
 

  القانون األجنبي
  ومدى إعماله لدى القضاء الوطني

  دراسة مقارنة
Mis en oeuvre du droit etranger  

   مقدمة 
انون           ذا الق تبعاد ه : عندما تقضي قاعدة اإلسناد بتطبيق قانون أجنبي معين، وال يوجد ما يوجب اس

سه     اء نف ن تلق ناد م دة اإلس اًال لقاع ي إعم انون األجنب ق القاضي الق ل يطب ى  ه ين عل ه يتع ؟ أم أن
ي ؟ أم  انون األجنب ام الق ى أحك ى التعرف عل سعى القاضي عل ه ؟ وهل ي الخصم أن يطلب تطبيق
ناد،                             ال قاعدة اإلس أ في إعم ام ؟ وهل يخضع الخط ذه األحك ه ه دموا ل يتعين على الخصوم أن يق

ان من                    ا يفلت ا أم أنهم ة العلي ة المحكم ي لرقاب انون األجنب ال الق ة  والخطأ في إعم ذه الرقاب إن ) ١(ه
ة،                وانين األجنبي دد الق ا هو تع صعوبة فيه اإلجابة على هذه األسئلة ليست من اليسر بمكان ومرد ال
وانين من                       ذه الق ى ه وطني في التعرف عل والتباين فيما بين أحكامها، والعنت التي يلقاه القاضي ال

ه إذا                     ع في ذي يق ذه         جانب وعلى أحكامها من جانب آخر فضال عن الحرج ال ه به ا افترض علم  م
  القوانين، بالرغم من أن وسائل إعالمها ال تتخذ في بلده

 _____________________  
يقول الفقه أن استعمال عبارة الخطأ في القانون يكون بمعناه العام، فيشمل إغفال العمل بنصه   ) ١(

أ    شمل الخط ا ي دعوة، آم ه ال ى واقع ه عل اه المقطوع بوجوب تطبيق ي معن صريح ف سير ال ي تف  ف
شريع                   القانون، وهو يكون بإساءة  فهم معنى النص أو مخالفة إرادة المشرع المستفادة من روح الت
ه ال                            م من أحكام ال حك انون، وهو يكون بإعم أ في تطبيق الق ضا الخط شمل أي والغرض منه، وي

ك د                      ه، انظر في ذل م الواجب إعمال ال الحك دعوى وإغف ه ال ى واقع د فه    . ينطبق عل د حام مي  محم
ة  leward ويالحظ األستاذ  ٧٤٥فقرة  " قانون المرافعات   " ى     "   في مقال ا عل ة العلي ة المحكم رقاب

ة     وانين األجنبي شور في    " le control des cours supermes sur "تطبيق الق  des من
eours – recaeil   ٢٢٨ ص ٣ مجلد ١٩٢٦ " lapplivation de lois etrangeres " "   

انون   (ت تستعمل عبارتي    أن بعض التشريعا   ة الق ه     (و) مخالف أ في تطبيق ى     ) الخط ى بمعن وأن األول
ة                         ى مخالف ا يكون معن ة بينهم ارتين والمقابل ين العب ا ب ق م عام تشمل معنى الثانية، وأنه عند التفري
انون المرافعات                القانون هو إنكار القاعدة القانونية أو إعطاؤها معنى غير صحيح، وأن مشروع ق

ا                      ١٩٢٦اإليطالي   م مخالف ه، يكون الحك ه في قول أ في تطبيق انون والخط ة الق ين مخالف رق ب د ف   ق
ة موجودة  أو أخذ                             ر موجودة أو أنكر قاعدة قانوني ة غي دة قانوني للقانون إذا ما أخذ القاضي بقاع
ا                    انون إذا م أ في تطبيق الق ى الخط ا عل م منطوي بقاعدة قانونية غير القاعدة الموجودة ويكون الحك

ق القاضي القانون على وقائع تختلف عن الوقائع التي يقصدها القانون وتكون مخالفة أية قاعدة               طب
ه،  ي تطبيق أ ف شريع أو الخط ة الت ل مخالف ا مث ي تطبيقه أ ف ة أو الخط ويالحظ أن المشرع " قانوني

ادة        ر عن                ٢٢٥الفلسطيني استعمل في الم ة للتعبي ة والتجاري انون أصول المحاآمات المدني   من ق
، آما أنها ليست  "مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله       " الخطأ في القانون بمعناه العام      

ه     ا ل ة خطاب ي الحقيق ات    –ف ول المحاآم د أص سى قواع ات( وال نن ى   ) المرافع ه عل ا تفرض وم
ذ فيه    لبيا أم يتخ ًا س ا موقف ف منه ي الخصومة أيق ن دور ف ًااالقاضي م ا و.  دورًا إيجابي ة وم ظيف

انون، أم يقتصر الطعن                         أ في الق ائع، وبالخط ق بالوق أ المتعل ا بالخط ا، أيطعن أمامه المحكمة العلي
ا األساسية هي تق        ار أن وظيفته انون وحده باعتب ي الق أ ف ى الخط ا عل ة   رأمامه ر القواعد القانوني ي

ل األخرى  الصحيحة وتثبيت القضاء بشأنها ؟؟ وقد وجد القضاء الفرنسي وآذلك قضاء بعض الدو            
ع في الخصومة،                    حًال لهذه المسائل وذلك عندما اعتبر القانون األجنبي عنصرًا  من عناصر الواق
ذر في شأن                      يس بع وهو ما يترتب عليه الكثير من النتائج، مثل عدم تطبيق قاعدة الجهل بالقانون ل

اء نف            انون من تلق التزام الخصوم  ،وسهالقانون األجنبي، وعدم التزام القاضي بتطبيق أحكام هذا الق
ق        بطلب تطبيق هذه األحكام وإثباتها أمام القاضي،واعتبار الخطأ في تطبيقها من قبيل الخطأ المتعل
ذي                     ذا ال البيتهم عن ه بالوقائع وال يخضع لرقابة المحكمة العليا أما،الفقهاء الفرنسيين فلم ترض غ
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ة               صعوبة العملي أثروا بال م يت م إذ ل ر، وراحت      ذهب إليه القضاء في بالده ذا األخي ا ه  التي واجهه
  . تبحث عن المخارج والحلول من طريق التأجيل الذي تميله عملية صناعة الفقه

وة                ذلك، أي بق ي يطبق بوصفه آ انون األجنب ا إذا الق ساؤل عم ونقطة البداية في هذا البحث هي الت
ذا ال ى ه ة عل ل  بوصف آخر واختلفت اإلجاب ذا الوصف ب ق به اذه أم ال يطب اء نف د فقه سؤال عن

ضا             ان الخالف أي البالد األنجلو األمريكية من جانب وفقهاء البالد الالتينية من الجانب اآلخر بل آ
د هؤالء اآلخرين،         ه ببحث                في وجهات النظر عن ذه  الدراسة،ونعقب علي ك نعرضه في ه آل ذل

ال قواعد اإلس                 ا إعم دما ن   آافة  الصعوبات المتقدمة بعد أن نختصرها في مسألتين هم  يضق ناد عن
   -:لذلك نوزع هذه الدراسة على ثالث مباحث . بتطبيق قانون أجنبي  ثم إعمال هذا القانون

  .مدى القوة الملزمة للقانون األجنبي: األول 
  .إعمال قواعد اإلسناد ودور القاضي والمحكمة العليا منها: الثاني
  يا إعمال القانون األجنبي ومدى رقابة المحكمة العل: الثالث

  . ثم الخاتمة التي نعرض فيها خالصة هذه الدراسة
  المبحث األول

  مدى القوة الملزمة للقانون األجنبي
سلطان              بوصفه يرى بعض الفقه أن القانون األجنبي ال يطبق        رًا من ال  قانوناً  أجنبياً  أي يوصفه أم

ثالث موقفًا وسطًا    ويرى البعض اآلخر أن هذا القانون يطبق بهذا الوصف ويقف فريق             –األجنبي  
  . ما بين هذين الرأيين  ونعرض لهذه اآلراء

  القانون األجنبي ال يطبق بوصفه آذلك : الرأي األول 
وطني                    د القاضي ال سري في بل ي ال ي انون األجنب رأي أن الق اذه  (يقول أصحاب هذا ال وة نف أي ) بق

رأي في ال                ذا ال سود ه د    باعتباره أمرًا صادرًا من السلطان األجنبي وي ة وعن و األمريكي بالد األنجل
اء                  ك أن معظم الفقه ه، ذل الفقهاء اإليطاليين، مع اختالف وجهات النظر في األساس الذي يبنى علي
ون أن القاضي       م يقول سبة فه وق المكت رة الحق ن فك اس م ذا األس ذوا ه د اتخ ريكيين ق و أم األنجل

ر ألول وه ا يظه دًا، وأن م ي أب انون األجنب ق الق وطني ال يطب ًال ال انون عم ذا الق ق له ه تطبي ه أن ل
ذي اآتسب                     الحق ال وطني ب راف القاضي ال ارة عن اعت ه عب بقاعدة اإلسناد الوطنية هو في حقيقت

ة               ..." تحت سلطان القانون األجنبي    سيادة اإلقليمي ى ال الحرص عل أخوذون ب م م ذلك وه الوا ب وقد ق
ه      إذا تزوج فر: " ويضربون على ذلك بالمثال اآلتي " للقانون   اريس وترتب ل سية في ب نسي بفرن

ه                وفقًا للقانون الفرنسي حقوق الزوج، فإن القاضي اإلنجليزي يعترف بهذه الحقوق، وليس ذلك ألن
لطان  شأت تحت س وق ن ذه الحق ل ألن ه سي، ب انون الفرن زواج الق ذا ال ى ه را عل ي إنجلت ق ف يطب

ه        القانون الفرنسي، بحيث يبدو القانون األجنبي في نظر القاضي             وطني مجرد عنصر في واقع ال
ة في        " الحق الذي نشأ تحت سلطان القانون األجنبي " هي   وة قانوني ة ق ا أي ة ليست له وهذه الواقع

ذي حدثت                   ي ال انون األجنب يس الق انون القاضي ول وة هو ق بلد القاضي و إنما الذي يمنحها هذه الق
ًا       أ" الواقعة تحت سلطانه، ويعبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله           ًا وطني ن قانون القاضي يخرج حق

ي           ه وهي الحق األجنب رة                 ) ٢" (على واقع ى فك تنادًا إل ي اس انون األجنب ل تطبيق الق ى أن تعلي عل
و        ه األنجل ال الفق ة رج د غالبي ورًا عن يًال مهج د أصبح تعل ه، ق ذا الوج ى ه سبة عل وق المكت الحق

د    ذلك نج سي، ل ه الفرن د الفق دًا عن ي المعاصرين ومنتق اء   أمريك ن  الفقه نهم وم ة م رة الغالب  الكث
د                      سري في بل ي ال ي اإليطاليين ال يتخذون من فكرة الحق المكتسب أساسًا للقول بأن القانون األجنب

  القاضي بوصفه آذلك،
---------------------  

وري ) ٢ ( ة mauryانظر م ي مقال   " regles generales des conflis des lois "  ف
شور في    د  recueil des coursمن ة      ٣٧٦ ص ٣  مجل دولي الخاص الطبع انون ال اتيفول  الق   ب

ام            " حيث يقول   ،٣٢٦ فقرة   ١٩٦٧الرابعة   على أن نفي تطبيق القانون األجنبي ال يقتصر دوره أم
ا يكون           را م ل آثي د القاضي، ب القاضي الوطني على حماية الحق المكتسب تحت سلطانه خارج بل

  " ق ابتداء في هذا البلد المراد األخذ به الآتساب الح

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

انون  د أن الق دأون بتوآي ذا األساس يب ان ه بيل بي ي س م ف ًا آخر، وه ول أساس ذا الق ل يتخذون له ب
ع  ي ال يتمت اذ " األجنب وة النف رده  " بق د القاضي لتج ي بل ذا القاضي "ف سبة له ن " بالن صر (م عن

أن                 )األمر انون أجنبي من ش ة بق ة محكوم ة معين ة        ، وأن القول بأن عالق ذه العالق ع ه أن يجعل ه  تق
دمج      خارج نطاق النظام القانوني الوطني وأنه يجب أن يكون من شأن قواعد اإلسناد الوطنية أن تن
ذي                 قواعد القانون األجنبي في النظام القانوني الوطني،أي في قانون القاضي، وهذا االندماج هو ال

ر ذ  اذ، وبغي وة النف ر وبق صر اآلم د بالعن ذه القواع زود ه انون  ي د الق ن قواع وت الغرض م ك يف ل
رة        ذا الفك ى ه اليون عل اء االيط ق الفقه اص، ويطل دولي الخ اج" ال تقبال"أو " إدم انون " اس الق

ي في      incorporation ou receptionاألجنبي  انون األجنب اج الق   على أن  القائليين بفكرة إدم
د رأى بع              دماج هو          قانون القاضي لم يخرجوها جميعًا في صورة واحدة فق ذا االن اء أن ه ض الفقه

ناد وهي تقضي    "reception matereielle "" مادي"ادماج أو  استقبال    بمعنى أن قاعدة اإلس
ي                     انون األجنب ذا الق ام ه ة ألحك ة مطابق بتطبيق قانون أجنبي تنشئ في الحقيقة أحكامًا قانونية وطني

ى   ون معن ق   "ويك ب التطبي انون الواج و"الق وطن " ه انون ال ي  الق انون األجنب ع الق ق م " ي المتف
انون القاضي            ه بمجرد إدماجه في ق د  ) ٣(ومقتضى هذا الرأي أن القانون األجنبي يفقد مقومات وق

شكلي                 تقبال ال اج أو االس اج المقصود هو اإلدم اليين أن اإلدم رأي البعض اآلخر من الفقهاء اإليط
"reception formellei  "   ي وإن انون األجنب ى أن الق ه   بمعن انون القاضي إال أن ي ق ج ف ادم

انوني                    ه، أي النظام الق يحتفظ مع ذلك بمعناه ومقوماته التي يمنحه إياه النظام القانوني الذي أنشئ ل
  ). ٤. (األجنبي

 __________________________  
م             ) ٣( تن ه ين في الم إن الذي قال بفكره ادماج القانون األجنبي في قانون القاضي على الوجه المب
ا                    ا ه إذا م الو بأن لفقهاء اإليطاليون، أما الفقهاء األنجلو أمريكيون الذي وصلو إلى ذات النتيجة فقد ق

ه، وهو يتخذ في                          ا قانون ق دائم ى عنصر أجنبي طب شتملة عل أراد القاضي الفصل  في منازعة م
د األ     ذي يرجع    قانونه قاعده مطابقة أو مشابهة إلى حد آبير للقاعدة القانونية النافذة في البل ي ال جنب

ى                      ا القاضي عل ذه المنازعة، والقاعدة التي يختاره إليه وجود العنصر أو العناصر األجنبية في ه
هذا الوجه هي عادة القاعدة السارية في البلد األجنبي والتي تختص بحكم العالقة المعتبرة في نظر                

ة  " قاضي هذا البلد   ذي ي     " عالقة وطني ضا أن القاضي هو ال ون أي شئ الحق وأن الحق ال    ويقول ن
ل                      م تكن موجودة من قب انظر في    " وجود له قبل الحكم، وأن القاضي ينشئ القاعدة القانونية إذا ل

  . ٣٨٢ مرجع سابق هامش ص ٣٧٢ ص ٣ هامش ١٩٦٧ ٤مرجع سابق طبعة " ذلك باتيفول 
 وهو  ٣٢٧ المرجع السابق فقرة ٣٨٣  المرجع السابق ص  mauryذ هذا الرأي قراجع في ن) ٤(

ة التي تصبح                          ادي، إذ أن القواعد األجنبي اج الم ى االدم ذي يترتب عل يشير لى الوضع الغريب ال
ى أن                 ذي أصدرها في األصل عل ي ال ارادة المشرع األجنب ر ب وطنية تظل مع ذلك خاضعة للتغيي

وال حسنا،                   كليًا قب ان أم ش اً  آ دماج مادي رة االن رى أن  البعض من الفقهاء االيطاليين ال يتقبل فك  وي
ل                  ناد ب انون القاضي بفعل قاعدة إس الوضع الصحيح للمسألة ليس هو إدماج القانون األجنبي في ق
و                 أن من شأن هذه القاعدة عقد االختصاص التشريعي في مسائل معينة إلى النقابات والجمعيات فه

ي وي                         ى المشرع األجنب ضا إل ة أي سائل معين ذا االختصاص في م د به ذلك أن يعه ترتب  يستطيع آ
وطني      د القاضي ال ي بل سري ف ي ي انون األجنب ك أن الق ى ذل اذة" عل وة نف تاذ " " بق ع األس يراج

Quadri  ٥٥ص١٩٥٦  دروس لقسم الدآتوراه جامعة القاهرة.  
  القانون األجنبي يطبق بهذا الوصف : الرأي الثاني 

ا أصحاب                     ائج التي وصل إليه اني باألسس والنت م      ال يسلم أصحاب هذا الرأي الث رأي اآلخر فه ال
وطني                        دى القاضي ال ه ل د طبيعت ي ال يفق انون األجنب ان أن الق سيين واأللم يرون وأغلبهم من الفرن
ر     وطني ألم صياع القاضي ال ن إن ة م ًا، وال غراب ل أجنبي د صفته فيظ ًا، وال يفق و يظل قانوني فه

ق      المشرع األجنبي بمقتضى قاعدة اإلسناد الوطنية، وآان تطبيق القانون االج          نبي ال يأتي من طري
ضى          ي بمقت شرع األجنب ن الم صدر م ر ي ذا األم وطني، إذ أن ه شرع ال ار الم إختي

ان تطبيق        " له فيه من المشرع الوطني delegationتفويض ة، وآ ناد الوطني بمقتضى قاعدة اإس
وطني             ار المشروع ال ق اختي ل من طر           القانون األجنبي ال يأتي من طري ًا، ب ًا معين ًا أجنبي يق   قانون
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وة            أعقد اإلختصاص التشريعي للمشرع األجنبي، وآ      د القاضي بق سري في بل ي ي ن القانون األجنب
  .نفاذه

ي مجرد                   انون األجنب ار الق ه قضاؤهم من اعتب ولم يرض عدد من الفقهاء الفرنسيين عما ذهب إلي
ق    ) element de fait(عنصر من عناصر الواقع في الخصومة  وم القاضي بتطبي دما يق  لذلك عن

