( ب

 أوراق لابلة للتداول، وهً أن تكون لحاملها أو أسمٌة أو أذنٌه.

 حكم المنموللحاملها، حكمها  واألسهم السندات -أوالً/ األوراق لحاملها :

لمانون الجهة التً وجدت فٌها ولت ومؤدى هذا خضوعها من حٌث انتمالها 

ً لما نصت علٌه المادة  تحمك السبب النالل للحك الثابت بها، ( 24)وذلن طبما

) ٌسري بالنسبة للمنمول لانون الدولة التً ٌوجد فٌها هذا المنمول مدنً من أنه 

العاللة بٌن حابز أما  ولت ولوع األمر الذي ترتب علٌه كسب الحك أو فمده(،

كة فتخضع للمانون الذي ٌحكم هذه السهم أو السند والجهة التً أصدرته، كالشر

 الجهة.

أما إذا كانت الحموق الثابتة فً أوراق اسمٌة كاألسهم  -ثانٌاً/ األوراق االسمٌة :

وهذا ، والسندات االسمٌة، فمد اخضع انتمالها لمانون الهٌبة التً أصدرتها

 المانون هو لانون البلد الذي فٌه مركز إدارتها الربٌسً الفعلً.

وهً لابلة لالنتمال كالكمبٌالة والسفتجة والشٌن،  -ثالثاً/ األوراق االذنٌة :

فٌخضع الشكل إلى لانون الدولة التً تم تنظٌمها فٌها، من مدٌن إلى آخر، 

 (  من لانون التجارة العرالً.512/424/ 511وهذا ما لررته المادة )/

فٌعطى وفً انتمال الحك فٌها وذات الحكم ٌطبك على التظهٌر، 

 االختصاص إلى لانون بلد الوفاء.

  

 

 اللــتــزامــــــــــــــاتا

 التصرفات والولابع المانونٌة

 

باختالف بٌن المشرع المانون الذي ٌحكم االلتزامات المالٌة فً عدة لواعد، تختلف 

لانونٌاً كالتصرفات أو  أو اإلرادة المنفردة إرادٌا كالعمدمن حٌث كونه  مصدر االلتزام

لذا ٌستوجب تعٌٌن  الضارة و النافعة، )الكسب غٌر المشروع أو اإلثراء بال سبب(.

المانون الواجب التطبٌك، من خالل بٌان التصرفات اإلرادٌة  والتصرفات غٌر 

 اإلرادٌة الناجمة عن الفعل الضار أو النافع. 
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 االلتزامات اإلرادٌةحور الرابع: الم

 ) التعالدٌة(

التصرفات بٌن األحٌاء تترتب علٌها حموق مالٌة، مثل العمد أو اإلرادة المنفردة 

، التً اعتبرتها بعض التشرٌعات عمداً من العمود التً تحكمها لواعد اإلسناد كالهبة

. فً حٌن اتجهت تشرٌعات أخرى مثل الكوٌت إلى اعتبارها من الخاصة بالعمود

الذي ٌتضمن عنصراً أجنبٌاً، ٌتجاذبه لوانٌن الدولً  . أما العمداألحوال الشخصٌة

ً  كثٌرة لحكمه الشخصً للدابن والمانون الشخصً للمدٌن، ، كالمانون شكالً وموضوعا

ولانون موطن كل منهما، ولانون البلد الذي تم فٌه التصرف ولانون محل التنفٌذ 

طى فألي من هذه الموانٌن ٌع ولانون المحكمة التً ٌرفع أمامها النزاع....

 االختصاص فً حكم التصرفات المانونٌة...؟

فالجانب الشكلً للعمد  ابتدءا علٌنا التفرلة بٌن الجانب الشكلً والموضوعً للعمد،

أما الجانب ٌخضع للماعدة الخاصة بشكل التصرف، وسنبٌن تفاصٌلها الحماً. 

 مختص.الموضوعً للعمد هو الذي نرٌد بٌان لاعدة اإلسناد التً ترشدنا للمانون ال

أخضعت العمد إلى لانون  فبممتضى لاعدة لدٌمة سادت نظرٌة األحوال االٌطالٌة،

، و لم تفرق بٌن الشكل والموضوع. ثم اختصاص شامالً بحٌث أعطته  محل إبرامه

، الذي دٌموالن الفرنسًفً عهد الفمٌه  المرن السادس عشرهذه الفكرة فً  تطورت

صراحةً ون الذي تنصرف إلٌه إرادة المتعالدٌن ، أي المانالعمد لمانون اإلرادةأخضع 

ٌفترض أنهم لد أو عدم التوصل للمانون المختار ضمناً،  حالة السكوت. وفً أو ضمناً 

 اختاروا لانون محل إبرام العمد.

