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 محاضرة في القانون الدولي الخاص

 
 تطبيق القانون االجنبيبعنوان 

 

 

 عدة محاور:تتضمن 

 

 طبيعة القانون االجنبي المحور األول:

   وسائل التوصل الى القانون االجنبي المحور الثاني:

 اشكاليات تطبيق القانون االجنبي :  المحور الثالث

 

 

ي            المحور االول: طبيعة القانون االجنب 

المعمول بها فيي دولية رخير   المراد بالقانون األجنبي، هو مجموعة القواعد القانونية            

وال فرق في كيون وواعيد القيانون األجنبيي مدونية مصيدرها غير الدولة التي ظهر التنازع فيها. 

فهيل يطبييق القاضيي هيلا القيانون  و الفقي,،مصدرها العرف رو القضيا  رالتشريع رو غير مدونة 

 من تلقا  نفس, اما بناً  على طلب احد الخصوم؟

االجابيية عيين هييلا التسييا ل يقتضييي تحديييد طبيعيية القييانون االجنبييي، نيير  ان الفقيي, اتجيي, الييى و

 اتجاهين  

نونيية ووفقيا لهيلا االتجاه االول يعامل القانون االجنبي عنيد تطبيقي, باعتبياره واوعية وا     

يقيع عيب  االجنبي من تلقا  نفس, انميا بالبحث عن رحكام القانون القاضي االتجاه ال يلزم 

 و ، ووييد اخييل بييللا القضييا  االنكليييز لقييد لهييب  لييى، بنيياً  علييى طلييب الخصييوم اثباتيي, 

القضا  المصر   لقا  عب  بييان رحكيام القيانون األجنبيي عليى كللا  والقضا  الفرنسي 

، 1970وعام  1967استنادا ألحكامها الصادرة عام الخصم الل  يتمسا بتطبيقها، عاتق 

، الل  جا  ب, رني,    لا كانيت الطاعنية ليم تقيدم السيند اليل  يبييب لهيا طليب ربطيال 1977

ميين القييانون المييدني، وكييان  17الوصييية ميين نصييوص القييانون االسييباني عميي  بالمييادة 

مجيرد ر  ب, وضا  هله المحكمة ، ال يعدو رن يكون االستناد  لى وانون رجنبي على ما ج
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 .، فإن النعي ال يكيون مقبيوال الدليل علي, واوعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم  وامة

 .بهلا االتجاه القانون اللبنانياخل و 1981نيسان  7، وفي 1978حكمها في رول آلار  و

نفسي,، عمال واعيدة اسسيناد مين تلقيا  القاضي في   دورالى تجاه الثاني االويلهب                

وميي د  للييا رن ميين واجييب القاضييي رن يطبييق رحكييام القييانون األجنبييي المخييتص دون حاجيية 

ا بمقتضيى واعيدة اسسيناد ألن المشرع الوطني ود رميره بيلل تمسا الخصوم بأحكام هلا القانونل

د وتطبيييق القييانون الييل  تشييير وبهييلا فييان واجييب القاضييي فييي  عمييال واعييدة اسسييناالوطنييية، 

باختصاصيي,، سييوا  كييان وانونييا وطنيييا رو رجنبيييا غييير مشييروط بتمسييا الخصييوم بهييله القاعييدة، 

اتجهيت وويد  و نما يتعين على القاضي  عمالها من تلقا  نفس, رسوة بغيرها من القواعيد القانونيية

زام القاضيي اليوطني التشريعات الحديثة للقيانون اليدولي الخياص،  ليى الينص صيراحة عليى التي

  مين مجموعية القيانون اليدولي 5فالميادة  بالبحث مين تلقيا  نفسي, عين رحكيام القيانون األجنبيي. 