ى مجرد               القانون األجنبي بوصفه قانونًا، فهو ال يفقده هذه الطبيعة، وال ينقلب بحال لدى القاضي إل
أن                       ول ب أنه الق ه من ش د القاضي مجرد واقع ر عن ي يعتب واقعه من شأنه القول بأن القاضي األجنب

ائع     (القاضي   ى وق ه          ) يطبق واقعه عل ى ل ا ال معن ي ال يف       –وهو م انون األجنب ا أن الق د صفته    آم ق
ه إ          صي األجنبية، بل يحتفظ بهذه الصفة، والقاضي يطبق دة           ن وارد بقاع وطني ال اعًا ألمر المشرع ال

  .اإلسناد دون أن يكون من شأن هذا األمر إدماج ذلك القانون في قانون القاضي
  :الخالصة 

ي ال يفق       انون األجنب ان الق ه وأن آ ى أن ي، عل و أجنب انون، وه و ق ي ه انون األجنب ك  أن الق د تل
ل     انون القاضي ب ع ق ستوي م ه ال ي وطني، إال أن ه القاضي ال دما يطبق صفة عن ذه ال ة، وه الطبيع
يس في                ي ل انون األجنب ك أن الق يختلف عنه من بعض الوجوه، وهو إختالف يمليه واقع الحال، ذل

د القاضي             ك يالحظ أن    .. األصل خطابًا للقاضي الوطني، وهو ال يصدر وال ينشر في بل ورغم ذل
ي         (بعض الشراح يقللون من أهمية البحث        انون األجنب ة للق وى الملزم ة    (أو  ) في مدى الق في طبيع

ي   انون                    ) القانون األجنب ا تطبيق الق شاآل التي يثيره اء بالم ًا واإللق ذا البحث جانب أو من إطراح ه
ون    قاعدة اإلسناد في ميدان قواعد المرافعات، ثم البحث في هذا الميدان          لاألجنبي، إعماًال     مما يطلق

دى         "أو  " مرآز القانون األجنبي لدى القاضي الوطني     "عليه   ي ل انون األجنب ة للق المعاملة اإلجرائي
ا يجر           ". القاضي الوطني  صدد م ذا ال دى القضاء من حيث دور آل من            ىوهم يعرضون في ه  ل

انو             ن القاضي والخصوم في مختلف جوانب الخصومة، ويعقدون خالل هذا العرض مقارنة بين الق
ه                  ا أن الوطني والقانون األجنبي  ويصلون في النهاية إلى القول بأن للقانون األجنبي خصائصه، آم
يس  داخلي ول شريع ال يس آالت و ل ه وضعًا خاصًا فه ة تجعل ل وطني معامل دى القاضي ال يعامل ل

انون : هو شيئ ثالث غيرهما، وإذا آان البد من تبوينه في القسم الثالث              آالواقع، وإنما    ع   الق  والواق
  ) ٥. (هو يدخل في الواقع،ومعنى الواقع في هذا المقام هو وجود القاعدة القانونية األجنبيةو

ة    ة قانوني دى القاضي بحق أو برابط اء ل رى أن اإلدع ة رأي أخر ي اه ثم ذا اإلتج ي ه رًا وف واخي
  -:يتضمن عنصرين 

ع              : أولهما   ه، ويق ى عاتق         عنصر الواقع، وهو عبارة عن مصدر الحق المدعى ب ه عل  عبء إثبات
  .ى، ويتناول اإلثبات في هذا العنصر مسائل موضوعية ال رقابة لمحكمة النقض عليهاعالمد

ذا                 :  وثانيها   عنصر القانون وهو عبارة عن استخالص الحق من مصدره، بعد أن يثبت الخصم ه
ذا من عمل ال        قاضي وحده،   المصدر، أي تطبيق القانون على ما ثبت لدى القاضي من الواقع، وه

اء                     ى القاضي أن يبحث من تلق ل عل ال يكلف الخصم بإثباته، فالقانون ال يكلف أحدًا هذا اإلثبات، ب
ي      و ف ا، وه ع فيطبقه ن الواق ده م ت عن ا يثب ى م ق عل ة التطبي ة الواجب د القانوني ن القواع سه ع نف

س     )محكمة النقض (تطبيقها يخضع لرقابة المحكمة العليا       ع     ، ويرى أن االنتقال بق انون والواق مي الق
أنه أن يضاف إليه               ة من ش ي،           م إلى ميدان العالقات الخاصة الدولي انون األجنب سم ثالث هو الق ا ق

  )٦.(وهو ال يدخل في قسم القانون الوطني، آما ال يدخل في قسم الواقع
---------------------  

ام ال .أنظر د) ٥( ي أم انون األجنب ز الق الته، مرآ ي رس ى صادق ف شام عل نة ه وطني س قاضي ال
رة ١٩٦٥ ضًا٤٨٠ فق ر أي ام قاضي    Cyrillic David وأنظ ي أم انون األجنب ه، الق ي مؤلف  ف

نة  تاذ ١٩٦٥الموضوع س ول األس ا   Imare Zajtay ويق ي يلقاه ة الت ى المعامل ل عل  أن التعوي
ة وضع المشكلة         ه   راجع م –القانون األجنبي لدى القضاء لتحديد طبيعة هذا القانون يفسد حقيق ؤلف

نة     " ه س سي، طبع دولي الخاص الفرن انون ال ي الق ي ف انون األجنب ز الق ة مرآ ي دراس ساهمة ف م
  .١٦ فقرة١٩٥٨

ناد  ) ٦( رة    Imare Zajtayأنظر اإلس سابق فق سنهوري    .  وراجع د ١٥ المرجع ال رزاق ال د ال عب
ق ب         ٢٦ فقرة   ١٩٥٢ سنة   ٢في الوسيط في شرح القانون المدني مجلد         ا يتعل ول فيم عنصر   وهو يق
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ا يرسمه                      "الواقع   ا إال فيم نقض عليه ة ال ة لمحكم سائل موضوعية ال رقاب اول م إن اإلثبات هنا يتن
سائل         ذه الم ات ه القانون من قواعد قانونية لإلثبات يلزم القاضي بتطبيقها في السماح للخصوم بإثب

ى ا                 " قوله   ٣٧الفقرة  ضيف  وي" ؤه عل ع عب انون ويق انون يلحق بعنصر الق سير الق لقاضي ال   إن تف
يس         يقنع  وإذا آان الخصم يجتهد في أن       .. على الخصم   القاضي بتفسير القانون يكون لمصلحته، فل

  .   هذا من جهة الخصم إثباتًا ألحكام القانون
  المبحث الثاني

   دور القاضي–إعمال قاعدة اإلسناد 
  )محكمة النقض (–ورقابة المحكمة العليا 

ى   رهل يطبق القاضي القانون األجنبي من تلقاء نفسه إذا أشا         . .لقد ثار لدى الفقه السؤال التالي      ت إل
  ؟..ذلك قاعدة اإلسناد الوطنية، أم أن األمر غير ذلك

  -:انقسم الرأي في هذه المسألة إلى اتجاهين 
  : االتجاه األول 

يس مفروضاً        ه ل  وهو الذي ساد لدى القضاء الفرنسي في البداية ومعه جانب آبير من الفقه على أن
م                 على القاضي العلم بالقانون األجنبي، وال ينطبق بشان هذا القانون قاعدة، يجب على القاضي العل
ى                يس عل ه ل انون وأن ذر أحد في الجهل بالق ضًا قاعدة ال يع بالقانون األجنبي، وال ينطبق بشأنه أي

ه  ين أن يطلب الخصوم تطبيق ل يتع سه، ب اء نف ي من تلق انون األجنب ق الق م ) ٧(القاضي تطبي وه
ى  ة األول ة الدرج ام محكم ه أم ب تطبيق ستطيعون طل ة(ي ة البداي ة ) محكم ام محكم ذلك أم وآ

ا               ) ٨(اإلستئناف   ة العلي ام المحكم ة  (وال يجوز التمسك بتطبيق القانون األجنبي ألول مرة أم محكم
سطيني           ة الفل ة والتجاري م  –النقض بحسب القانون الجديد ألصول المحاآمات المدني س " ٢" رق نة ل

ام        إذاً ) ٢٤٣ إلى   ٢٢٥ الفصل الثالث إبتداًء من المادة       ٢٠٠٠ ه ال يجوز التمسك أم  القاعدة هي أن
  .. هذه المحكمة بوسيلة دفاع جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة المطعون في حكمها

------------------------  
سه    قاعدة أن القاضي ال يطبق ال   Batiffowlيعلل األستاذ باتيفول    ) ٧ ( اء نف قانون األجنبي من تلق

ع             ى            عبءليس بناء على آون هذا القانون يعتبر مجرد واقعه يق اء عل ل بن ى الخصوم، ب ا عل إثباته
ا أن    ام، آم ام الع ة بالنظ ر متعلق ي ال تعتب انون أجنب ق ق ضي بتطبي ناد وهي تق دة اإلس ار قاع اعتب

رى    ي، أما اإلسناد بنو    )٣٢٩المرجع السابق فقرة    (،األصل هو إطالق والية قانون القاضي      ة فإنه ي
دمها الخصوم،                      ة التي يق ات الختامي ده بالطلب األمر من جانب آخر، حيث يؤآد سلبية القاضي وتفي
ه في         ًا علي ي متفق انون األجنب وهو يستثني من ذلك حالة ما تكون قاعدة اإلسناد القاضية بتطبيق الق

ق  ة تطبي ذه الحال ي ه ى القاضي ف ين عل دة، إذ يتع م معاه سه، وأن ل اء نف ن تلق ي م انون األجنب  الق
النقض،  ن ب ًال للطع ه مح ان حكم ه آ نة ” Niboyet"يطبق دولي الخاص س انون ال  ٣٩ ١٩٧١الق

ى   ٩٣٣ ص   ١٩٨٨ ٤القانون الدولي الخاص جـ     ” Rabel"ويشير اإلسناد رابيل    . ١٠٥٤فقرة    إل
ام    انون الع ا وا  ” common law"أن القانون في نظر الق ة    في بريطاني ات المتحدة األمريكي لوالي

ا   ) a Ract(هو القانون الوطني أما القانون األجنبي فهو واقعه  ستند إليه يتعين على الخصم الذي ي
د   ي ق انون األجنب ى الق ذه النظرة إل ى ان ه ضًا إل شير أي ة أخرى، وي ا يثبت أي واقع ا آم أن يثبته

انون          إهتزت عند الفقه الذي يرى فيه وجهان أحدهما القانون واآل          ى أن يعامل الق ة، بمعن خر الواقع
  .األجنبي معاملة الواقعة العادية

رة  ) ٨ سابق فق ع ال اتيفول المرج ونيرب، لبيرو٣٣٧أنظر ب نة   ور ببجب دولي الخاص س انون ال الق
  .٣١٥ فقرة ١٩٥٩

دم جواز                  Batiffolاألستاذ الفرنسي باتيفول     ه ال يكفي لع ه بأن  يعرض تعليًال آخر لما تقدم في قول
صرًا من عناصر                       انون عن ذا الق ي، آون ه التمسك أمام محكمة النقض بعدم تطبيق القانون األجنب
ستطيع                    شريعي، وت انون من حيث اإلختصاص الت الواقع، ما دامت هذه المحكمة تراقب تطبيق الق
نقض الحكم المطعون فيه متى طبق فيه قانون غير مختص، والتعليل الصحيح في نظره هو آون                  

ان من الجائز                       قاضي المو  ه وإن آ سه، وأن اء نف ي من تلق انون األجنب ضوع ليس ملزمًا بتطبيق الق
ام، إال أن عدم تطبيق القاضي                    ى تعلقت بالنظام الع إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض مت
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ام                       ًا بالنظام الع ر متعلق ناد ال يعتب دة اإلس ًا لقاع سه وفق ذلك ي  ) ٩(القانون األجنبي من تلقاء نف جب  ل
ام    ) البداية(على الخصوم التمسك بتطبيق القانون األجنبي أمام محكمة أول درجة     ر أم ى األآث وعل

  .محكمة االستئناف، وعليهم يقع عبء إثباته
  ؟؟... ولكن أي الخصوم يتحمل بذلك العبء

اتق      ى ع ي عل انون األجنب ام الق ان أحك اء عبء بي ى إلق سي إل ضاء الفرن ام الق ت بعض أحك ذهب
ه        ) ١٠(لمدعي بحق نشأ في الخارج أي الحق المدعي به،          الخصم ا  ى إلقائ وذهب البعض األخر إل

انون القاضي                       ام ق ي عن أحك انون األجنب ام الق ). ١١(على عاتق الخصم الذي يدعي إختالف أحك
غير أن الغالب هو إلقاء العبء المذآور على عاتق الخصم الذي يدعي أن حقه أو مرآزه القانوني                 

دعوى           ثابت وفقًا    ه في ال ك أن يكون هو المدعي أم المدعى علي .. للقانون األجنبي، يستوي في ذل
  .، قبل تطور الحديث)١٣(وهذا ما سار عليه القضاء الفرنسي ) ١٢(

    -----------------  
رة       ) ٩   سابق فق سية في           ٣٣٧باتيفول المرجع ال نقض الفرن ة ال ة  ١١، وقضت محكم  ١٩٦١ يولي

انون،           بأن التمسك ألول مرة    ع والق زيج من الواق انون أجنبي هو تمسك بم نقض بق ة ال  أمام محكم
دولي الخاص سنة           (ومن ثم فهو غير مقبول       انون ال " ١٢٤ص  ١ عدد    ١٩٦٢المجلة اإلنتقادية للق
   يناير ٢٨ونفس المعنى حكمها في 

  . ٩٦  ص ١  عدد ١٩٧٠ -١٩٦٩  نفس المجله     
  و تعليق  REV. VRIT منشوراً  في  LAUTOUR قضية ١٩٨٤ مايو ٢٥نقض مدني ) ١٠

   .١٩٩١ يناير ٢   وحديثًا حكم نقض   في ٣٥٧ ص ١٩٤٨باتيفول واللوز سنة 
  .Goldman تعليق جولدمان ١٣٢ clunet منشور في ٦٣ يناير ٢٦ني في دنقض م) ١١
وز     ٤٢ ص rev crit ١٩٥٢ ابريل ٢٦ني في دنقض م) ١٢ ونير والل ور بجب ق لووب  ١٩٥٠ تعلي

  .LENOAN تعليق لينون ٣٦١ص 
ه       لقد  ) ١٣ د نص علي دي واألسترالي وق سار على ذلك  أيضا القانون اإلنجليزي واألمريكي والكن

ام            باني لع دولي الخاص األس ادة  ٩٧٤صراحة القانون ال ذي     ١٢/٦ الم رر أن الشخص ال   التي تق
ه ساري المفعول و                      زم  بالكشف عن مضمونه وبأن انون أجنبي يلت ى ق انظر في القضاء    يستند إل

سي تقض م   ل  ٢٨في دالفرن ضية  ١٩٨٠ إبري ي   BETTON ق شور ف      Rev. CRIT  من
ارد ٩٥ ص ١٩٨١ ق الج ضية ١٩٨٢ني دنقض م LAGARDE وتعلي ي   ZAGHA ق   ف

clunet،  تعليق ليمان ٥٩٥ص ،LEHMANN .  
ة ال      ه             قوالشك أن مرجع آاف ي مجرد واقع انون األجنب ار الق ة هو اعتب ان    واعد المتقدم ا آ ، وهو م

رى                     ه، ي ه بعض  الفق ة أخرى ومع نقطة البدء لدى القضاء الفرنسي، على أن هذا القضاء من جه
ى طلب    اممتأن قاضي الموضوع ليس سلبي الموقف بصفة مطلقة، وليس مكتوف اليدين       ه مت ًا، فل

نقض    ردصلفهم بتقديم م  كالخصوم تطبيق القانون األجنبي أن ي      ة ال سية  ه، وله آما تراه، محكم الفرن
يس في تق                    ي ول انون األجنب م الصحيح لنص الق ك أي     رأن يستخلص المعنى الصحيح والحك ر ذل ي

ه قاعدة                أنه آون ر من ش ذلك ال يغي اره آ ه، ألن اعتب انون مجرد واقع ذا الق ار ه تعارض مع اعتب
ة  ى     ) ١٤(عام سه إل سعى بنف ازوا للقاضي أن ي ك فأج ن ذل د م ى أبع اء إل د ذهب بعض الفقه وق
 وال يمنعه من هذا القول، بأن ليس للقاضي         )حكم القانون األجنبي  (ف على حقيقة هذا القانون      التعر

ائع                 م بوق ة هو عل ذه الحال ه في ه ذي يأخذ ب م القاضي ال ك ألن عل أن يقضي بعلمه الشخصي وذل
ا                    ازع عليه  عامة يستطيع الكافة التعرف عليها وليس علماً  بوقائع المنازعة أي باألحداث التي يتن

ه من                ) ١٥(الخصوم، وللقاضي آذلك أن يتحقق من صحة التشريع األجنبي وأن يحدد مجال تطبيق
ضت        د ق ت ق سية وإن آان نقض الفرن ة ال انون األجنبي،ومحكم ي الق ع ف ا للمتب ان وفق ث الزم حي

انون               ) " ١٦(بأن ق ق قواعد اإلسناد الفرنسية ال تتعلق بالنظام العام، على األقل عندما تقضي بتطبي
امهم  يرثبي، بمعنى أن تطبيقها منوط بطلب الخصوم، وأنه ال ت  أجن ب على قضاة الموضوع لعدم قي

ه                  ك بأن د ذل ر مجد    "من تلقاء انفسهم بتطبيق القانون األجنبي، وتحديد أحكامه،أال أنها قضت بع غي
ه الخصوم أم      يتمسكلم  بي  تعييب قيام القضاة الفرنسيين من تلقاء أنفسهم بتطبيق قانون أجنب          مهم ا ب

انون            ى الق ى التعرف عل سعى إل تئناف أن ت ة االس ه من الجائز لمجكم ام، وأن وال يمس النظام الع
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أن                 )  ١٧.(األجنبي  وتحديد أحكامه الواجبة التطبيق      م ب ذا الحك د ه ة قضت بع ك المحكم ا أن تل آم
انون و مج يمزبالتمسك بقانون أجنبي ألول مره أمام محكمة النقض هو تمسك     م   ن الواقع والق من ث