من أن ٌكون االختصاص فً  فبدالً تطورت هذه الفكرة  عهد المدرسة االٌطالٌةوفً 

األصل إلى لانون محل إبرام التصرف مع تمكٌن األفراد من استبعاده واختٌار لانون 

الذي تنعمد اإلرادتان  أصبح األصل فً االختصاص للمانون المختار،وبالتالً آخر، 

على اختٌاره صراحة أو ضمنا، ٌكون هو الواجب التطبٌك لحكم عاللتهما المانونٌة. 

. مستندٌن لمبدأ سلطان اإلرادةام إرادة المتعالدٌن وأساس هذا الرأي ٌستند إلى احتر

خضوع العمد لمانون اإلرادة لاعدة شابعة االستعمال، عمل وبالتالً أصبحت لاعدة 

 بها لضاء دول كثٌرة وعمل علٌها تشرٌعات متعددة.

وجعله بحدود نطاق اإلرادة  بضرورة تمٌٌدعلما لمً مبدأ سلطان اإلرادة نمداً ٌتعلك 

ألنه هذه ال  دون المواعد المانونٌة اآلمرةلإلرادة فمط ،  لمكملة أو المفسرةالمواعد ا

 ٌمكن االتفاق على مخالفتها.
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بالمول أن حرٌة أطراف العاللة فً اختٌار المانون  رد أنصار لانون اإلرادةولد 

ال تموم على مبدأ سلطان اإلرادة مباشرةً، وإنما أساسها الواجب التطبٌك على العمد، 

أما اإلرادة  دة اإلسناد التً تخول األفراد حك اختٌار المانون الذي ٌحكم عمدهم،لاع

تحدٌد ممره ومتى تم ذلن خضع العمد ألحكام أي فٌنحصر دورها فً تركٌز العمد، 

 لانون ذلن المكان، الذي اختاره المتعالدان إعماالً لماعدة اإلسناد.

تكون ممٌدة لمانون الواجب التطبٌك،  ل الحرٌة باالختٌارومن الجدٌر بالذكر أن هذه 

بوجود صلة بٌن العمد والمانون المختار، وهذه الصلة متمثلة بجنسٌة احد المتعالدٌن 

ولد تأتً . أو بموطنه أو بمحل إبرام العمد أو محل التنفٌذ أو العملة أو اللغة ...الخ

ا تعامالت، الصلة لوجود حاجة التجارة الدولٌة،إلى وضع عمود نموذجٌة تنظم هكذ

تجارة الحبوب والمطن والصوف والترخٌص باستغالل تكنولوجٌا وغٌرها. فإذا ما تم 

اختٌار احد هذه النماذج العمدٌة ، عندها ٌخضع العمد للمانون الذي أشار إلٌه هذا 

النموذج العمدي، وٌعتبر ذا صلة بالعمد ، حتى ولو لم تتوفر بٌن العمد وهذا المانون 

ولد أخذت التشرٌعات العربٌة بهذه سٌة أو الموطن.....الخ. صلة من حٌث الجن

 . الماعدة، كالتشرٌع المصري والسوري واللٌبً والكوٌتً واللبنانً واألردنً وغٌرها

 

 

 

 نطاق تطبٌك لانون العمدحور الخامس: الم

 

توصلنا فً المطلب األول إلى أن دور اإلرادة ٌمتصر على اختٌار المانون         

وٌستثنى من الخضوع لمجال الواجب التطبٌك، فً مجال العمود المرتبة لحموق مالٌة، 

 -بما ٌلً : )  لانون العمد (، لانـون اإلرادة

، كالزواج والتبنً، حٌث ٌكون االختصاص باألحوال الشخصٌةالعمود المتعلمة  (1

 ال المانون المختار. للمانون الشخصًفٌها 

، سواء أكانت متعلمة بحموق عٌنٌة أو بحموق بشأن العمارالعمود التً تبرم  (2

 مولع العمار.شخصٌة، إذ ٌحكمها لانون 

هن ) هبة المنمول، الودٌعة، العارٌة، الر العٌنً فً المنمولالعمود المكسبة للحك  (3

المبض الحٌازي(. فهذه العمود العٌنٌة تتطلب النعمادها فً المانون العرالً أن ٌتم 
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و لد تتعلك بأثر أو إنشاء الحك العٌنً أو نمله أو زواله، إذ ٌحكمها  أو التسلٌم ،