، نصت على رن,  على المحكمة رو ريية سيلطة االسيتع م مين تلقيا  1979لعام  المجر الخاص 

لاتهيا عين القيانون األجنبيي اليل  تجهلي,، وعنييد الحاجية لهيا رن تيأمر بيالخبرة ويمكنهيا ريضييا رن 

تأخل في االعتبار األدلة التي يقدمها األطراف، وبنيا  عليى طليب المحكمية رو ريية سيلطة رخير  

  مين مجموعية القيانون 4ومات عن القانون األجنبيي . كميا نصيت الميادة  يقدم وزير العدل معل

عن القانون األجنبيي تلقائييا...   على رن,   يجب رن يبحث 1979لعام  النمساو الدولي الخاص 

  مين مجموعية 16/1، والميادة  التركيي  من مجموعية القيانون اليدولي الخياص 2كللا المادة  

لعيام  الرومياني  من القيانون اليدولي 7، والمادة  1978لعام   السويسرالقانون الدولي الخاص 

هيله القيوانين كلهيا . 1995لعيام  االيطيالي  من القيانون اليدولي الخياص 14/1، والمادة  1992

ركدت على  لزام القاضي بالبحيث عين مضيمون القيانون األجنبيي مين تلقيا  نفسي,، وعيدم جيواز 

صييول  لييى بيييان مضييمون القييانون الواجييب التطبيييق، تنصيل, ميين للييا،  ال  لا اسييتحال عميي  الو

 ورثبت للا في حكم, وروضح, بتسبيب كاف. 

صييين نصييوص ي حييظ ان المشييرع العراوييي اعتمييد االتجيياه االخييير ميين خيي ل و               

فقيد  ، 30والميادة  1ف 19والميادة 1ف18فيي الميادة  ي العراويوواعد اسسناد في القانون المدن

رسيتعمل المشيرع  العبييارات التاليية  يسيير ، يرجيع، تطبييق، تخضيع، تتبييع، تعيين المحكميية....  

 المحكمة ملزمة بالبحث عن القانون األجنبي والتحقق من,.ف

 

ي حور الم            
ي : الثان   وسائل التوصل للقانون االجنب 

 وللا من خ ل  يقتضي ان يوجد القانون االجنبي من الناحية المادية امام واض النزاع  

 االصلية :الوسائل اوال:  
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التيي تتضيمن نصيوص القيانون االجنبيي والمصيدوة مين وبيل الوثائق التحريرية الرسمية  .1

 ودولة واض النزاع. االجنبي وزارة الخارجية في دولة القانون

االجنبي المرسلة من وبيل القنصيليات والسيفارات التابعية لدولية القيانون نصوص القانون  .2

 االجنبي التي تعمل على رعاية مصالحها في دولة واض النزاع.

تحيل محيل الوسيائل االصيلية الا ثانياً: الوسائل االحتياطيية التفسييرية: وهيله الوسيائل تعويضيية 

 تعلر الوصول للقانون االجنبي

 ورينة بسيطة. ية او التحريرية وهي تعدصين الشفهالمختافادة  .1

فييادة المختصييين مييع هييله تشييكل القرينيية القانونييية البسيييطة ا، دراسييات القييانون المقييارن .2

 دلي  كام  على وجود القانون االجنبي. القانون المقارن دراسات 

 

ي  لث: الثاحور الم  اشكاليات تطبيق القانون االجنب 

 وتتمثل بما يأتي

 القانون االجنبياعمال اوالً: 

 جنبيتفسير القانون االثانياً: 

 الروابة على تطبيق القانون االجنبيثالثاً: 

 تغيير القانون االجنبيرابعاُ: 

 

اعمال القانون االجنبي: عند اعمال القانون االجنبيي ويد يواجي, صيعوبات ميا الا  اوالً:

  كان القانون مدون او غير مدون .

فالا كيان القيانون ميدون تكيون صيعوبات عليى نيوعيين ماديية تتمثيل بالترجمية         

وصييعوبات وانونييية تتمثييل فييي مييد  موافقيية القييانون االجنبييي لدسييتور دولتيي, ومييد  

 .استيفا ه سجرا ات اصداره التي تتمثل بالتصديق واسصدار والنشر

بياخت ف مصيدره فيالا كيان اما الا كان غيير ميدون:  فيان الصيعوبات تختليف         

مصييدره العييرف فيقتضييي معرفيية اسييتقرار للييا العييرف الا كييان مصييدره القضييا  

فيفتييرض ميين القاضييي ان يتعييرف الا كانييت احكييام القضييا  مصييدر رسييمي كمييا فييي 

 . او مصدر تفسير  كما هو الحال في العراق ابريطاني
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انون االجنبيي رغيم بحيث  والس ال الل  يطرح هنا الا تعلر التوصل اليى القي          

 المحكمة او الخصوم ما هو البديل؟

 :فقد ظهرت عدة اتجاهات

وي خل علي, ان, ي د  الى انكار العدالية وتيرا  رفض تطبيق القانون االجنبي -1

  النزاع في فراغ تشريعي. 