  )١٨.(فهو غير مقبول
    -----------------  

اتيفول   ) ٣١٥المرجع السابق فقرة   (أنظر لوروبور بيجبور    ) ١٤( رة    (ب سابق فق ، ٣٣٠المرجع ال
  .١٩٢٩لى حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في إوهو يشير 

  .  المرجع السابق Batiffolأنظر بايتفول ) ١٥(
ي  ) ١٦( سي ف ارس ١٢نقض فرن نة    ١٩٥٩ م اص س دولي الخ انون ال ة للق ة االنتقادي ي المجل  ف

  .٦٢ ص ١٩٦٠
ي ) ١٧( سي ف نة ٢نقض فرن ارس س نة ١٩٦٠ م ا س شار به ة الم ي الجل ي ١٩٦٠ ف  معروضًا ف

  . ٣٣٣ المرجع السابق فقره ١٩٦٧ سنة ٤باتيفول طبعه 
و سنة      ١١نقض فرنسي في     ) ١٨( ا سنة              ١٩٦١ يولي ه المشار اليه شور في المجل  ص  ١٩٦٢ من

ا سنة            ١٩٦٩ يناير سنة     ٢٨،أيضًا نقض فرنسي في     ١٢٤ ة ذاته شور في المجل  ١ عدد   ١٩٧٠ من
نقض هي                        ٧٦ص   ة ال ام محكم ه أم انون الجنبي ومدلول ى الق  الذي قضى بأن اثارة الجدل في معن

  .وسيلة دفاع غبر مقبوله وأنها وسيلة جديده، وتضم خليطًا من الواقع والقانون
لخصوم بالقانون األجنبي أو تمسكوا به، ولم يتثبتوه طبق القاضي قانونه وهو   هذا وإذا لم يتمسك  ا     

انون خاصة االحتياضه،بح                    ذا الق ار أن له ى اعتب ه عل ى       يما يقول به بعض الفق أ القاضي إل ث يلج
بعض          انون،على أن ال تطبيقه آلما آان القانون األجنبي غير مطبق من حيث الواقع أو من حيث الق

انون            يرى تطبيق قانون   ذا الق شريعي له  القاضي في هذه الحاله على اعتبار اطالق االختصاص الت
ان    ث المك ن حي انون م لطان الق ي س ه االصل ف د القاضي، وآون ي بل رأي ) ١٩(ف ذا ال وحجج ه

   -:آالتالي
  :حجة قانونية : أوًال

سه، ذ                   اء نف ي من تلق انون األجنب ق الق ك أن األصل      مقتضاها أن القاضي غير ملزم إبتداءًا بتطبي ل
ا ومصدر عدم                          ان طبيعته ا آ راد أي ة لألف ات القانوني روابط والعالق م ال ه بحك هو اختصاص قانون

  . التزامه هو عدم تعلق قواعد التنازع بالنظام العام عندما تشير باختصاص قانون أجنبي
  :حجة إجرائية : ثانيًا

سلطة ا             اًال ل اك مج سلطة الخصوم،         ومضمونها أنه في الخصومة المدنية يكون هن لقاضي وآخر ل
م                          ائع فالقاضي يطبق حك ا يكون مجال سلطة الخصوم الوق انون، بينم ا الق فسلطة القاضي مجاله

ا الخصوم                   دمها أو أثبته ان هؤالء     ) ٢٠(القانون على ما يعتقد في صحته من الوقائع التي ق وإذا آ
ي         إثبات الوقائع عمومًا المنشئة للحقوق أو المراآز ال        ءيتحملون عب  انون األجنب ان الق ة، وآ قانوني

ع أو من                سألة واق د م دا وأستراليا، يع ا وآن را وأمريك سا وانجلت وفقًا للفقه والقضاء الغالب في فرن
ون عب  لطة الخصوم، ويتحمل ال س ي مج ة ف ك المثاب دخل بتل ه ي ائع، فإن ل الوق ان ءقبي ه وبي  إثبات

انون، وه            م الق يادة الخصوم           أحكامه للقاضي حتى يستطيع أن يزودهم بحك دأ س د مب د يؤآ ذا التحدي
  .  القاضي تجاها، وعدم جواز استناده إلى علمه الشخص بشأنهادفي شأن الوقائع ومبدأ حيا

-----------------  
تاذ ن) ١٩( رى األس ه بي ه إذا آانت Niboyetوي ي، أن شريع األجنب تورية الت ق بدس ا يتعل ه فيم  بأن

ستورية تشريعها اعتبر القاضي هذا التشريع دستوريًا ما        بالبلد األجنبي جهة مختصة بالفصل في د      
د                              ة ق ذه الجه ى آانت ه ر دستوري مت ر غي ه يعتب ا أن دامت هذه الجهة لم تقرر عدم دستوريته آم
شريعها                        ة تختص بالفصل في دستورية ت ي جه د األجنب ا إذا آانت ال توجد بالبل ذلك أم اعتبرته آ

اآم العاد ًا للمح ا متروآ ان آمره شريع،ة، آيوآ ذا الت تورية ه ي دس وطني البحث ف  ان للقاضي ال
ة       سابق فق ك        ٩٧٨المرجع ال سابق       Batrffol وانظر عكس ذل سه   المرجع ال د قض    ٢٣١ نف  ت وق

ي   اريس ف تئناف ب ة اس ل ٦محكم ه ١٩٦٢ إبراي ق  اذا  بأن ي طب انون األجنب ت الخصوم للق م يثب ل
  . ٣٦٤ ص ٢ عدد ١٩٦٣الخاص ادية للقانون الدولي نتقالمجلة اال" للقانون الفرنسي 

  :راجع في التفرقة بين الواقع والقانون )  ٢٠(
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G Marty : la distinction du fait at du droit , essai sur le pouvoir de 
controle de la cour de cassation sur les juges de fait , these Toulouse ed 

sirey ١٩٢٩     
  :حجة عملية : ثالثًا

في أنه من العسير تحميل القاضي مهمة البحث من تلقاء نفسه عن أحكام القانون األجنبي                تتلخص  
رف    ة تع دة أن المحكم ه بقاع ي مواجهت سك ف وز التم ام وال يج ك األحك داء تل و ال يعرف ابت إذ ه
ضمون      ار أن م وطني وباعتب انون ال دة خاصة بالق ك القاع ه، ألن تل ا ب رض علمه انون أو يفت الق

ر في الجريدة الرسمية، أما القانون األجنبي فينشر في الخارج وبالتالي يتجرد القاضي              القانون ينش 
ه                      ي أن نلزم ر العمل ك يكون من غي ى ذل ه، وعل الوطني من الوسائل التي تمكنه من االستعالم عن
م                      ك العل نهم من ذل بالعلم بقوانين آافة دول العالم، إن الخصوم يكونون عادة في مرآز أفضل يمك

  . صحاب المصلحة في القضية وعليهم عبء بيان أحكام القانون األجنبيوهم أ
  :حجة فنية : رابعًا

انون    ام الق ابق أحك ل أو تط ى بتماث ر معن كونية وهي  أن القاضي غي نظم األنجلوس ي ال سود ف وت
م تن         انون                تاألجنبي مع أحكام قانونه الوطني، ومن ث اء البحث عن مضمون الق ه تجشمه عن فى عل

ى اختالف                     األول وم  دليل عل ة ال يهم إقام ي وجب عل ع ذلك إذا أراد الخصوم أعمال القانون األجنب
ه              ءأحكامه عن أحكام قانون القاضي، ويقع عب       ام حق دعي قي ذي ي  إثبات ذلك على عاتق الخصم ال

ة                      ك ظلت قائم إذا أخفق في ذل ة   أو مرآزه القانوني على أحكام ذلك القانون األجنبي، ف ل  قرين تماث
ر،    أحكام ا  ك القر    لقانون األجنبي مع أحكام قانون القاضي، وطبق هذا األخي ر خاف أن تل ة، ين وغي

ضاها عب                  ل بمقت ان   ءوإن آانت بسيطة تقبل إثبات العكس إال أنها مقرره لصالح القاضي، وينق  بي
انون         دمن آل ما نق   " أحكام القانون األجنبي على عاتق الخصوم،      م يالحظ أن ال غرابة في تطبيق ق

ا، إذ                    القا ق لألسباب المشار إليه ي الواجب التطبي ضي إذا تعذر مطلقًا الوصول إلى القانون األجنب
ذا اإلطالق هو                        د القاضي، وآون ه انون في بل ذا الق األصل هو اطالق االختصاص التشريعي له
سطيني في مشروع                        ذلك نص المشرع الفل دًا ل ان وتأآي األصل في سلطان القانون من حسث المك

ة        " لمدني الفلسطيني الجديد على هذا األمر بقوله        القانون ا  ذر معرف يطبق القانون الفلسطيني إذا تع
ة       والقانون األجنبي الواجب تطبيقه أ     د مدلول الي         غف وت" ٤١م"  تعذر تحدي " ل أن يكون النص آالت

انون الفل                 ق، يطبق الق سطيني في جميع الحاالت التي يتعذر فيه أن قانونًا أجنبيًا هو الواجب التطبي
ه                   ر ممكن إثبات ه غي ي أو مدلول انون األجنب ذي            ". إذا آان وجود الق اه ال ذا االتج ذا هو مجمل ه ه

اه وهو                     ذي ذآرن سؤال ال ى ال ة عل ل يطبق   ه ذهب إليه القضاء والفقه الفرنسيين في السابق لإلجاب
رواج أي                  بالد     القاضي القانون األجنبي من تلقاء نفسه ؟؟؟ وهذ االتجاه آما يالحظ يلقي ال ضا في ال

ش                       ه، مع الت ي مجرد واقع انون األجنب ار الق ان في اعتب ى األمع ل إل د في  داألنجلو أمريكية، مع مي
ه الخصوم           ا يثبت سلبيه القاضي إذ ليس للقاضي أن يقضي بعلمه بالقانون األجنبي بل هو يقضي بم

انون األج       قأمامه، وليس له أن يقضي في دعوى بما سي         ه الخصوم عن الق ي في دعوى     أن أثبت نب
اء              أخرى،  وإذا عجز الخصوم عن إثبات القانون األجنبي طبق القاضي قانونه، وهو ما يعلله الفقه

قه القانون األجنبي للقانون اإلنجليزي إلى أن يثبت العكس          باإلنجليز بقولهم أن المفروض  هو مطا      
  .أي إلى أن يثبت أن حكم األول يخالف الثاني

  : االتجاه الثاني
سائد            : ه على النقيض مما تقدم    هو اتجا  ذهب إليه القضاء والفقه في ألمانيا والنمسا وإيطاليا حسب ال

دى                 رأي الحديث ل فيها فقها والمأخوذ به عند القضاء في جزء من أحكامه، وأيضا في فرنسا في ال
اك  الفقه والقضاء  ي                 ،هن انون األجنب ق الق سه بتطبي اء نف زام القاضي من تلق ى ضرورة ال وم عل  يق

د        ومن واجبه أن يسعى إلى التعرف على أحكام هذا القانون وال حرج عليه إن شاء أن يستعين بجه
ه التعرف   ىصعالخصوم في هذا الصدد، فيطلب إليهم السعي إلى إثبات هذه األحكام، وإذا است            علي

ذي تضم في ت         ، على القانون األجنبي، طبق في الرأي الراجح قانونه        ا  (شريعهاففي ألمانيا ال نون ق
انون المعمول     ٢٩٣نص المادة   ) المرافعات  الذي يقضي بأنه ال موجب الثبات قواعد العرف والق

د آخر  ي بل ه ف ي(ب د أجنب د   ) أي بل ي تحدي ة ف د المحكم ة وال تتقي ن المحكم ة م ن مجهول م تك ا ل م
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ة مصادر أخرة                           ستخدم أي ا أن ت ات وله ه الخصوم من إثب ا يقدم ة بم مضمون هذه القواعد القانوني
ا     قفي هذا الصدد ي" للعلم بها وأن تأمر بما يلزم الستخذامها       ان أن المشرع سوى م ول الفقاء األلم

ًا            ة   (بين قواعد العرف وقواعد القانون األجنبي وأطلق عليها جميع ه      ) القواعد القانوني د عن ا يبع مم
ع، والقاضي يطبق                     ي عنصرا في الواق انون األجنب ار الق انون  أن يكون في ذهن المشرع اعتب  الق

ه بوصفه  و يطبق ه وه ي قانون ناد ف دة األس صياعًا لقاع ه ان ا دام ال يجهل سه م اء نف ي من تلق األجنب
ًا                  وطني فيصبح وطني انون ال دمج في الق ه، وال بوصفه ين يس بوصفه واقع ) ٢١(قانونًا أجنبيًا، ول

ى                 سعى إل ي أن ي ى  التعرف ويجب على القاضي، وهو واجب أدب انون  عل ي،  الق ك  أن ذإ األجنب  ذل
م ل  يكون  الذي الخصوم، بجهد الشأن هذا في يستعين أن وله ،المعهود واجبة نطاق في يدخل ذ  ه  حينئ
 من  يتثبت أن له إن بل يقدموه بما مقيدًا ليس ولكن األجنبي القانون محتويات يثبتوا أن طلبه على بناء
ا  في بالخصوم استعانته وليس القانون  هذا شأن في الصحيح الحكم انون  تإثب ي  الق ة  األجنب ة  أي  غراب
تعانة  في بشأنه شبيه ذلك في شأنه طبيعته القانون هذا يفقد ما افيه وليس م  القاضي  اس  التعرف  في  به
سا  الدعوى،وفي برفض القاضي حكم األجنبي القانون إثبات تعذر وإذ العرف على ادة  تنص  النم  الم
ن ٢٧١ انون م ات ق ة المرافع ساوي المدني ه النم ق أن اضيللق " بأن انون يطب ي الق ن األجنب اء م  تلق
  ".نفسه

-----------------  
داخلي  القاضي بمعرفة األجنبي القانون تطبيق في  Hans Dolleراجع مقال ) ٢١ ( شور  ال  في  من

ة ضي " ٢٣٣ ص ١٩٥٥    RIV CRIT مجل ادة وتق ة الم ن الثامن انون م ات ق سوفيتي المرافع  ال
سابق ه ال ة واجهت إذا " بأن ي صعوبات المحكم ق ف وانين تطبي ة الق ان األجنبي ا آ ب أن له ى تطل  إل
سألة  في رأيها على لتحصل الدولة تلك قنصل دى  المطروحة  الم ة  ل ادة  وتقض  " المحكم  من  ٢٩ الم
أن  ١٩٢٦ في الصادر البولوني القانون ة  ب ر  من  تطلب  أن للمحكم دل  وزي ا  أن الع  بنصوص  يزوده
وانين ة الق ضاء األجنبي ي، والق تحال واذا األجنب ين اس م تعي انون حك ي الق ات أو األجنب ة اثب  الواقع
  .بولونيا في السارية القوانين طبقت التطبيق، الواجب القانون تحديد في القاطعه
شريعي  نص  يوجد ال إيطاليا وفي الج  ت ذه  يع سألة  ه ى  الم د  حت انون  صدور  بع الي،  المرافعات  ق  الح
اء  من  األجنبي القانون يطبق نأ القاضي على أن هو الفقه عند فيها البغوال سه  تلق ك  ومع  نف رى  ذل  ي

تاذ ودري االس ق ال القاضي أن QUADRI آ انون يطب اء من الق سه، تلق ه نف م إذا وأن  الخصم يثبت ل
ي  القانون ين  األجنب ى  تع م  أن القاضي  عل دم  يحك رى  وهو  اختصاصه،  بع ذا  أن ي ر  هو  ه   أن من  خي
ق ه القاضي يطب ي قانون ذه ف ة ه مال وأن الحال دم حك صاص بع اه االخت ا مبن دم هن ود ع دة وج  القاع

 لدى يكون أن يفترض العدالة انكار أن إذ للعدالة انكارًا يعتبر ال أنه آما القاضي يطبقها التي القانونية
زال  فال اإليطالية النقض محكمة فيه بما اإليطالي القضاء أما )٢٢( النزاع في يطبقه قانون القاضي   ي
ذه  في الرأي مشتت سألة،  ه د  الم ة  قضت  فق نقض  محكم ا  بعض  في  ال أن  أحكامه ع  ب ات  عبء  يق  إثب
م  في قالت إذ ذلك بغير قضت أخرى أحكام في ولكنها المصلحة ذي الخصم على األجنبي القانون   حك

اً  يعد أن يمكن ال األجنبي القانون بأن " لها ه  مجرد   تمام ه  واقع ى  وأن ه،  أن القاضي  عل و  يطبق م  ول  ل
ه،  بعلمه يقضي أن له وأن طبيقهت الخصوم يطلب ك  وآل  ب ذاً  ذل دأ  أخ ى  يجب  " بمب م  القضاء  عل  العل

انون ي بالق م وإذا"األجنب ى القاضي قيوف ل م ال انون العل ي، بالق رى االجنب ه بعض ي م أن الفق  يحك
رفض القاضي ب ب دفع أو الطل ذي ال ستنذ ال ه ي ى الخصم في ذا إل انون، ه و الق شير وه ى ي ى إل  أن إل
ذه  في القاضي على أن األخر البعض ويرى به، األخذ إلى تميل االيطالية ضالنق محكمة ه  ه  أن الحال
اريخ  الصادر حكمها في ميالنو محكمةآ  ،ايطاليا في المحاآم بعض به أخذت ما وهو قانونه يطبق  بت
انون  يطبق  القاضي دام ما أنه فيه رأت والذي ١٩٤٩ يونيو ١٥ ي  الق ار  األجنب دمجاً  جزءاً  هباعتب  من
  )٢٣.(األخير هذا في لتفسير لقواعد وفقًا أن يفسره عليه يتعين فأنه اإليطالي القانون في

ق قاعدة     قد أ أما في فرنسا فأنه يالحظ أن التطور الحديث للقضاء الفرنسي            زام القاضي بتطبي آد ال
و ١٨ وفي  ١٩٨٨ أآتوبر ١١التنازع من تلقاء نفسه وذلك في أحكام حديثه لهذا القضاء في     فمبر  ن

زام القاضي           ١٩٩٢ ي          . على اعتبار أن المقتضى الطبيعي هو ال انون األجنب ام الق بالبحث عن أحك
ة     ال تكتمل إال إذا  أآمل    Fonction regulaticeمن تلقاء نفسه، فلقاعدة التنازع وظيفة تنظيمي