 ولت تحمك السبب المكسب أو المفمد للحك العٌنً . لانون مولع المال

ً التً ٌنظمها المشرع  العمود (4 ً تنظٌما ، ألسباب سٌاسٌة أو التصادٌة أو خاصا

 .كعمود العملاجتماعٌة 

، ٌستثنى من الخضوع لماعدة المانون المختار، فٌما ٌتعلك ٌتعلك بالعمد ذاتهأما ما  (5

 شكل العمد( مدنً، أما 18/1) جنسٌتهالالزمة للتعالد فتخضع لمانون  باألهلٌة

 ( مدنً.  26دة )كما هو منصوص علٌه فً الما محل إبرامهٌخضع لمانون 

 

 

 مولف المانون العرالً من لاعدة: السادسحور الم

 خضوع العمد لمانون اإلرادة

( مدنً، حٌث 25الفمرة األولى من المادة )المشرع العرالً أخذ بهذه الماعدة فً  

نصت على أنه ) ٌسري على االلتزامات التعالدٌة لانون الدولة التً ٌوجد فٌها 

للمتعالدٌن إذا اتحدا موطنا، فإذا اختلفا ٌسري لانون الدولة التً تم الموطن  المشترن 

 فٌها العمد، هذا ما لم ٌتفك المتعالدان أو تبٌن الظروف أن لانونا آخر ٌراد تطبٌمه(.

وٌتبٌن من هذا النص أن المشرع لد أخضع االلتزامات التعالدٌة للمانون الذي ٌختاره 

التً ٌمكن  الضمنٌةأعالنا عنها ، وإال فبإرادتهما  المتعالدان بإرادتهما الصرٌحة إن

كاتفالهما مثال على جعل المنازعات للماضً أن ٌستخلصها من ظروف الحال، 

فوجود مثل هذا االتفاق مع عدم  المتعلمة بالعمد من اختصاص محاكم دولة من الدول.

لة لد العال  إرادة طرفًوجود إرادة معلنة تحدد المانون المختص ٌدل على أن 

. وٌستخلص لانون الدولة التً أعطى االختصاص لمحاكمهاإلى تطبٌك  انصرفت

لإلرادة  تمصٌهلاضً الموضوع اإلرادة الضمنٌة الختٌار المانون من ظروف الحال و

تمع ضمن السلطات التمدٌرٌة وال تخضع لرلابة محكمة التمٌٌز، الضمنٌة، وهذه 

 لكونها مسألة تتعلك بتفسٌر العمد.

أما إذا لم توجد إرادة صرٌحة ولم ٌستطٌع الماضً أن ٌستكشف من ظروف          

الحال إرادتهما الضمنٌة، فمد أفترض المانون أن المتعالدٌن لد أرادا لانون موطنهما 
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المشترن، هذا إذا اتحدا موطنا، أما إذا اختلفا موطنا فمد أفترض أن المانون المختار 

 هو لانون الدولة التً ٌتم فٌها العمد. 

وما تمدم ٌشٌر للتعالد ما بٌن حاضرٌن وهذا أمر ٌسٌر فً الوصول إلى المانون 

 ؟....الواجب التطبٌك. ولكن هل هذا الٌسر ٌنطبك على التعالد بٌن غاببٌن

فلو أرسل  تثارهنا مسألة تحدٌد مكان انعماد العمد وزمانه، عندبذ ال ٌخلو من صعوبة

تاجر فرنسً إلى تاجر ٌابانً برلٌة أو) تلكس( أو أنترنت، ٌعرض علٌه بٌع بضاعة 

وأجابه الٌابانً بالموافمة على الشراء. فكٌف ٌكون معرفة لانون العمد ، معٌنة 

 موضوع البحث...؟

( مدنً ٌفرض علٌنا تعٌٌنه بمانون البلد الذي 25/1إعمال نص المادة ) إن          

 انعمد فٌه العمد، ولكن أٌن انعمد العمد...؟

ومنها ما ٌعٌنه ٌعتد فً محل تسلٌم المبول تختلف اإلجابة باختالف الموانٌن، فمنها ما 

المانون أما . بمحل علم الموجب بالمبول. ولوانٌن أخرى تربطه بمحل إصدار المبول

( مدنً، بنظرٌة العلم بالمبول لتحدٌد مكان انعماده 87العرالً فمد أخذ بالمادة )

هذا المانون دلٌالً على العلم به. وبهذا المعنى  ًوزمانه، واعتبار استالم المبول ف

، التً نصت على أنه ) فً 1971( من لانون التجارة الملغً لسنة 83أخذت المادة )

 م العمد من تأرٌخ وصول المبول إلى الموجب(.العمود بالمراسلة ٌت
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