وي خييل علييي, ان تلييا المبييادا يصييعب  لألمييم المتمدنيية لمبييادا العامييةتطبيييق ا -2

 ضبطها.

وي خل علي, كيف نحدد القيانون االويرب  القانون االورب لقانون النزاعتطبيق  -3

 بدون التوصل لمعرفة القانون المختص . 

الوطني بوصف, صاحب االختصاص االحتياطي  ,وانونالنزاع  تطبيق واضي  -4

 وهو الرر  الراجب.

           

 ثانياً: تفسير القانون االجنبي

فقيد ال يكفي سعمال القانون األجنبي الكشف عين رحكامي, والوصيول  ليى فهيم لقواعيده،         

، والسي ال اليل  يثيار  يكتنف تلا القواعد بعض الغموض يصعب على القاضي الوطني فهمهيا،

هل يقوم القاضيي اليوطني بتفسيير القيانون األجنبيي بينفو األسيلوب اليل  يتبعي, فيي تفسيير هنا، 

ي القيانون األجنبيي المخيتص يجب علي, رن يتبع األساليب والمعايير المتبعة فوانون, الوطني، رم 

 ؟ نفس,

يعمييل باألسيياليب والوسييائل  قاضييي المعييروض علييي, النييزاعيييلهب الييبعض الييى ان ال            

 . القانون األجنبي المتبعة لتفسير القانون الوطني في تفسير

المتبعيية فييي القييانون بينمييا يييلهب الييبعض االخيير الييى اعتميياد االسيياليب والوسييائل              

لة اصداره وهي جملة ظروف واعتبارات سبقت وتزامنيت ميع لمفاهيم دواالجنبي ألن, ينظر 

كالعوامييل التاريخييية والحاجييات االجتماعييية واالوتصييادية والظييروف السياسييية التييي  صييدوره

 في ظل الغموض الل  يكتنفها، وهو الرا  الراجب.تمثل المقاصد الحقيقة للنصوص 

 

فيرفضيي,  ن كييان  رن للقاضييي سييلطة تقييدير التفسييير الييل  يقدميي, األطييراف رو الخبييير، روال/

يستند  لى وضا  رو فق, مهجور، رو كان تفسيرا واسعا ال تحتمل, وواعد القانون األجنبي. كميا 

على تفسير معين ما دام ود روضب للا بتسبيب كاف ال يتقيد باتفاق الخصومرن, 
 
. 
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وال  رن, علي, رن ال يخرج من تفسيره عما هو مستقر في التطبيقيات القضيائية األجنبيية، ثانيا/

رو يأخيل بتفسيير غيير يسوغ ل, االستناد  لى حكم بعيني, بحجية رني, يقيرر ميا ينبغيي رن يكيون، 

عن هيئة رو جهة  دارية رجنبيية غيير مخولية  صادرمازالت تتضارب بشأن, األحكام رو  رائج

و لا كانييت القاعييدة األجنبييية لييم تتعييرض بعييد لتفسييير وتطبيييق وضييائي، التييزم حييق التفسييير. 

القاضي الوطني بتفسيرها على النحو الل  كان سيفسرها ب, القاضي األجنبي، حسيب وواعيد 

ي وضيية القيروض البرازيليية التفسير األجنبية، وكما وررت المحكمة الدائمة للعدل اليدولي في

، على رن,  ليو هناا محل ال عطا  القانون اليوطني واجيب التطبييق معنيى آخير 1929عام 

غير للا الل  يعطي, ل, القضا  
 

. وهلا القرار يدل  لا كان القانون األجنبي غامضيا، وجيب 

قيانوني األجنبيي. رن يفسر للا القانون طبقا لقواعد ومبادا التفسير المعمول بها في النظيام ال

وعلييى هييلا اليينهج يسييير القضييا  الفرنسييي والسويسيير  واالنكليييز  واالسييترالي والبلجيكييي 

والمصر  والعراوي
 
. 