  القاضي المشوار إلى نهايته وبحث عن القانون األجنبي الذي تحدده  تلك القاعدة، 

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

-----------------  
   .٩  المرجع السابق ص QUADRIآودري 

ال  ي مق ك معروضاً  ف ل ذل ن  NOVA    Deراجع آ وانين م ازع الق ي تن الي ف ضاء اإليط الق
دولي الخاص             ١٩٤٩  إلى    ١٩٣٥ انون ال ة للق رأ   ١٧٤ ص   ١٩٥٠ منشور في المجلة االنتقادي  واق
ال  انون األجنب QUADRIمق ات الق ي إثب سابق ف ع ال ي ٤و٢ ص ١٩٣٥ي   المرج  وف

ادة     ١٩٦٣تشيكوسلوفاآيا السابقة وفي قانونها الصادر       ضائية        " ه من  ٥٣ تنص الم ة ق تتخذ آل جه
ى                  ا عل آافة اإلجراءات الضرورية للتحقق من أحكام القانون األجنبي ويمكنها من حالة عدم تعرفه

 . مضمونه اإللتجاء إلى وزارة العدل
ك    قاعدة  الضرورية لاللتزام بتطبيق  les suitesفهذا البحث هو من التوابع  رر ذل ا ق  التنازع آم

ل في ظل        ١٩٩٢ نوفمبر   ١٨ و   ١٩٨٨ أآتوبر   ١١حكما   ذا التحلي  ويدعم الفقه الفرنسي الحديث ه
  ). ٢٤(موقف محكمة النقض المعاصر 

ع                          ه يق ي مجرد واقع انون األجنب ار الق واء اعتب دة للتخفيف من غل وارد جدي وفي إنجلترا ظهرت ب
بء اتق ال ع ى ع ا عل ام  خ أثباته ي ع د صدر ف ا  ١٩٢٥صوم فق ة العلي اص بالمحكم انون الخ  الق

ي     انون األجنب ام الق سائل البحث عن أحك ين م لطان المحلفي اق س ن نط ذي أخرج م ة ال االنجليزي
ين    ةوقوتقدير   ستقر أن المحلف  أدلة أثباته آي تدخل في مجال احتصاصات القاضي وحده، ومن الم

ة أخرى ال                 يختصون بالوقائ  ه من جه ر أن ع بينما يختص القاضي بالفصل في المسائل القانونية غي
ًا بطري                    ي معروف انون األجنب ان مضمون الق ى آ ه مت ة تثريب على القاضي أن قضي بعلم ائعه   ق  ش

سألة   civil evidevce act  ١٩٧٢آما أن قانون االثبات المدني لعام    قرر أنه إذا آانت هناك م
ألجنبي في أية دعوة مدنية أو جنائية سواء أمام المحكمة العليا أو محكمة التاج، أو               تتعلق بالقانون ا  

وال في             اللجنة القضائية بالمجلس الخاص فإن نتاج أي تحقيق قضائي أو قرار يتم بشأنها يكون مقب
زم                    أن القاضي مل أي دعوة مدنية الحقة حتى يثبت العكس أما القضاء البلجيكي فقد قطع صراحة ب

، ومن جهة أخرى انتهى   )٢٥(يبحث من تلقاء نفسه عن أحكام القانون األجنبي واجب التطبيق         بأن  
ام     تيل ع اك آومبوس ان ج ة س اده بمدين ي دور انعق دولي ف انون ال ع الق ه ١٩٨٩مجم صدد بحث ، ب

انون القاضي، إال أن     ي وق انون األجنب ين الق ة ب ي المعامل ساواة ف ه أن  " ب" للم ن المرضي ب م
اذ            تتمكن السلط  ا، من اتخ ا قواعد االجراءات في دولته ات القضائية مستعينة بالوسائل التي تتحيه

دها األصلي،                       ة في بل ا هي مطبق ة، آم وانين األجنب ام الق المبادرات الضرورية لبحث واثبات أحك
  . ولها خصوصا أن تطلب معاونة الخصوم

-----------------------   
اتيفول والجارد جزء أول     ) ٢٤( دولي الخاص    انظر ب انون ال ل ي ، لوسراان وبور ٤١٤ ص –الق

  . ١٥٣    المختصر ص  Mayer وما بعدها مايير ٣١٢المختصر ص 
ة في    ) ٢٥( نقض البلجيكي وفمبر  ٢٤انظر حكم ال شور في   ١٩٧٨ ن  -١ – ٩٧٩  Bull cass، من

م ٣٥٢ وبر  ٩  خصوصا حك ي ١٩٨٠ أآت شور ف دها٧٠  ص١٩٨١  Jourmtrib  من ا بع .  وم
ام          أما ف  رر        ١٩٧٤ي أسبانيا فقد آان القانون الخاص األسباني لع د أن ق صراحة   ) ٦ / ١٢م  (   بع

اآم      بالتزام المحاآم األسبانية بتط    ك المح زام تل يق قواعد التنازع من تلقاء نفسها، وهو ما يوجب الت
ذ   ى الخصم  ال أن عل رر ب اد ليق ذلك، ع سها آ اء نف ن تلق ي م انون األجنب ام الق ي بالبحث عن أحك

ى    ي نصت صراحة عل ة الت وانين الحديث ه، والق ات أحكام ي يجب إثب انون أجنب ام ق سك بأحك يتم
رخيص                 التزام القاضي الوطني بالبحث من تلقاء نفسه عن أحكام القانون  األجنبي، وهجر فكرة الت

ام             ٥ المادة   –. للقاضي في هذا الشأن    دولي الخاص المجري لع  ، م   ١٩٧٩ من مجموعة القانون ال
سابقة م           ١٣ دولي الخاص الترآي، م        ٢من القانون الدولي الخاص بيوغوسالفيا ال انون ال  من  الق
  . ١٩٧٨ من القانون الدولي الخاص السوسيري لعام ١ /١٦

دنا أن                     ة األمر لوج دبرنا حقيق و ت ا ل هذان هما االتجاهان السائدان في مختلف بلدان العالم، على أنن
ساؤل            المسألة ال تحتاج إلى هذا العن      ان الت إذا آ ه والقضاء، ف د الفق هل يطبق   " اء مما خرج به جه

القاضي القانون األجنبي من تلقاء نفسه ؟؟ فإن السؤال الصحيح يجب أن يكون هل يطبق القاضي                  
ر      ضم أم ي ت دة الت ذه القاع سه ؟؟ ه اء نف ن تلق ناد م د االس انون  اقاع ق الق شرع للقاضي بتطبي لم
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ناد    د االس ا لقواع وب وفق ن        المطل ا م ه تطبيقه ين علي ذي يتع ي ال انون القاض ن ق زء م ي ج  وه
ام                  تلقاءنفسه، وهذا يستتبع بالضرورة  أن يكون من واجب القاضي أن يسعى إلى التعرف عن أحك

ه حيث                  ق قانون ذه    تالقانون األجنبي وأن يكون خطؤه في أعمال قاعدة اإلسناد سواء بتطبي قضي ه
ة           القاعدة بتطبيق قانون أجنبي أو بتطبي      ه، خاضعاًُ لرقاب ق قانون ق قانون أجنبي حيث تقضي بتطبي

ا   ة العلي نقض (المحكم ة ال ره من     ) محكم شريع أم غي ناد أهو الت دة االس ان مصدر قاع ا آ ك أي وذل
ذي يلقى                    اه ال ذلك فاالتج دمين ل اهيين المتق مصادر القانون وهذه الرقابة مسلمة عند أصحاب االتج

ي       انون األجنب ام الق ان أحك ى عاتق الحصوم وي   بعبئ بي وال وأن     حر  عل دو مقب ه ال يب ر القاضي من
ى ال يمكن ال                      ة أول د فمن ناحي ام النق ا ال تصمد أم م بصحة أن القاضي      يسلت الحجج التي استند إليه

ا              ام حينم شير باختصاص  ت غير ملزم بتطبيق القانون األجنبي لعدم تعلق قاعدة التنازع بالنظام الع
د         د سبق التأآي ر فق ا ي      من صفه اال    هذا األخي ازع، وم دة التن زام لقاع ك من عدم جواز      سل تتبعه ذل

ستقل               صتن سألة ت ة م ام من عدم ق القاعدة بالنظام الع ل القاضي من أعمالها، آما سبق بيان أن تعل
ة                   عن طابع األ   زم للقاعدة القانوني لزام فيها، والقول بغير ذلك يخلط بين الطابع اآلمر والطابع المل

  . عموما
ة من عنصر             ية ثانيةومن ناح  ه خالي ي مجرد واقع انون األجنب ار  الق ر الصحيح اعتب فإنه من غي

ي       األ انون األجنب سترده الق ر ي صر األخي ذا العن ر ألن ه ة     نيحم ازع الوطني دة التن رر قاع ا تق م
ة ال  باختصاصه على نحو ما أشرنا آنفًا، فالقانون األجنبي يحتفظ بكامل صفته آقانون، و          تلك المثاب

 فقط على الوقائع المادية وال ينصب        بثبات عمومًا ينص   نفهوماً  إلزام الخصم باثباته،ألن األ      يكون
ه،فلماذا                      ول الفق ا يق ه، آم ي مجرد واقع انون األجنب ار الق على القواعد القانونية،وعلى فرض اعتب

ب ى بع ه  ءيلق دعي علي ان الم و آ ه،حتى ول سك بتطبيق ذي يتم ى الخصم ال ه عل ًا، اثبات  وذلك خالف
دعي عكس الوضع الث     ل الم ضي بتحمي ي تق ائع الت ات الوق ي إثب ة ف د العام الًُ أو اللقواع ت أص ب

فإن مع  التسليم بعدم افتراض علم القاضي         :  االثبات،من ناحية ثالثة     ءعرضًا أو ظاهرًا وإنما عب    
دم الدراسات           االالوطني بقوانين آل دول العالم، إال أنه ال يجب المغ          ه مع تق ك ألن ة  ة في ذل  القانوني
  .م القوانين األجنبيةهول العامة ألصفقد أضحى ميسورًا  إلمام القاضي بالمبادئ واأل

-----------------------   
)٢٦ (von MEHREN : LAPPORT DU DROIT Compare ala THEOTIE 

Etala PRATIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE REV. 
INT.DR. COMP. ١٩٧٧P.  

Y. LOUSSOAN : LE ROLE  DE LA IETHODE COMPARATIVE EN 
Droit INTERNATIONAL PRIVE. REV. CRIT. ١٩٧٩ P.٣٠٧. ETSS     

ا             ا دام متيقن ه الخصوم، م ا يقدم د بم  والتي يكون له االستناد بشأنها على علمه الشخصي دون التقي
انون     من حقيقتها ومضمونها، وأخيرًا تبدو حجة افتراض تماثل أحكام القانون األجنبي             ام ق مع أحك

ة، تعكس األوضاع والظروف             دطصهيةوتأالقاضي و  انون ظاهرة اجتماعي م بالحقائق الثابتة، فالق
ك  آانت ت   االسائدة في آل دولة، ولم     ى أخرى،        تب  األوضاع والظروف ت     ل ة إل اين وتختلف من دول

اين و        ة يتب دول األخرى،    ين ختلف بالضرورة عن قر   يفإن القانون الساري في دول والحال  ه في ال
ف   ذلك آي ال       نآ ي مج سطيني ف انون الفل ع الق صيني م اني أو ال انون الياب ل الق ثًال تماث رض م فت

ا،         ي بالده ورة ف ارت مهج ا ص شار إليه ابق الم راض التط رة افت رة،إن فك ه   األس صفها الفق وي
ازع واألساس    دإنها فكرة ته" اصطناعية أو زائفة " المعاصر هناك بأنها فكرة     د وجود قاعدة التن

دول،   قيحقالذي تقوم عليه من ت     انون       التعايش بين النظم القانونية في مختلف ال ة ق ى هيمن ود إل وتق
د ال                       ه ق ا، مع أن ه األصلح له القاضي حتى بالنسبة للعالقات الدولية  الخاصة باألفراد وافتراض أن

زام القاض                  ،  ...يكون آذلك دائماً   ول في إل راء من سالمة الق دم الم ي بالبحث عن     وبناء على ما تق
ًال الوصول          فص أحكام القانون األجنبي من تلقاء نفسه وعدم جواز ت         ك إال إذا استحال عم له عن ذل
ك      ت ذل ق وأثب ب التطبي انون الواج ان الق ى تبي ة وأفإل اف وي حكم سبيب آ حه بت اء ، ض إن اعف

اتق الح ى ع ي عل انون األجنب ام الق ئ البحث عن أحك اء عب زام، وإلق ك اإللت صوم القاضي من ذل
زم   قررنيتنافي مع الطابع الملزم لقاعدة التنازع ألنه ال معنى أن            م     إب بأنه ملت ا، ث حرره من   نعماله
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ك                    ه، ففي ذلل م البحث عن مضمون أحكام اره، ومن ث ذي تخت ي ال انون األجنب االلتزام بأعمال الق
ة    وال يجب أن يقف حد هذا االلتزام         ،تقصير من القاضي في النهوض بوظيفته القضائية       على الحال

م      و ل ى ل ي، فحت انون األجنب ق الق ازع وتطبي دة التن ال قاع زاع بإعم راف الن ا أط سك به ي يتم الت
انون القاضي               زاع لق ى إخضاع الن وا عل و اتفق ى ول ل حت يتمسك الخصوم بذلك قصدًا أو إعماًال، ب

)٢٨.(  
  
  

-----------------------  
سابق ص   NIBOYET بوبيهانظر ن) ٢٧( ون في المختصر جزء أول    ن جم أر٦٠٣  المرجع ال

ي خاص ص             .  د ١٩٣حامد زآي الدولي الخاص ص       .  د ٣٨٥ص   د اهللا دول دين عب ، ٥٨٧عز ال
دولي الخاص، ص             ٤٨٦ األصول ص    –محمد آمال فهمي    . د رحمن ال د ال اد عب  ٦٠٧، وجابر ح
امية راشد الوسيط ص   . د ؤاد رياض وس دها د١٨٥ف ا بع وانين صداصهشام  .  وم ازع الق  ق تن

 وما  ٢٢٥ ص   ١٩٦٨ وما بعدها ورسالته حول مرآز القانون األجنبي لدى القاضي الوطني            ٢٦٦
  . بعدها

ا رخص            ) ٢٨( م فيه ة التي يكون له ا في          ةعدا الحال ق آم ي الواجب التطبي انون األجنب ار الق  اختي
  . االعقود الدولية

د                ًا األمر للمتقاضين،فهؤالء ق اآنا تارآ ة         فال يجب على القاضي أن يظل س ايلون عن سوء ني  يتح
بادعائهم عدم معرفتهم بأحكام القانون األجنبي لتفادي تطبيقها إن آانت في غير صالحهم، وهذا ما               

ام               والتي  ١٩٩٢، و ١٩٨٨يستفاد من الموقف الحديث لمحكمة  النقض الفرنسية الذي جسدته أحك
ائي لق           ا التلق ين عدم اعماله ذين الحكم ة الموضوع في ه ى محكم ة،    عابت عل ناد الوطني دة االس اع

زاع                      ا أن تفصل في الن ين عليه ان يتع وتطبيقها للقانون الفرنسي بدًال من القانون األجنبي والذي آ
ًا      ا نحو الزام في ضوء أحكامه، وهذا الموقف من جانب محكمة النقض الفرنسية يكشف عن اتجاه

ان ال يعر   ي المختص  إذا آ انون األجنب ضمون الق ن م سك القاضي بالبحث ع ة لتم ه دون حاج ف
ه إال       ى أحكام ه للقاضي في         أالخصوم بهذا القانون أو تقديم الدليل عل اح الفق ة أخرى أب ه من جه ن

دة في الكشف                          ائق مفي ديم معلومات أو وث ه بتق سمح ل طلب مساعدة الخصم الذي يراه في مرآز ي
ى في                    ساعدة، حت ك الم ك      عن أحكام القانون األجنبي، بل إن للقاضي أن يطلب تل ه لتل ة معرفت حال

سه، أل       اء نف ا يثبت عك              ن األحكام من تلق دى الخصوم م د يكون ل ه وي     سه اق ا يعرف  وصحيح   تفق  م
ين                  ،النظام القانوني األجنبي   اون ب ى التع د نصت صراحة عل ه وق ك تحت إشرافه ورقابت  وآل ذل

ام  دولي الخاص الترآي لع انون ال في  واليوغسال٢/٢. م١٩٨٢القاضي والخصوم، مجموعة الق
   ). ١٦/١م(م ١٩٨٧والسويسري لعام ) ١٣(م، ١٩٨٣لعام 

ي           انون األجنب ام الق انون                ،أما عن طرق الكشف عن أحك ام الق رى أن الكشف عن أحك ه ي إن الفق  ف
ائع دون    La preuveاألجنبي ليس اثباتًا بالمعنى االصطالحي، ألن االثبات  ى الوق رد إال عل   ال ي

ي     و أن طرق و   القواعد القانونية، ويبنى على ذلك     انون األجنب ام الق سائل البحث والتعرف على أحك
ليست بالضرورة، طرق ووسائل االثبات المعروفة، فال يتقيد القاضي بتلك األخيرة، بل له اللجوء               

  فهناك ) ٢٩(إلى ما يراه مالئماً  للتعرف على قواعد وأحكام القانون األجنبي 
ى أ      LAVEUإقرار  : أوًال   ين              وإتفاق الخصوم عل ه مضمون مع ي ل انون األجنب ر أن    –ن الق  غي

ام                    ين ألحك ى تصور مضمون مع ال تواطؤ الخصوم عل يلة الحتم ك الوس القضاء ال يعدل على تل
  . القانون واجب التطبيق يستجيب لمصالحهم

ام ونصوص       COPIESالصور  : ثانيًا  دة ألحك   والترجمات الصادرة عن جهات مختصة معتم
يلة،   القانون األجنبي، ويج   ويلحق   ري القضاء في بعض الدول آفرنسا ومصر على قبول تلك الوس

التي يحررها المختصون من     .  بتلك الوسيلة الشهادات والمستندات المثبتة ألحكام القانون األجنبي       
انون والتي اصطلح                     ك الق ا ذل رجال القانون، والقناصل والفقهاء والقضاء في الدولة  الصادر عنه

 ،"ادة العرف شه" على تسميتها 
-----------------------  
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ام                ) ٢٩( اباني لع دولي الخاص األس انون ال ة، آالق شريعات المقارن ا الت حرية طرق الكشف  أقرته
ام  ) ١/٦( م ١٩٧٤ ساوي لع ام  ) ٧٤م  (١٩٧٩والنم ري لع ي وف ربيوال ) ٥/١م  ( ١٩٧٩والمج

  ) ٢٠٥٢م  (١٩٨٤لعام 
رة    د الخب شاراً  في العمل وتل       من الوسائل   Lexperisteوتع ر انت دًا من   ق  الناجحة واألآث ى تأيي

ة                     ه المحكم أمر ب ه الخصوم وت  ،الفقه وهذه الخبرة ينهض بها شخص تختاره المحكمة أو يتفق علي
ام   ق بأحك ات تتعل ا من معلوم ا يلزمه ة بم زود المحكم صاص، بحيث ي ون ضمن ذوي االخت ويك

دى ا ل ل د جرى العم ي وق انون األجنب د الق و سكووقواع ضاء األنجل يلة نلق رة هي الوس ي أن الخب
ادي         تم عن الطريق الع ة وهي ت وانين األجنبي ام الق دة للكشف عن أحك م تكن الوحي المفضلة إن ل
واب   سفارات، ن وظفي ال سفراء، م ل ال تص، مث اهد مخ ر أو ش ام خبي شفوية أم شهادة ال لل

 ). ٣٠(القناصل،الموثق العام 
انون      ام الق ن أحك شف ع ا للك ستعان به ي ي يلة الت ة أو الوس ت الطريق ًا آان ه أي ذآر أن دير بال والج
ة مع                         يلة أوطريق ة آل وس وة وقيم دير ق األجنبي فإن القاضي يتمتع في شأنها بسلطة واسعة في تق

ي وال شك                     انون األجنب ام الق سه عن أحك اء نف  أن بقاء التزامه قائما في  البحث والتحري ، من تلق
  . مهمة القاضي قد تكون شاقة في البحث عن أحكام القوانين األجنبية التي لم يألفها وليس له بها

ت       ا آان ن هن سطيني، وم سبة للقاضي الفل رى بالن ي أو المج صيني أو  البرازيل انون ال د آالق عه
اآم    د المح نهض لم ة ت دل أو الخارجي ي وزارة الع زة ف ات أو أجه صيص هيئ ى تخ دعوة إل ال

ك                       بتر شأن تل ا القاضي ب ائق التي يطلبه ة الوث ذا آاف ة، وآ جمات القوانين األجنبية إلى اللغة العربي
وانين  ات    ) ٣١(الق ي االتفاق ي ه انون األجنب ن الق تعالم ع ي االس ة ف ائل فعالي ر الوس ى أن أآث عل

ي ت  ة، الت شاء     ذللالدولي واء بإن ا، س راف فيه دول األط وانين ال ام ق ى أحك رف عل  صعوبات التع
إدارات خاصة لتبادل الوثائق والمعلومات القانونية، فيما بينها، أو تسهيل سبل االستعالم المباشر                

ة التي أبرمت في                     ذآر االتفاقي ات ن ك االتفاقي ة تل ا ومن أمثل وانين آل منه شأن ق اآم ب  ٧بين المح
ة باالستعالم                    ١٩٦٨يونية   شترآة المتعلق ة الم سوق األوربي ين دول ال ا ب دن فيم انون     في لن عن الق
  .األجنبي

-----------------------  
  . الخبرة إذا آانت مكتوبة فإن المحرر الذي يقدمه الخبير يدخل تحت إسم شهادة العرف) ٣٠(
دولي الخاص المجرى          ) ٣١( انون ال ذا الحل، والق ل ه ة مث وانين المقارن  نص ١٩٧٩واجهت الق

دل ا       دم وزارة الع ة تق ب المحكم ى طل اء عل ه وبن ى ان ي    عل انون األجنب ه بالق ات المتعلق لمعلوم
ام )٥/٢م( ساوي لع دولي الخاص النم انون ال دل للقاضي، الق ساعدة وزارة الع ى م ا نص عل ، آم

اص       ) ٥/٢م  (١٩٧٩ دولي الخ انون ال ي والق دل للقاض ساعدة وزارة الع ى م ص عل ا ن ، آم
دولي البيروفي ل       ) ١٣/٢م (١٩٨٣ليوغسالفيا السابقه لعام     انون ال ام   أما الق ى     ١٩٨٤ع ، فينص عل

ة الحصول                           سلطه التنفيذي تمس من ال ى طلب الخصوم، أن يل اء عل سه أو بن أن للقاض من تلقاء نف
ى تق           ق، عل انون واجب التطبي ا الق ر عن   ربالطرق الدبلوماسية، من محاآم الدوله التي ينتمي اليه ي

  .وجود ذلك القانون ومفهومه
   -:وضع المسألة في القضاء الفقه المصري 

ذي   ١٩٥٥تعرضت محكمة النقض  المصرية  لهذه المسألة في حكمها الصادر في سنة               : ًوال  أ  وال
ة                  قضت فيه بأن التمسك بتشريع أجنبي أمام محكمة النقض ال يعد أن يكون مجرد واقعه يجب اقام

شريع          ذا الت ام  ه وى أحك ة تحت ايتعين  ) ٣٢(الدليل عليها وال يغنى في إثباتها تقديم صورة عرفي مم
ه في وقت قريب                   ر دول عن تقض الع فض هذا الوجه ويبدو أن هذا قضاء استقر ال تنوي محكمة ال

و سنة      ٢٦فيالحظ أن هذه المحكمة أصدرت في          شريع      ١٩٦٧ يولي ه أن التمسك بت ًا قالت في  حكم
ا      م   ). ٣٣(أجنبي أمام محكمة النقض ال يعدو أن يكون مجرد واقعه يجب إقامة الدليل عليه وفي حك

ل    ١٤المحكمة في   آخر لنفس    نقض                  ١٩٧٠ إبري ة ال ام محكم رة أم أن التمسك ألول م ه ب  قضت في
ة الموضوع ألن         ى محكم ه عل ب عرض ان يج ع آ ه واق اع يخالط و دف ة ه ة أجنبي دة قانوني بقاع

ة                 ذه المحكم ه قضاء ه دليل         االستناد إلى قانون أجنبي هو وعلى ما جرى علي ة ال ه يجب إقام واقع
ه                        عليها ولما آانت الطاعنة      ة الموضوع فإن ام محكم دفاع أم ذا ال ا تمسكت به ا يثبت أنه دم م م تق ل
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ول إذن أن         ،يكون سببا جديدا ال يجوز التحدي به ألول مرة أمام محكمة النقض             ومن هذا يمكن الق
ا  إهو عده من قبيل " رأي القضاء المصري في البداية في إثبات القانون االجنبي     ثبات الوقائع، أم

ي           الفقه المصري فق   انون األجنب ات الق سألة إثب ة من          " د عالج البعض من م ر قاطع ارات غي في عب
ادة       (ذلك قوله    ا للم ًا طبق ا واجب  ١١يجب أن يتقيد قضائنا بتطبيق القوانين األجنبية آلما آان تطبيقه

تلط و دني مخ ن واجب القاضي أن  ٢٩م ا م ون دائم ه يك ة، وأن اآم األهلي ة ترتيب المح ن الئح  م
سه بك   سعى بنف ب       ي ي الواج انون األجنب ي الق ررة ف د المق ة القواع ى معرف ول إل يلة للوص ل وس

ات                        يهم واجب إثب ة القاضي، وال يكون عل سهيل مهم ًا الحق في ت التطبيق، ويكون للخصوم دائم
انون              ). ٣٤(القانون األجنبي إال في أحوال الضرورة          م القاضي بالق ضًا يفترض عل ه أي ه قول ومن

ه     لقاعدة قانونية ليس عليه أن يثبت هذه القاعدة إال في أحوال نادرة،وأن ما يدعي حقًا وفقاً  ا أن منه
دعوى، جاز     إذا آان القانون الواجب تطبيقه قانون بلد أجنبي غير معروف في البلد المنظور فيه ال

  ،ى المصلحة أن يثبت وجود هذا القانونذل
-----------------------  

م   صدر هذا الحكم في القضية       ) ٣٢ ( ضائية، أحوال شخصية، مجموعة المكتب       ٢٤ سنة    ٦رق  ق
  . ٨٢١الفني،س،ص

سنة       ١٤٩٣ ص   ١٨مجموعة أحكام النقض الدائرة المدنية سنة        ) ٣٣( دد   ٢١، وذات المرجع ل  الع
والي٥٩٨ ص ٢ ى الت ي .  عل ا ف ي حكمه ة ف اير ١٩ونفس المحكم ه ١٩٧٧ ين ه أن اء ب ذي ج "  ال

ذي يب            سند ال دم ال م تق باني                 آانت الطاعنة ل انون األس ا طلب ابطال الوصية من نصوص الق يح له
ذه             ١٧عمًال بالمادة    ه قضاء ه  من القانون المدني، وآان االستناد إلى قانون أجنبي على ما جرى ب

إن                          ه ب دليل علي ة ال ى الخصوم إقام ا يوجب عل المحكمة ال يعدو أن يكون مجرد اقعة مادية وهو م
سنة  )٧الطعن رقم   ( النعي ال مقبوالً       سابقة    ٤٥،  ل ضائية المجموعة ال سنة  ١٩٧٧ وق  جزء  ٢٨ ل

  . ١٩٨١ إبريل ٧ وفي ١/٣/١٩٧٨ وتر ونفس الحكم في ٢٧٦أول ص 
  .٣٠٦ فقرة ١٩١٧عبد الحميد أبو هيف، القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية . د) ٣٤(

افي      صال الثق ائل االت دم وس سبب تق ادرًا ب وده ن رض أصبح وج ذا الف ان ه ادل وإن آ اد تب وازدي
ار تطبيق           ) ٣٥(المعلومات القانونية وغير ها في مختلف البلدان         وقد قطع البعض اآلخر في اعتب

ه                   انون دولت ر ق ) ٣٦(القانون األجنبي من مسائل الواقع ألن القاضي ال يفترض فيه علم قانون  غي
د أن أشار إ                    ه بع ك في قول انون وذل سائل الق ه     وقطع فريق آخر في اعتباره من م ا جرى علي ى م ل

سي   ضاء الفرن ديا بالق ضاء المصري مقت ام   " الق ق أحك ار  تطبي ي اعتب ردد ف ك ال نت ع ذل ن م نح
ام              ق أحك وطني بتطبي ه ال ره قانون إن القاضي إذا أم ع، ف القانون األجنبي مسألة قانون ال مسألة واق

ى القضية               سبة إل ذه    ي التي يطبق ف     قانون أجنبي وجب أن يعتبر أحكام هذا القانون األجنبي بالن ا ه ه
ي        " األحكام جزءاً  من قانونه الوطني، فعليه إذا          انون األجنب أن يبحث من تلقاء نفسه عن أحكام الق

ه             حالواجبة التطبيق في هذه القضية، وله أن ي        دد في هذه األحكام عن علمة الشخصي، وال يجوز ل
ان اال             دعوى عدم امك ي ب انون األجنب ام الق ا، وإال عد امتناعه     أن يمتنع عن تطبيق أحك داء إليه هت

دة   ه لقاع ي تطبيق و ف ا ه ي، آم انون األجنب ام الق ه ألحك ي تطبيق ون ف ة، ويك وًال عن أداء العدال نك
نقض     ة ال ة محكم عًا لرقاب ام خاض ذه األحك ق ه ه بتطبي ي أمرت ناد الت ة  . االس ذه المحكم سر ه وتف

ذا               القانون األجنبي ال طبقا لرأيها الشخصي، بل وفقا لما تفسر          ه ه ذي ينسب إلي د ال ه محاآم البل ه ب
ر                             ه ال يصح أن تتغي رأي ألن ذا ال ى ه ذهب إل ا ن ا، ونحن إنم ا منه ة العلي القانون وبخاصة المحكم
أمر     ًا ي ا أجنبي ان قانون اً  أو آ ا وطني انون قانون ذا الق ان ه واء آ ًا، س صبح واقع انون، في ة الق طبيع

ه،    زءًا من صبح ج ه، في وطني بتطبيق انون ال ق  الق ذا التطبي دود ه ي ح رى  ) ٣٧( ف ة أخ ن جه وم
ر           انون أجنبي يعتب اع   ( يالحظ أنه إذا آان الفقه قد اتفق على أن التمسك بق يلة دف ى    )وس تنادا إل اس

يلة       ١٩٦٧ يوليو ٢٦حكم النقض الذي صدر في   ا بوس ه ال يجوز التمسك أمامه  عندما أشارت بأن
وطني          دفاع جديدة ألول مرة إال أنه ال يؤيد اعتبار           دى القاضي ال ي ل ه يجب    " القانون األجنب واقع

انون     "تقدم أن محكمة النقض الفرنسية  ما  امة الدليل عليها، ولقد ذآرنا في       إق أن التمسك بق قضت ب
ر        و غي م فه انون ومن ث ع والق زيج من الواق نقض هو تمسك بم ة ال ام محكم رة  أم أجنبي ألول م

بي يعلل ما سبق أن قضت به المحكمة ذاتها من أنه           ولعل هذا الوصف للتمسك بقانون أجن     " مقبول  
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ه                              "  م يتمسك ب انون أجنبي ل ق ق سهم بتطبي اء أنف سيين من تلق ضاة  الفرن ام الق غير مجد تعييب قي
ى                  ى التعرف عل سعى إل تئناف أن ت الخصوم أمامهم وال يمس النظام العام وأنه لجائز لمحكمة االس

  القانون األجنبي،
-----------------------  

   ١٩سليمان مرقس، أصول لالثبات فقرة . انظر د) ٣٥ (
ثال د) ٣٦( د الباسط ج. انظر م انون المصري ىعميعب ي الق ات ف ام االثب .  د٧٦ ص ١٩٥٣ نظ

  . ٨٤٧ ص ٤ هامش ١٩٨٢الوسيط في قانون القضاء المدني، الطبعة الثانية : فتحي والي 
وجيز      ٣٨ فقرة   ٣ المدني ج    عبد الرازق السنهوري، الوسيط شرح القانون     . د) ٣٧( ، وأيضا في ال

ة      د طبع د واح دني مجل انون الم رح الق ي ش رة ١٩٦٦ف انون    ٨٩ فق ار الق ي اعتب ضا ف رأ أي  وأق
  . ٢٨ في االثبات فقرة الصدهعبد المنعم فرج . األجنبي من مسائل القانون د

ا       وتحديد أحكامه الواجبة التطبيق وهذا الذي قضت به محكمة النقض الفرنسية قد            م م  يعين على فه
فيكون العنصر اآلخر في المخالطة      " دفاع يخالطه واقع    " قصدته محكمة النقض المصرية بقولها      

ة هو             " عنصر القانون   " هو   ذه المحكم ام ه زيج من    "ويكون التمسك بقانون أجنبي ألول مرة أم م
ه المصري هو في ان ترتب المحك                 " القانون والواقع    ذا      ونعتقد ان طموح جمهور الفق ى ه ة عل م

سية فيكون من الجائز ان يطبق القاضي                          نقض الفرن ة ال ه محكم ا علي الوصف النتيجة التي ترتبه
زداد    الوطني من تلقاء نفسه القانون االجنبي ويكون له ان يستعين بجهد الخصوم في هذا الصدد وي

دم أن يكون من                          ذا الوصف المتق ى ه ة عل ذا، فترتب المحكم د من ه ى ابع  واجب  هذا الطموح إل
ا يلقى                        ه، مم م يطلب الخصوم تطبيق و ل ناد ول القاضي تطبيق القانون األجنبي، إعماال لقاعدة اإلس

  .عليه عبء السعي إلى التعرف على هذا القانون من تلقاء نفسه
نقض المصرية                           : ثانيًا ة ال م لمحكم ه المصري في حك دى الفق ه من طموح ل لقد تأآد ما أشرنا الي
ي ر / ٦ف ي ١٩٨٤فبراي ان       ف ث آ ري، وحي انون البح سائل الق ه بم دعاوي المتعلق دى ال أن إح ش

اآم  ندات اح ام س ضمن الحك زي المت انون االنجلي و الق ى الموضوع ه ق عل انون واجب التطبي الق
ا في       ت حيث قض ١٩٢٤آسل عام والشحن الموقعه في بر   ة استناف االسكندرية في حكمه  محكم

ي       بان صاحب المصلحة ملزم بتقد     ١٩٧٩/مارس  / ٧ انون االجنب م الق ات حك يم األدلة الالزمة الثب
ا يدعي         وطني مجرد          هوان حكمه يتفق مع م سبة للقاضي ال ي بالن انون االجنب ، إذ ان االصل ان الق

  . ان يقيم الدليل عليههواقعه يجب على من يتمسك بنص من نصوص
صرية ل  نقض الم ة ال اءت محكم نج ه  ت رر أن ستأنف وتق م الم ن " قض الحك ان م ي إذا آ رر ف المق

دليل    ة ال ة يجب إقام رد واقع ون مج دو أن يك ي ال يع انون أجنب سك بق ة أن التم ضاءهذه المحكم ق
ة التي               ارات العملي سر عليها وآان مرد هذا القضاء هو االستجابة لالعتب ام       يتي ا للقاضي اإللم  معه

انون  ك الق ام ذل ي    ،بأحك انون األجنب ذا الق ون ه دة أن يك ذه القاع ق ه اط تطبي إن من ن   ف ًا ع  غريب
م      ان القاضي يعل ى مصادره،أما إذا آ ه والوصول إل ى أحكام ه الوقوف عل القاضي، يصعب علي

رى جانب من      ،بمضمونه أو آان علمه به مفترضًا فال محل للتمسك بتطبيق القاعدة        ك ي ى ذل  وعل
ضائها                   الفقه المصري أن محكمة النقض بهذا الحكم لم ترد أن تتخذ خطوة متواضعة نحو تطوير ق
ل                 ع، ب المستقر في شان إثبات القانون األجنبي ومعاملته بإعتباره مجرد عنصر من عناصر الواق
اء   ن تلق ي م انون الجنب ق الق سابق فألزمت القاضي بتطبي ضائها ال صريحة لق ة ال ضلت المواجه ف