  

 ثالثاً: الروابة على تطبيق القانون االجنبي

ان مهمة القاضي التأكد من استيفا  القانون االجنبي للشيروط يلهب االتجاه الراجب الى       

الشكلية  اجرا ات صدور القانون االجنبي  من جانيب  التصيديق واالصيدار والنشير بحسيب 

الا كيان القيانون االجنبيي االمير فيختلف اما الشروط الموضوعية  فيدستور القانون االجنبي، 

ن فعليى واضيي النيزاع ان يتأكيد مين فيميا الا كيان الروابية الدسيتورية عليى القيواني يأخل بمبيدر

القانون االجنبي مخالفا لدستور دولت, فالا تبين ل, موافقة القانون االجنبي لدستور دولت, طبق, 

واال ف ، اما الا كانت دولة القيانون االجنبيي ال تأخيل بمبيدر الروابية الدسيتورية عليى القيوانين 

 .تورية القانون االجنبيف  يجوز لقاضي النزاع ان يراوب دس

عليى القاضيي ان ييرفض تطبييق القيانون االجنبيي الا ظهيرت لي, دالئيل هناا اتجياه يقضيي و

تشير بمخالفة القانون االجنبيي لدسيتور دولتي, الن القيانون االجنبيي يعيد هنيا بمثابية العيدم وال 

   يصلب للتطبيق بل يكون في, اضرار بمصلحة اطراف النزاع.

ظييم الييدول العربييية الييى االوييرار بمبييدر الروابيية الدسييتورية علييى القييوانين وتتجيي, مع        

اوير بمبيدر الروابيية  2005اويي والدسيتور العر 1971المصير  المصير  ومنهيا الدسيتور 

ميين الدسييتور ، ا  ان علييى  1ف93الدسييتورية للمحكميية االتحادييية العليييا بحسييب المييادة 

 .ب التطبيق من حيث الشكل والموضوعالقاضي العراوي يراوب دستورية القانون الواج
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 رابعاُ: تغيير القانون االجنبي

 ود يتغير القانون االجنبي اما بفعل ارادة االطراف او بإرادة المشرع 

الا كييان بقصييد الغيين فنكييون امييام مييانع ميين موانييع يكييون بصييورتين فيياالطييراف  بييإرادةالتغيييير 

نكيون اميام التنيازع المتحرا المتغيير  كميا ليو  التغيير مقصود بلاتي,ا كان لتطبيق االجنبي اما ا

تزوج عراوي من عراوية وبعدها اكتسب الزوج الجنسية الكندية ولما كانت اثار الزواج تخضيع 

بحسب وواعد االسناد العراوية لقانون جنسية الزوج ووت الزواج فهل يطبق القيانون العراويي ام 

 هو واضي النزاع . القانون الكند  من وبل القاضي العراوي الا كان

يلهب الفق, الى باتجاهين االول يعتمد على فكرة الحقوق المكتسبة وبموجب هله الفكيرة تخضيع 

 لألثياراثار الزواج للقيانون العراويي بوصيف, ويانون الدولية التيي تكامليت عناصير الحيق بالنسيبة 

 سوا  كانت اثارها ماضية ام مستمرة.

الفيور  او المباشير حييث يفيرق الحكيم   الثياني اليى اعتمياد االثيراالتجياه بينما ييلهب             

الفورييية الحييدوث ومنهييا الطاعيية واالخيي ص وحسيين المعاشييرة والنفقيية بييين االثييار الماضييية 

فتخضييع للقييانون السييابق  علييى تغيييير الجنسييية وهييو هنييا القييانون العراوييي امييا االثييار المسييتقبلية 

 مهر الم جل .فتخضع للقانون السائد ووت حدوثها ال

اما التغيير بفعل ارادة المشرع فيكيون اميا بتغييير القيانون االجنبيي واو بتغييير واعيدة             

االسناد في دولة القيانون االجنبيي ويكمين الحيل بينفو اليية التغييير بيإرادة الشيخص فيي الوضيع 

لقديمية بالنسيبة للع ويات السابق يطبق القانون القديم او القانون اليل  تشيير اليي, واعيدة االسيناد ا

التي تكونت في ظلها وكللا ميا وويع مين اثيار ماضيية اسيتندا لمبيدا الحقيوق المكتسيبة ، ويطبيق 

او القانون الل  اشارت الي, واعدة اسسناد الجديدة بالنسبة للع ويات التيي تكونيت القانون الجديد 

بياثر فيور  ومباشير ويصيطلب عليى في ظلهما واثارهما المستقبلية استنادا لمبدا سريان القانون 

     التغيير في واعدة االسناد وتغير القانون بأثرهما بالتنازع االنتقالي.

 

 

 

 اعداد استاذ املادة

 م.م ازهار محيد