  ،نفسه، بل افترضت فيه العلم بأحكامه في أحوال معينة
--------------------------  

 قضائية في الدعوى المرفوعة من شرآة مصر       ٤٩ لسنة   ٩٨٣حكم في الطعن رقم     صدر ال ) ٣٨(
دآتور هشام صادق                        شور في مؤلف ال ة، ومن وآيالت المالحي ى شرآة اإلسكندرية للت للتأمين عل
شر   ة والن ة للطباع دار الجامعي انون البحري ال سائل الق ي م نقض ف ة ال ام محكم ى أحك ق عل التعلي

  . وما بعدها١٣ ص ١٩٨٥
دولي الخاص                 وبت انون ال ه الق في  )٣٩. (لك المثابة يعد حكمها رائدًا يستجيب لإلتجاه الراجح في فق

م                   ذا الحك ى ه ًا عل ه معلق ه        المستحدث   حين يذهب جانب آخر من الفق نقض بقول ة ال ومع  " لمحكم
داماً                      ر جرأة وإق ًا أآث ود حكم ا ن ا آن نقض، إال أنن ة ال شكل تحوالً       " تقديرنا لتوجه محكم دأ ي  مع مب
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ي          م      . حقيقيًا في موقف القانون المصري من معاملة القانون األجنب الواقع أن حك ر    ٦ف  ١٩٨٤ فبراي
ي أوال     ،١٩٥٥لم يأتي بجديد بل يسلم بالتقاليد الراسخة منذ حكم عام         ذا إل ه ه ه  :  واستند في رأي أن

دوا أن  أن التمسك بقانون أجنبي ال"ردد حرفيًا الصيغة العامة في قضاء النقض المصري وهي    يع
ا             دليل عليه ة ال ة يجب إقام سليمها               " يكون مجرد واقع ة بت نم عن قناعة المحكم صيغة ال ت ك ال وتل

ا حاجة                ان به ا آ ديم وإال لم ا الق سكها برأيه د تم ل تفي ي ب بالطبيعة القانونية األصيلة للقانون األجنب
ا ذآير به ًا . للت ه  : ثاني سك بقول ك التم د ذل ًا يؤي ه أورد بيان ر"أن تجابة إن م و اإلس ضاء ه ذا الق د ه

ي ال   ة الت ارات العملي ك     يتيلإلعتب ت تل ا آان انون ولم ك الق ام ذل ام بأحك ا للقاضي اإللم سير معه
زام القاضي بالبحث عن   دم إل إن ع االت، ف ن الح ب م ي الغال ة ف تظل قائم ة س ارات العملي اإلعتب

ا ل   ذا م ًا ه و اآلخر قائم يظل ه سه، س اء نف ن تلق ي م انون األجنب دة نم الق ع بقاع سلم بخالف الواق
  .إفتراض علم القاضي بقوانين آل دول العالم

انون اجنبي ال               : ثالثًا د ردد قاعدة أن التمسك بق م ق ان الحك ه إن آ دو أن ة    يع  أن يكون مجرد واقع
انون أو                        ك الق م بمضمون ذل ان القاضي بعل يجب إقامة الدليل عليها، وأضاف أنه ال محل لها إذا آ

زام القاضي بالبحث من                آان علمه به     مفترضا، فإنه من ناحية لم يضف جديدا، حيث أن مسألة الت
ك القاضي  ه ذل ذي يجهل في ي الفرض ال ور إال ف ي ال تث انون األجنب سه عن مضمون الق اء نف تلق

إذا آان ذلك القانون األجنبي غريبا عن القاضي         الحكم ذاته، مضمون القانون األجني، أو آما يقول       
ه ال صعب علي صادره ي ى م ه والوصول إل ى أحكام وف عل د  . وق د أوج ه ق ة أخرى فإن ن ناحي وم

ة األصلية                   ة القانوني ر بالطبيع ذا األخي ازدواجية في معيار معاملة القانون األجنبي، فهو يعترف له
ه مفترضًا،                      ه ب ان علم م بمضمونه أو آ ان يعل سه إن آ اء نف وبالتالي يلتزم القاضي بتطبيقه من تلق

ا عن                           ينكر عليه  وهو ان غريب ا، إن آ دليل عليه ة ال ه يجب اقام ره مجرد واقع ة ويعتب ك الطبيع  تل
ى مصادره         ازال      ) ٤٠(القاضي يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إل ة حال م ى أي وعل

ديم،                ضائها الق نقض المصرية عن ق ة ال ه في أن تتحول محكم ر في تحقيق طموح الفق األمل آبي
ا                وتصدر حكما من األحكام الك     سلم بم ك القضاء، وت ه ذل برى التي تضع المبادئ القانونية تهجر في

  . يمليه المنطق القانوني السليم، وتستجيب لالتجاهات المعاصرة في القانون المقارن
--------------------------  

  .  وما بعدها٦١هشام صادق المرجع المشار إليه سابقا ص . انظر د) ٣٩ (
ى   عبد الكريم. انظر د ) ٤٠( ة األول  ١٩٩٦ سالمة علم قاعدة التنازع واالختيار بين الشرائع الطبع

  . ٥١٠و٥٠٩ص
  وضع المسألة في فلسطين -

   -: على ما يلي ١٩٢٢ من دستور فلسطين سنة ٣ /٦٤نصت المادة 
رئيس            "  تؤلف المحكمة المرآزية لدى النظر في قضايا األحوال الشخصية العائدة لألجانب، من ال

ضايا األحوال الشخصية                     فردًانالبريطاني م  دى النظر في ق ردا، ول اطي منف رئيس االحتي  أو من ال
اطي حسب مقتضى       رئيس االحتي العائدة لألجانب من غير الرعايا البريطانيين يجوز للرئيس أو ال
ة                  الحال أن يدعو قنصل الدولة التي ينتمي إليه األجنبي، أو ممثال عن قنصليته للجلوس في المحكم

ى القضية                ) خبير   ( بصفة مميز  ق عل انون األحوال الشخصية المنطب ألجل ابداء المشورة حول ق
ز          وإذا استأنفت الحكم الصادر في أي قضية آهذه، يحق للقنصل          أو لممثل القنصل أن يجلس آممي

ادة   ت الم ذا بني تئناف، وهك ة االس ي محكم دعو  ٦٤/٣ف ا ي اك م يس هن ه ل سطين أن تور فل ن دس  م
انون الب ات الق اس أن     الثب ى أس وم عل ك يق دو أن ذل انيين، ويب ان المتقاضون بريط اني إذا آ ريط

و بريطاني ي المنازعة ه ي سيحكم ف ق . القاضي الت ا يتعل ده، ولكن فيم انون بل ذلك ال يجهل ق وب
ادة     ا فرضته الم ذا م ات، وه ى إثب اج إل ه يحت ر واضحاً  أن دو األم انيين يب ر البريط ب غي باألجان

  . المذآورة أعاله
دنا، من                   آما اآم عن ام التي أصدرتها المح  بينته  أيضًا المحاآم الفلسطينية بشكل واضح في األحك

   -:أنها تتطلب أن يثبت القانون األجنبي بشهادة خبير ونعرض ألمثلة من هذه األحكام فيما يلي 
ستأنف أن    a haim flirsh sorogovits. v. dvorg sorogovitchفي قضية      ادعى الم

ادة                 ) قانون جنسيته    (–لروسي  القانون ا  ذلك الم ا تقض ب ة آم ام المحكم ه أم  من   ٦٤/٣لم يتم إثبات
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ة        ١٩٢٢دستور فلسطين    ا   ( وبالتالي يكون قرار محكمة البداي ة ياف ه        ) بداي ة لزوجت دفع نفق ه ب إلزام
دعوى، أن           ا وجدت من خالل ملف ال ذه النقطة ألنه اقش ه م تن ا ل ة العلي ليم، لكن المحكم ر س غي

ذلك فعال                 المستأ وم ب ان يق م آخر      ) ٤١(نف لم ينكر مسؤوليته بدفع النفقة الزوجية آونه آ وفي حك
ضية   ي ق ا ف ة العلي ى   "Gershon V.olkhuva Volkenberg" للمحكم ررت أن عل    ق

ستأنف عب ي، وت  بءالم انون األجنب ضمون الق ات م ستأنف   ت إثب ضية أن الم ذه الق ائع ه لخص وق
شكوسل ه، الت ودي الديان ة، اليه ة اليهودي ة الديني ام المحكم ه أم ق زوجت د طل ان ق سية، آ وفاآي الجن

ه الشخصي        شكوسلوفاآي     ( وادعى أن قانون انون الت الي ال يكون      ) الق ذا الطالق، وبالت يعترف به
تئنافه   ا أن إس ة العلي ه، وجدت المحكم د زوجت م تع ا ل ستأنف ضدها باعتباره ة للم دفع نفق ًا ب ملزم

  .صحة ذلكيكون مقبوًال لو أثبت 
--------------------------  

   والمنشور ١٤ /٥٣٩١رقم ) استئناف مدني (انظر قضية ) ٤١ (
" the law reports of Palestine ١٩٣٤. selected and edited by sir. Michel 

Mednneill. M.A.Watelaw.& sons. lita. London.١٩٣٧.p٣٣٦٫٣٣٧.  
ان  م الق رف حك ا ال تع ت أنه ا قال ل  ولكنه ستأنف أخ سألة، وأن الم ذه الم ي ه شكوسلوفاآي ف ون الت

  )٤٢(بالتزامه في إثبات مضمون القانون األجنبي أمامها 
  .  وفي قضية أخرى

ى      متعلقة بالحضانة بين زوجين إيطاليين، فإن المحكمة العليا أعادت القضية للمحكمة المرآزية عل
ان ال        لم تقتنع بما توصلت إليه المحكمة المرآز    اأساس أنه  ل آ أن الطف ا ب دما أصدرت حكمه ية عن

ز     ان الممي صالح األم حيث آ رار ل ة إصدار ق ذه الحال ي ه ا ف ي نظره ي ف زال صغيرًا إذ ال يكف ي
)eypert (  ا دم م ة دون أن يق الي ذات العالق انون اإليط واد الق ط م ة فق ار للمحكم د أش الي ق اإليط

ين آيف   بذا الموضوع، فلربما تصل إلى قراريثبت التطبيق الذي قامت به المحاآم اإليطالية في ه   
م،  ون الحك ق      يجب أن يك ا يتعل ه فيم سماع بينته ة ل ة المرآزي ضية للمحكم ادت الق د أع ذا فق وله

  ). ٤٣(بالمبادئ التي تحكم مسألة الحضانة في القانون اإليطالي وأن تعطي حكمها وفقًا لذلك
دما آانت ف         ان عن د       والجدير بالذآر أن ما أشرنا إليه آ داب البريطاني، وبع سطين تحت ظل االنت ل

ام           سطين ع ة      ١٩٤٨احتالل إسرائيل للجزء األآبر من فل إلدارة األردني ة ل ضفة الغربي  خضعت ال
ام  ي ع إلدارة المصرية، وف ة ١٩٦٧وغزة ل سلطة الوطني ودة ال د ع سطين وبع م احتالل آل فل  ت

اقش         الفلسطينية إلى أرضها، يجري اآلن إعداد مشروع القانون الم          ذي ين د ال سطيني الجدي دني الفل
  . هذه المسائل تفصيًال إلى جانب قانون اإلجراءات المدنية والتجارية الذي صدر حديثًا

وانين                  ام الق ا نصوص وأحك سري عليه ان ي ة آ إلدارة األردني ة ل ضفة الغربي وفي أثناء خضوع ال
ا، التي ت      النافذ المفعول   – من الدستور األردني     ١٠٣األردنية ومنها المادة     ين أن للقاضي في    ب  به

ادة في العرف                    مسائل األحوال الشخصية لألجانب في األمور الحقوقية و التجارية التي جرت الع
شأنها        ين بموجب قواعد         –الدولي بتطبيق قانون أجنبي ب ى المع انون األجنب ك الق ق ذل زم بتطبي  يلت

راف    اإلسناد التي يجب أن يتضمنها قانون وطني، فالنص هنا يوجب   دو االعت ا يب على القاضي آم
  ). ٤٤(بالقانون األجنبي و بطبيعته القانونية 

--------------------------  
م    ) ٤٢ ( دني رق تئناف م  – ١٩٣٤ – The law reports of Palestine  ١٩٣٤/ ٢٢اس

١٩٣٥  
Selected and edited by sir. Michel medonnell.m.a.water law & sons lta 

London – ١٩٣٧.p.p. ٣٦٥٫٣٦٧   
) ٤٣  (-Calandra.v.Calandra. CA. ١٧٦/٢٦ ( ٣r٩٨٥)   

ة     ام التالي  c .١٢٣/٤١ .Whell.V. Barclays Bank. Hifa Branch. CA  وانظر األحك
١٩٤١. Scj.  ٣٥٤.  

- Baer. v. the Palestine building syndicate. ltd. ca. ٢٥g /٤١ c١٩٤٢. scj.٨٢.   
- mr.lv. mrsl. ca ٧٣/٤٣. (١٩٤٨.alr.٢٤٥)   
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وانين         ١٩٧٦وانظر القانون المدني األردني الصادر سنة       ) ٤٤( ازع الق  ومواده المتعلقة بقواعد تن
      . ٢٩ -١١من 

  
  المبحث الثالث

  إعمال القانون األجنبي
  ورقابة محكمة النقض

  
اء نف           ناد من تلق ال قاعدة اإلس وم بإعم ى قضت   خلص لنا مما تقدم أن على القاضي أن يق سه، ومت

ى                 ى التعرف عل سعي إل ضًا ال ه أي ان علي هذه القاعدة بتطبيق قانون أجنبي آان عليه أن يطبقه، وآ
نقض            ة ال ة محكم ناد خاضعًا لرقاب ال قاعدة اإلس ا   ( أحكامه، وآان خطؤه في إعم ة العلي ) المحكم

انون الواجب ال                تطبيق حسب قاعدة      فإذا آان األمر آذلك، فكيف يكون إذا آان القاضي قد عين الق
ه                 –اإلسناد   ه الخصوم، ولكن ه لدي انون أو أثبت ذا الق ام ه ى أحك ه تعرف عل ًا وأن ًا أجنبي  وآان قانون

ارق       ؤةه، فهل يخضع خط   رسيفأخطأ في تطبيقه أو ت    نقض ؟؟؟ وتوضيح الف ة ال ة محكم ذا لرقاب  ه
ال     بين الخطأ في إعمال قاعدة اإلسناد الذي سلمنا بخضوعه لرقابة محكمة النق            ض والخطأ في إعم

ا؟؟؟    دم خضوعه له ة أم ع ذه الرقاب ساءل اآلن عن خضوعه له ذي نت ي، ال انون األجنب ام الق أحك
ي      سية                    : نضرب المثال اآلت انون جن راث لق انون القاضي بخضوع المي ناد في ق تقض قاعدة اإلس

ه هو أو           راث قانون ى المي ق القاضي عل انون المتوفى هنا لو طب ا   ق وفى أو ق ع   موطن المت نون موق
ه خالف         المال آان مخطئًا في قاعدة اإلسناد أما إذا طبق على الميراث قانون جنسيه المتوفى، ولكن
انون                       أ في الق ه خط ذي ارتكب أحكامه  من حيث شروط استحقاق الترآة أو بيان الورثة، آان هذا ال

د يخطئ أ          . األجنبي ذاته  د يصيب في    والشك أن القاضي وهو يطبق القانون األجنبي يفسره وق و ق
   -:ة لرقابة محكمة النقض ؟؟ نتكلم عن ذلك في التالي ؤذلك فهل يخضع خط

  مسألة تفسير أحكام القانون األجنبي : أوًال 
لفنا      ي أس الطرق الت ده ب ى قواع ه والوصول إل ن أحكام شف ع ي والك انون األجنب ال الق د إعم عن

وض، وي .. عرضها د بعض الغم ك القواع ف تل د يحدث أن يكتن وطني فق ى القاضي ال صعب عل
سألة               فهمها، ومن ثم الربط بين حقيقة األثر القانوني في القاعدة القانونية األجنبية والغرض في الم
ا أن                            سير، آم ى تف وم فال حاجة إل ى المفه ى جل ي واضح المعن ان النص األجنب المعروضة فإذا آ

ان            ور إذا آ شريعي صادر عن           مشكلة التفسير والقواعد الواجب اتباعها لحلها ال تث سير ت اك تف  هن
ام                         سيري ع سيري خاص، أو ملحق تف انون تف ك في ق ل ذل واضع القانون األجنبي ذاته، سواًء تمث
نص     ًال لل اره مكم ق، باعتب ك الملح انون أو ذل ذا الق اًُ له سير طبق إجراء التف زم القاضي ب ث يلت حي

  -:ريعي فإن األمر على رأيينالقانوني األجنبي ومالزمًا له، وإذا لم يكن هناك ثمة تفسير تش
ه                      :   األول   سر ب ة التي يف ادئ والقواعد العام سر حسب المب يرى بأن القانون األجنبي يجب أن يف

رة ت                   ذلك فك وطني، وآ انون ال  شييدالقانون الوطني استنادا إلى فكرة اندماج القانون األجنبي في الق
ة            القاضي الوطني للقاعدة القانونية واجبة التطبيق مماثل       ه نظري ا جاءت ب ة للقاعدة األجنبية وفقًا لم

ه                  رأي من جانب الفق ذا ال ة، وه ي األمريكي انون المحل ة الق د االستقبال اإليطالية، أو نظري ه  ق  جانب
صفته                    ي، وب ه األجنب ل يحتفظ بطابع الصواب ألن القانون األجنبي ال يندمج في القانون الوطني، ب

ة،   ة أجنبي ل صادر عن دول ة آعم ًا  القانوني انون طبق ك الق سر ذل ذلك أن يف ي ل ضى الطبيع والمقت
  .لقواعد ومبادئ التفسير المعمول بها في النظام القانوني األجنبي

وهو الرأي الذي يلقى القبول لدى الفقه والذي يعتمد في األساس على إعمال قواعد التفسير               : الثاني
ك أن يكون للقاضي دورًا في عم      ي ذل دح ف ة، دون أن يق ائم   األجنبي التزام القاضي ق سير ف ة التف لي

ه أن                     ل علي ضائية، ب ه الق ذلك حلول ة وآ باحترام القانون األجنبي في مجموعة ومنها قواعده العرفي
راه        ا ي ي آم انون األجنب يعيش جو ذلك القانون، يفهمه، ويخرج من النطاق الوطني، وينظر إلى الق

ك         وهو من ناحية أخرى أمين على احترام قواعد ال        . قاضيه ستقرة، ومقتضى ذل تفسير األصلية الم
ى                   -١ ستند إل ان ي ر، فيرفضه إن آ ه األطراف أو الخبي  أن للقاضي سلطة تقدير التفسير الذي يقدم
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د                ه ال يتقي ا أن ي، آم انون األجنب ه قواعد الق عًا ال تحتمل سيراًُ واس ان تف ه مهجور، أو آ قضاء أو فق
  . ذلك بتسييت آافباتفاق الخصوم على تفسير معين ما دام قد أوضح

سوغ                -٢  على القاضي أال يخرج في تفسيره عما هو مستقر في التطبيقات القضائية األجنبية، وال ي
ا زالت                      ج م ر رائ سير غي له االستناد إلى حكم بعينه بحجة أنه يقرر ما ينبغي أن يكون أو يأخذ بتف

ر               سير     تتضارب بشأنه األحكام أو صادرة عن هيئة أو جهة إدارية أجنبية غي ة حق التف وإذا . مخول
سيرها                وطني بتف زم القاضي ال ق قضائي، الت سير وتطبي د لتف آانت القاعدة األجنبية لم تتعرض بع

  ).٤٥( على النحو الذي آان سيفسرها به القاضي األجنبي، حسب قواعد التفسير األجنبية 
  
  

--------------------------  
ام   من القانون الدولي٢٠٥٥راجع المادة  ) ٤٥( ى أن    ١٩٨٤ الخاص البيروني لع  حيث نصت عل

ادة              ذلك نصت الم ه وآ ذي تنتمي إلي ًا للنظام ال ي طبق انون األجنب ام الق انون   ) ٩(تفسر أحك من الق
ام    سابقة لع الفيا ال رف يوغوس ان يع ا آ دولي الخاص لم ى أن ١٩٨٣ال ة "  عل ة أجنبي انون دول ق

اره      ادة  أي " يطبق مع األخذ في  االعتبار معناه وأفك ا     ١٨٢/١ضًا الم انون المرافعات أللماني  من ق
شرقية  ة      ١٩٥٥ال ى حقيق وث عل و ضروري للمك ا ه ل م ة أن تعم ى المحكم رر أن عل ث تق  حي

مضمون قواعد القانون األجنبي وواقع تطبيقها في قضاء محاآم دولة هذا القانون وانظر أيضًا في   
إن من شأن     "  فقد قال    Batifol باتيفول   ، أما األستاذ  ٦٠٥فقرة  ) ٤( جزء   Niboyetهذه المسألة   

انون هو                           ذا الق ات ه ا أن يكون إثب ى الخصوم إثباته ين عل ة يتع القول أن القانون األجنبي هو واقع
ذا أن       ى ه يس معن ن ل ون، ولك ا يجب أن يك يس م ي ول د األجنب ي البل ًال ف أئن فع و آ ا ه ات م إثب

سيري           القاضي يكتفي بتقدير وجود القاعدة القانونية التي أ        أي عمل تف ثبتها الخصوم دون أن يقوم ب
د               ه القاعدة في البل بشأنها، ال بل أنه يقوم بشأنها بنوع من العمل التفسيري وهو معرفة ما تفهم علي

ًا   ه عقلي و من ه ه ا يفهم دة حسب م سير القاع ه تف يس ل ي، ول رة ( األجنب سابق فق ، ٣٢٨المرجع ال
٣٣٠ .(  

  
  

  حكام القانون األجنبي وما مدى رقابة محكمة النقض مسألة الخطأ في تطبيق أ: ثانيًا
  

ارة                     : الرأي الرافض لمبدأ الرقابة      دان الق ه في معظم بل ه جانب من الفق فقد جرى به القضاء ومع
ي                   انون األجنب ام الق األوروبية مثل فرنسا، هولندا، بلجيكا، في البداية، في أن الخطأ في تطبيق أحك

نقض أل ة ال ة محكم ي يال يخضع لرقاب انون األجنب ه عتن الق ر واقع ة )٤٦(ي تندت محكم د اس ، وق
 )٤٧.(النقض الفرنسية في ذلك إلى عدة حجج

ه                      : األولى قانونية  سي بتوجي انون الفرن ى وحدة الق اظ عل د وجدت للحف نقض ق وهي أن محكمة ال
ك في رأي ا    بعض  القضاء، وليس من مهمتها إصالح التطبيق الخاطئ للقوانين األجنبية ويدعم ذل ل

ى    ١٧٩٠ نوفمبر ٢٩أن المرسوم المنشئ لمحكمة النقض الفرنسية الصادر في    ا عل  قصر وظيفته
 ).وهو القانون الفرنسي ( رقابة المخالفة الصريحة لنص القانون 

ة ة عملي دة  : الثاني ى وح ة عل نقض الوطني ة ال شهد محكم ستطاع أن ت ر الم ه من غي مضمونها أن
ه ال          وصحة تطبيق قوانين آل دول العا      ي ذات انون األجنب لم وهذا تحميل لمستحيل فضًال عن أن الق

ه ال يجوز للخصوم                             ا أن ع، آم ة واق يس محكم نقض ل ة ال وم أن محكم ًا والمعل يعدو أن يكون واقع
  . التمسك أمامها ألول مرة، بتطبيق القانون األجنبي لتعلق األمر بمزيج من الواقع والقانون

ة  ة: الثالث ضاها أن ب : فني وانين   مقت سير الق ق وتف ى صحة تطبي ا عل نقض رقابته ة ال سط محكم
ا                              ة التعارض مع م ا يجعل مغب ا، وهو م ا أمامه دد الطعون وازدواجه ى تع ؤدي إل د ي األجنبية، ق

ام          نيسير عليه القضاء في دول تلك القوانين إذا تب         ت لحكمها للطعن مغاير لما يجري عليه العمل أم
  . اية قيمة ومرآز قضاء محكمة النقضذلك القضاء، وهو ما يمس في النه
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--------------------------  
ى قاعدة                      ) ٤٦ ( ة عل أن يؤسس القاضي حكم ي ب انون األجنب ومن األمثلة في الخطأ في تطبيق الق

ة،         ر دقيق ة غي ى ترجم ي، أو عل سيره   غير نافذة في النظام القانوني األجنب ى تف ر صحيح   أو عل غي
  . ألحكامه وقواعده

   -: مبدأ رقابة محكمة النقض على تطبيق القانون األجنبي أنظر حول) ٤٧(
-H. Lewald : le control des cours supremes sur lapplie tion  des lois 

etrangeres. rec. cours lo huge ١٩٦٣ vel. ٥٧.p.٢٠١.ss.   
- Y. loussouarn. le control de la cours de cassation de lappication des lois 

etrangeres in.t.c.f.d. ١٩٢٠.p. ١٣٣ etss.   
- ph.francescakis : la lois etrangere a la cours de cassation.d. ١٩٦٣.p.١٤-٧  

اني ص        .وانظر في الرأي الرافض لمبدأ الرقابة د       عز الدين عبد اهللا القانون الدولي الخاص جزء ث
انون ال   ٥٩٣ ي أصول الق ال فهم د آم دآتور محم اص ص ، وال ه ٤٩٧دولي الخ ة : ، وبحث رقاب

ام            صاد ع انون واالقت دد الثالث ص   ١٩٦٣المحكمة العليا في تطبيق القانون األجنبي، مجله الق  الع
  .    وما بعدها٢١

  
زام                       : منطقية  : الرابعة   سي االلت ل في النظام الفرن ى األق ى القاضي عل يس عل ا ل ه طالم وتعنى أن

ي من تل          انون األجنب ة             بالبحث عن الق ة محكم ر المنطقي إخضاعه لرقاب سه، فيكون من غي اء نف ق
وض            ن النه ي ع اعس القاض ا يتق وم إال حينم نقض ال تق ة ال ة لمحكم ة الرقابي نقض، فالوظيف ال

ة من النظر إال               بالتزاماته القضائية،  ذه الوجه سلم به ان ي على أن البعض من الفقه الفرنسي وإن آ
نق  ة ال شدد محكم ه يحسن أن تت رى أن ه ي ضاة الموضوع  أن سييب ق ى ت ا عل ي فرض رقابته ض ف

ة                         وافر رقاب ذلك تت ي، وب انون األجنب سير الق ة في تف سبيل مباشرة سلطتهم المطلق ألحكامهم وهم ب
اريخ                     ا بت  ٢٦غير مباشرة على هذا التفسير، ويبدو أن المحكمة قد استجابت لهذا الرأي في حكم له

ات المتحدة، دون   ، عندما طرح نزاع أمام محكمة أول       ١٩٥٠إبريل   درجة في والية أنديانا بالوالي
زوجين،                         الي لل ى النظام الم ة عل ذه الوالي انون ه ة تطبق ق أن يعقدوا مشارطة زواج، ألن المحكم
ار                      انون هو اعتب ذا الق وتعرفت على أحكامه من أحد الكتب الفقهية التي استظهرت منه، أن حكم ه

ا     االزوجين في هذه الح    وال،               لة قابلين للنظام الم ة، وهو نظام انفصال األم ذه الوالي انوني له لي الق
تأنف         زوج، اس ه ال صرف في ذي ت ال ال ي الم شيوع ف ى ال صف عل ا للن ة بأحقيته ضت للزوج وق

انوني                   الي الق ق النظام الم تئناف بتطبي ة اإلس  في  –المشتري من الزوج هذا الحكم، وقضت محكم
وال،    ي األم تراك ف ام االش و نظ سي وه انون الفرن اس الق ى أس ك عل دما " وذل م يق زوجين ل أن ال

ة                   للمحكمة نص قانون والية أنديانا وترجمته في شهادة صادرة من سلطة مختصة، أي أن المحكم
انون        سكون بالق ذين يتم صوم ال دعوى أن الخ انون القاضي ب فه ق سي بوص انون الفرن ت الق طبق

ا ا            نقض بحكمه ة ال ه، وقضت محكم ا يثبت أحكام ة     األجنبي لم يقدما م م محكم نقض حك ذآور ب لم
سي                     انون الفرن ر تطبيق الق اإلستئناف للقصور في أسبابه، وذلك ألن هذه المحكمة اآتفت في تبري
ذا                    ات ه ائل إثب بالقول بأن الخصوم لم يقدموا نص القانون األجنبي وترجمته دون أن تتعرض لوس

ه     أي اإلثبات عن طريق ( القانون، الذي أخذت بها محكمة الدرجة األولى         ى آتب الفق  االطالع عل
ضاه الموضوع                    دآذلك  ) ٤٨( ى ق ا عل ى أن تفرض رقابته نقض إل عا بعض هؤالء الفقه محكمة ال

ة  ي حال نح (ف ى     dentaralisation) س ا عل ل رقابته سيره مث صدد تف م ب ي وه انون األجنب  الق
وفمبر   ٢١وقد استجابت المحكمة لهذه الفكرة فقضت في        ) ٤٩(قضائهم وهم بصدد تفسير العقود        ن

أن ١٩٦١ ل ويم   "  ب ذي يتجاه م ال نقض الحك الًُ لل ون مح ة  سخيك دد لوثيق ى الواضح المح  المعن
  تشريعية أجنبية قدمت أثناء نظر الدعوى،

--------------------------  
تاذ  ) ٤٨ ( ق األس ر تعلي ونيرانظ ور بيجي ة   لوروب ي المجل شور ف م من ذا الحك ى ه ه، عل  االنتقادي

دولي ا  انون ال نة  للق اص س ة    ٤٢٩ ص ١٩٥٠لخ اء المحكم ع أو إعط سألة من ظ أن م ذا ويالح  ه
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زي ألن                       انون اإلنجلي ور في الق ي ال تث انون االجنب ة الموضوع للق العليا سلطة رقابة تطبيق محكم
  . مجلس اللوردات ممنوعًا عليه النظر في مسائل الواقع

   ٣٤٠المرجع السابق، فقرة : انظر باتيفول ) ٤٩ (
ى               ). ٥٠"(اإلستئنافوقام عليها    ة عل التين الرقاب ا يقتصر في الح نقض إنم ة ال على أن دور محكم

انون وال                         ،التثييب ذا الق سير ه ام بتف م المطعون دون القي ى نقض الحك ي عل انون األجنب  ومسخ الق
  .١٩٩١ عام زالت تلك المحكمة تعتنق هذا الموقف في أحدث أحكامها حتى

  : الرأي المؤيد لمبدأ الرقابة 
بعض اآلخر      وع ه في ال لى النقيض مما جرى في البالد المذآورة نجد القضاء ومعه جانب من الفق

  . خذ برقابة محكمة النقض على تطبيق أحكام القانون األجنبيآمن بالد القارة األوروبية ب
ي                     انون األجنب ين الق ا ب سوية م ى الت ة عل نقض اإليطالي ة ال وعلى سبيل المثال، جرى قضاء محكم

وآذلك استقرت هذه الفكرة في آل      ) ٥١(ن  اإليطالي من حيث خضوع الخطأ فيها لرقابتها          والقانو
من النمسا وروسيا وسوسيرا، وآان القانون البلجيكي آما أشرنا يسير مسار القضاء الفرنسي غير              

صادر في                   ا ال وبر  ٩أنه عدل عن مسلكه، وقضت محكمة النقض البلجيكية صراحة في حكمه  أآت
تامنت حيث تقضي                 بحقها   ١٩٨٠ في الرقابة على أعمال القانون األجنبي آما أخذ بها قانون دبوس
النقض أو أي نظام        "  منه بأن    ٤١٢المادة   في آل دولة من الدول المتعاقدة يوجد بها نظام الطعن ب

سيره، أو      ي تف أ ف دة أو للخط رى متعاق ة أخ انون دول ة ق سبب مخالف ن ب ن الطع شابهه، يمك ر ي آخ
 القانون اليوناني   ريجك بنفس الشروط وفي ذات الحاالت الخاصة بالقانون الوطني، وي         تطبيقه، وذل 

اني      ٥٥٩م  (الطعن بالنقض لمخالفة القانون األجنبي       صادر في أول     )  من قانون المرافعات اليون ال
ى الطعن      ر من قانون المرافعات األلماني بفق     ٥٤٩ هذا وتقصر المادة     ١٩٧١نوفمبر سنة    ا األول ته

النقض ي تق    ب نقض ه ة ال ة محكم ك ألن وظيف اني، وذل انون األلم ي الق أ ف اس الخط ى أس ر ر عل ي
د               القواعد القانونية الصحيحة، وتثبيت القضاء فيها بالنسبة للقانون الوطني دون القانون األجنبي وق

انون  على استند أصحاب هذا الرأي   ما ذهب إليه إلى أن إنكار رقابة محكمة النقض على أعمال الق
ازع    األ دة التن دار لقاع ة وإه ن ناحي انون م ذلك الق ة ل ة القانوني ار القيم ع إنك ي الواق ي ف ي يعن جنب

  ومن بينها تحقيق حل عادل، الوطنية التي اختارته ليحكم النزاع من ناحية أخرى،
  

--------------------------  
 ٣٢٩ ص   ٢، عدد   ١٩٦٢ للقانون الدولي الخاص سنة      األنتقاديةراجع هذا الحكم في المجلة      ) ٥٠(

ي   صادر ف سي ال ضًا نقض فرن نة ١٥وأي ايو س نة  ١٩٦٢ م ا س ة ذاته شور بالمجل  ص ١٩٧٤ من
٣٢٣ .  

ه   De Nova، ويقول ٣٢٥المرجع السابق فقرة : راجع باتيفول ) ٥١( ه  "  في مقالة المشار إلي أن
ان            ا إذا آ ي من تلق      للقاضي وإن آان الخالف في مسألة م انون األجنب سه، أو أن   أن يطبق الق اء نف

ة         ة محكم سير لرقاب ذا التف ضوع ه و خ اطع ه شكل ق ه ب ب علي ذي غل رأي ال ك إال أن ال يس ذل ل
ي أو                  انون األجنب ة الق النقض لمخالف النقض، وهو ما أخذت به المحكمة حيث قضت بقبول الطعن ب

ه  ي تطبيق أ ف سابق ص " للخط م ٥٨٥المرجع ال امش رق ادة  " ١ وه انون ٥٥٩وراجع الم ن ق  م
وفمبر      ا صادر في أول ن اني ال تاذ  ٨٤٩ ص  .rev. crit ١٩٧١لمرافعات اليون   leward واألس

  . دورس الهاي– ٢٧٨المرجع السابق ص 
ى   اء عل صة بن ازع المخت دة التن رم قاع ي، ونحت انون األجنب انوني للق ابع الق رف  بالط إذ آيف تعت

ا               ك الق ى نحو خاطئ،         أمرها في ذات الوقت الذي تطلق فيه يد القاضي ليخرق ذل ه عل نون، ويطبق
ذلك                     ل آ ة، ب ازع الوطني إن التطبيق السليم للقانون األجنبي يساعد ليس فقط على احترام قاعدة التن

دة،   ك القاع ا تل ي إليه ي ترم ات الت ي إدراك الغاي ك  ف ي تل ي ترم ات الت ي ادراك الغاي ذلك ف ل آ ب
ة القاعده   ات الخاصة الدولي انوني للعالق ان الق وفير األم ه وت ذي حكمت بأن انون ال ق الق عن طري

ة     ف محكم ا أ، موق ا آم ن بينه ارت م ي اخت وانين الت ن الق ره م ن غي م واألصلح م انون المالئ الق
أ في                          ة الخط الحق في رقاب سها ب د اعترفت لنف النقض الفرنسية ال يخلو من  تناقض فمن ناحية، لق

ي أ    ام الموضوع الت ضت أحك سية، ونق ازع الفرن دة التن ال قاع ق  إعم ن تطبي ت وتقاعست ع همل
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ر أو        القانون الذي أشارت إليه،هذا في حين أنها ترفض رقابة الخطأ في تطبيق أو إعمال هذا األخي
رغم أن األمرين وجهان لعملة واحدة، والخطأ في إعمال قاعدة  التنازع، آالخطأ في               ) ٥٢(تأويله  

ي ال ق وف ي الواجب التطبي انون األجنب ال الق د عن محإعم ه واضح صلة يحي صبو إلي ا ي إدراك م
سير                     أ في تف ة الخط قاعدة التنازع، ومن ناحية أخرى، لقد اعترفت المحكمة لنفسها بالحق في رقاب
ود    ك العق ئة عن تل ات الناش انوني للعالق ام الق دة النظ تقرار ووح ة ضمان اس ة بحج ود الدولي العق

ي ع   ) ٥٣( انون األجنب سير الق ي تف أ ف ة الخط رفض رقاب ين ت ي ح ذا ف سخ ه ود ذات آال دا الم  يق
دة النظام      ،   رقابتها في هذا الفرض األخير     تقريراالعتبار إلى    تقرار ووح إن ضرورة ضمان االس

ر       دد غي ى ع ق عل ل التطبي ة تقب دة عام ي هو قاع انون األجنب يما وأن الق ا ال س انوني أوجب هن الق
ب ع         ارض أو المتقل األمر الع يس ب ضمونها ل د م االت، وتحدي ن الح دود م س إرادة  مح ى عك ل

سير    ى تف نقض عل ة ال ى برقاب اب أول ن ب سليم م ا الت ذلك فيجب علين ر آ ا دام األم دين، وم المتعاق
  . القوانين األجنبية توحيدًا للحلول في شأنها

ة                  وقد رد أصحاب هذا الرأي على رافضي الرقابة بالقول أن الحجج التي استند إليها منكروا الرقاب
ة، غي       ى             تبدوا ضعيفة فمن ناحي اظ عل نقض تنحصر في الحف ة ال ة محكم أن وظيف زعم ب ر دقيق ال

بعض                   سي وال ه الفرن راه جانب من الفق ا ي ى عكس م وحدة القانون والسهر على صحة تطبيقه فعل
  ).٥٤(اآلخر من الفقه المصري 

  
--------------------------  

 ١٥دني في   ونقض م١٤٤ – ١- ١٩٧٤  bull. Civ ١٩٧٤ مايو ١٥نقض مدني فرنسي ) ٥٢(
  . .bull. civ ١٩٧٥ -٤ – ٤٤٦ ١٩٧٥أآتوبر 

ق  ٥-١- ١٩٣١  dalloz  ٦٥ ص ١٩٣١ األسبوعي   dalloz يناير ١٤نقض مدني ) ٥٣(   تعلي
savatler .  

ي مصر د٦٠٩  جزء ثالث ص niboyetانظر ) ٥٤( دها وف ا بع د اهللا جزء .  وم دين عب عز ال
  . ١٩٦٨لمرافعات عام  من قانون ا٢٤٨ وفي تفسيره للمادة ٥٩٧ثاني ص 

انون أو                     ة للق ى مخالف  فإن النص المقرر لسلطة محكمة النقض في رقابة األحكام التي تنطوي، عل
ه  ه أو تأويل ي تطبيق أ ف ي " الخط ا تعن ى أنه ا عل ة وحمله انون وردت مطلق ًا ولفظة ق اء عام د ج ق

ائز  ر ج دًا غي د تقيي ي يع وطني دون األجنب انون ال ه ) ٥٥(دارة المشرع إلالق ة فإن ة ثاني ومن ناحي
ى صحة وسالمةتطبيق                 ة عل نقض بالرقاب ة ال ليس مستحيًال أو صعبًا آما يقولون أن تنهض محكم
القانون األجنبي، بالنظر إلى تقدم الدراسات القانونية المقارنة، وما تتيحه سبل وطرق الكشف عن               

ة      إن رقاب ة، ف ة ثالث ن ناحي رة وم يما الخب انون، ال س ك الق ام ذل ق  أحك ى تطبي نقض عل ة ال محكم
ا يمس                        وانين بم ك الق ه الحال في دول تل ا هو علي القوانين األجنبية ال يحمل مغبة التعارض مع م
اآم        ة ومح اآم أول درج د مح ق ي ة يطل دام الرقاب إن انع س، ف ى العك ل عل ة، ب ك المحكم ة تل هيب

ًا يخرجه    االستئناف في إعمال القانون األجنبي وتفسيره آل على طريقتها، وقد تنح   ه انحراف رف ب
دة                     ل بقاع ي ب انون األجنب عن مضمونه الحقيقي على نحو يمكن القول معه إنها لم تنحرف فقط بالق

ا ي        ه وهن إن                 كم التنازع والقانون الوطني ذات رًا ف نقض، وأخي ة ال ة محكم ار وهيب ن المساس في وق
ا أشرنا     تبدوا داحضة في ظل االتجاه المتزايد في ا   " المنطقية"الحجة األخيرة    ة آم وانين المقارن لق

ام             ل بالبحث عن أحك ة، ب سابقًا نحو التزام القاضي الوطني ليس فقط بتطبيق قاعدة التنازع الوطني
  . القانون األجنبي الذي ترشد إليه من تلقاء نفسه في الحالتين

د   ذي يؤآ رأي ال ع ال ى ونحن م ي  عل انون األجنب ق الق ى تطبي نقض عل ة ال ة محكم ضرورة رقاب
صا                    نيدسباب واألسا لأل بعض من اإلقت ه ال ا ذهب إلي  ر التي سبق إيرادها، إذا ال يكفي في تقديرنا م

د ي      " على رقابة التسسييب بمقولة أنه       ة ق أ        جد قدر من الرقاب ادي الخط ان في تف ي في بعض األحي
فمثل هذه الرقابة تخص سلطة المحكمة في نقض         " في تطبيق القانون األجنبي بطريق غير مباشر      

ى         ال دليًال عل ة ت ستندات المقدم حكم لقصوره في البيان وهو ما يقيد تقديرها في نطاق األوراق والم
ي     انون األجنب ام الموضوع                    ،مضمون الق نقض أحك ا ب ة العلي سمح للمحكم ة ال ت ذه الرقاب ا أن ه  آم

إذا            طالمامهما آان قدر خطئها في تطبيق القانون األجنبي          ذلك ف ًا ل سبباً  آافي سبة ت  توصل    آانت م
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ي              انون األجنب ام الق ة أحك ه           ،القاضي بنفسه أو بمعاونة الخصوم إلى معرف ده في تطبيق ق ي  فال تطل
ذلك            ن ينكر القاضي وجود       أ آ  ،  آما يريده بل يخضع لرقابة محكمة النقض، سواء بشأن مخالفته ل

  .قاعدة قانونية قائمة، أو يدعي وجود قاعدة ال وجود لها أو غير نافذه في ذلك القانون
--------------------------  

د التي                 ٢٢٥انظر المادة   ) ٥٥ ( سطيني الجدي ة الفل ة والتجاري  من قانون أصول المحاآمات المدني
ه            " ذآرت الطعن بالنقض بناء      ه أو تأويل ه      " على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيق انظر في الفق

سي  صر ص  despacndeiالفرن يط ص  valery ٥٥ والمخت الته  Zajtay ٦٠١ الوس  رس
سابقه ص  ر د  ٨٩ال صر انظ ي م دها وف ا بع ة   .   وم ة والتجاري ات المدني ا المرافع و الوف د أب أحم

ة  ة      ٨٥٣ ص ١٩٨٠ ١٣الطبع ات الطبع انون المرافع صوص ق ى ن ق عل ف التعلي نفس المؤل  ول
ة الجزء األول  رحمن .  د٨٣٠ – ٨٢٩ ص ١٩٧٩الثالث د ال اد عب ابر ج سابق ص –ج  المرجع ال

  . ٨٤٧ ص ١٩٨١فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني الطبعة الثانية .  هامش د٦٣٧
ا        ق عليه أم بشأن الخطأ في تطبيق القانون األجنبي آان يطبق حكمًا من أحكامه على واقعة ال ينطب

انون األجن         دها الق بي  أصًال، أو يطبقه عليها على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يري
  )  ٥٦(أو يرفض تطبيقه على واقعه ينطبق عليه أصًال 

  الخاتمة
دى القاضي                   ) من الدراسة ( يتضح مما تقدم     ي ل انون األجنب ال الق سألة إعم ا عن م ا فيه التي تكلمن

  الوطني
ذه                  :  أوًال وطني ه دى القاضي ال د ل ده وهو ال يفق انون في بل ه ق إن القاضي األجنبي هو في حقيقت

ة، وال ي  وطني وهو يضع      الطبيع ك من أن المشرع ال ى ذل يس أدل عل ه، ول ى مجرد واقع نقلب إل
 ومختلف القوانين األجنبية، فهو ينظر       ههي قانون " قوانين" قواعد اإلسناد يجري المفاضلة ما بين       

  . النظام الدوليهإذن إلى القوانين األجنبية بوصفها آذلك، وهذا النظر أمر يفرض
ه يختلف وهو ب            إن القانون األجن   : ثانيًا د بي وإن آان يفقد طبيعته آقانون إال أن وطني   ي   القاضي ال

انون           ر، وتجرد الق ذا القاضي من عنصر األم سبة له وطني، من حيث تجرده بالن انون ال عن الق
ذا            ) بقوة النفاذ ( األجنبي من هذا العنصر ال يتعلق بالطبيعة بل          د ه أنه أن يفق بمعنى أنه ليس من ش

  ). قوة السريان(أو ) قوة النفاذ ( بل يفقده فقط ) قاعدة عامة  ( القانون صفة آونه
د             ًا لتزوي ذا األمر وحده آافي ان ه وإذا  ما أمرت قاعدة اإلسناد الوطني بتطبيق القانون األجنبي، آ
اج                 هذا القانون بالعنصر اآلمر وبقوة النفاذ بالنسبة لهذا القاضي، دون الحاجة لالتجاه إلى فكرة إدم

ناد                       القانون ي، بمقتضى قاعدة اإلس ويض المشرع األجنب رة تف انون القاضي، أو فك  األجنبي في ق
وطني بوصفه                    الوطنية، ه القاضي ال ي يعمل انون األجنب ك أن الق ى ذل اً   " ويترتب عل ًا أجنبي " قانون

ا من                      ه أن يعمله وليس ثمة من شك في أن آون قاعدة اإلسناد جزءًا من قانون القاضي يفرض علي
  . فسه، سواء قضت بتطبيق القانون الوطني أم تطبيق القانون األجنبي من تلقاء نفسهتلقاء ن

--------------------------  
وجيز في شرح         ١٩٥٦عبد الرزاق السنهوري، الوسيط     . انظر تأييداً  لهذا الرأي د     ) ٥٦ (  وفي ال

ا، د    ٥٨٩ فقرة   ١٩٦٦القانون المدني مجلد     د فهمي     .  والهوامش عليه د حام رة     محم ، المرافعات فق
ول  ٧٤٩ ث يق سلطة       "  حي درته ال ا أص ل م صدده، آ ن ب ا نح شمل فيم انون ي ي أن الق ك ف والش

وانين               التشريعية من القوانين والمراسيم وفقًا لألوضاع الدستورية المعمول بها وقت صدورها والق
سط   األجنبية آلما أحال عليها القانون المصري، وفي مصر أآدت محكمة النقض هناك حقه             ا في ب

ازع          د التن صاصها قواع شير باخت ي ت ة الت وانين األجنبي سير الق ق وتف حة تطبي ى ص ا عل رقابته
م    دة حك ام العدي ين األحك ن ب صرية وم اير ١٤الم م ١٩٥٤ ين ن رق سنة ٣٦٤ طع ضائية ٢١ ال  ق

ر    ٢٥ وحكم   ٥ السنة   ١٩٥٤مجموعة أحكام النقض الدائرة المدنية       م       ١٩٥٤ فبراي  وفي الطعن رق
سنة   ١٩٥٤ قضائية في ذات المجموعة        ٢٣ة   السن ٧ م  ٥٦١ ص ١٥ ال ة  ٣ وحك  ذات ١٩٦٥ يوني

  . ٦٧١ العدد األول ص ١٦ السنة ١٩٦٥المجموعة 
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اً " وال يفقد صفته فيظل     " قانونًا" أنه إذا آان القانون األجنبي ال يفقد طبيعته فيظل           :ثالثا إال " أجنبي
ع       أنه مع ذلك ال يستوي مع قانون القاضي بل يختلف          ه واق  عنه من بعض الوجوه وهو خالف يميل

  . الحال على ما يبناه
ين             : رابعا ًا تع د صفته فيظل أجنبي ا وال يفق أنه متى آان القانون األجنبي ال يفقد طبيعته فيظل قانون

ه            ًا لرأي يس طبق ي ول د األجنب ي البل ه ف سر ب ه المف ى الوج سره عل وطني أن يف ي ال ى القاض عل
ى ه ذا  المعن ولهم أن   الشخصي وه ي ق ع، ف ل الواق ن قبي و م انون ه أن الق ائلون ب صده الق ا ق و م

ي   انون األجنب ق الق وطني يطب ارج (القاضي ال ي الخ ود ف و موج ا ه ه  ) آم ذ ب ا أخ ضًا م و أي وه
ون        ن يقول نهم مم بعض م ان ال ًا وإن آ فه قانون ي بوص انون األجنب ق الق ائلون بتطبي صراحة الق

ررون  بادماج القانون األجنبي في القانو  ن الوطني إدماجًا مادياًُ يسيرون مع منطقهم إلى النهاية ويق
  . أن يفسر القاضي الوطني القانون األجنبي وفقًا لقواعد التفسير في قانونه

أ في قاعدة من                     : خامسًا ه خط نقض ألن إن الخطأ في تطبيق قاعدة اإلسناد يخضع لرقابة محكمة ال
د أخذت محاآم ال            وطني وق ك                  قواعد القانون ال دها في ذل ة وأي بالد المختلف ذا النظر في ال نقض به

ى                               د عل ذي يؤآ رأي ال ى جانب ال ا إل د وقفن ي فق انون األجنب أ في تطبيق الق ا الخط غالبية الفقه، أم
ا آانت                    ك مهم خضوع هذا األمر أيضًا لرقابة محكمة النقض، ورفضنا الرأي الذي يرى عكس ذل

ى        تبريراته وحججه، لذلك نأمل أن يكون موقف     ديثًا عل شأت ح سطينية التي أن نقض الفل ه ال  محكم
  . هذا المنوال إن شاء اهللا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراجع البحث
   -:المراجع العربية : أوًال 

  اسم المؤلف  اسم المرجع
   .١٩٨٠-١٣المرافعات المدنية والتجارية طبعة 

  . ١٩٧٩ -٣التعليق على نصوص قانون المرافعات طبعة 
  د أبو الوفا أحم. د
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  أحمد مسلم . د  . ١٩٦٦موجز القانون الدولي الخاص بيروت 
  أحمد عبد الكريم سالمة . د   ١٩٩٦علم قواعد التنازع واالختيارين بين الشرائع الطبعة أولى 

  إبراهيم نجيب سعد . د  .١٩٧٤القانون القضائي الخاص االسكندرية 
  امد زآي ح. د  .١٩٤٣القانون الدولي الخاص، القاهرة 

  جابر جاد عبد الرحمن . د  . ١٩٦٩القانون الدولي الخاص تنازع القوانين القاهرة 
  سليمان مرقص . د  .١٩٦٧أصول اإلثبات، القاهرة 

  صوفي أبو طالب . د  . ١٩٧٢الوجيز في القانون الدولي الخاص بيروت 
  فتحي والي . د  . ١٩٨٢الوسيط في قانون القضاء المدني طبعة ثانية 

  فؤاد عبد المنعم رياض . د  . ١٩٦٩الوسيط في القانون الدولي الخاص 
  علي الزيني . د  . ١٩٢٨القانون الدولي الخاص والمقارن 

  عز الدين عبد اهللا . د  . ١٩٧٤القانون الدولي الخاص القاهرة 
  عبد الحميد أبو هيف . د  . ١٩١٧القانون الدولي الخاص طبعة ثانية 

  عبد الباسط جميعي . د  .١٩٥٣القانون المصري نظام االثبات في 
  .١٩٥٦الوسيط في شرح القانون المدني 
  . ١٩٦٦الوجيز في شرح القانون المدني 

  عبد الرزاق السنهوري . د

  دهعبد المنعم فرج الص. د  .١٩٧٥االثبات ،  القاهرة 
  ١٩٦٥أصول القانون الدولي الخاص، االسكندرية 

ا    ة العلي ة المحكم ث رقاب انون     بح ة الق ي مجل انون األجنب ق الق ي تطبي  ف
  .  العدد الثالث١٩٦٣والقضاء 

  محمد آمال فهمي .  د

  محمد حامد فهمي . د  .١٩٦٥المرافعات، القاهرة 
  محمد عبد المنعم رياض . د  . ١٩٦٩مبادئ القانون الدولي الخاص 

صطفى . د  . ١٩٨٣مذآرات في القانون الدولي الخاص بيروت  صور م من
  رمنصو

  . ١٩٨٣دروس في القانون الدولي الخاص بيروت 
  . ١٩٧٤تنازع القوانين االسكندرية 

كندرية    ارن االس ة مق وطني دراس ضاء ال ام الق ي أم انون األجنب ز الق مرآ
١٩٦٨ .  

دار          ري ال انون البح سائل الق ي م نقض ف ة ال ام محكم ى أحك ق عل التعلي
  . ١٩٨٥الجامعية 

  هشام علي صادق . د

  
  

  -:اجع األجنبية ثانيًا المر
ARMINJON Precis de droit international prive. T. ١٫٣. ed. ١٩٤٧  

Precis de droit international prive commerciale ١٩٤٨ 
ET. Nolde            Traite de droit compare T.L. ١٩٥٠ 

Bartin  Princepe de droit international prive ٣.v١٩٣١ ٠١-
١٩٣٥  

Batiffol  Traite elementaire de drait international prive – ١٩٤٩ 
٢ ed. – ٤-٣ – ١٩٥٥ed. -١ ١٩٥٩.ed ١٩٦٧  

Battiffol et. 
Lagarde  

Droit international prive – ١٩٥٩  

Daviad cyrifle  La. Loi. Etranger devant le juge de fond paris ١٩٦٥ 
David Traite elementaire de droit civil compare ١٩٥٤  
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De – Nova   
DESMEDT l in 

La jurisprudence italienne en maitier de  : Conflits de 
lois ١٩٤٩ -١٩٥٣. Rev crit. ١٩٥٠  le convention  

europeenne dans le dons le domaine de linformation 
sur le dans etranger jourm. trib ١٩٧٤.p. ٩٧. etss.   

  
Fragitas  La competence international en droit prive. Rev. crit 

– cours Acud la huge ١٩٣٠    
Francescakis : la loi etrangerer  la cours de cassation 

D. ١٩٦٣.p.١٤-٧. 
Gavalda  Les conflits de lois dans le temps en droit 

international prive paris ١٩٥٥.  
Leward  Le control des cours supremes sur laplication des lois 

etrangere. rec.  
Loussouarn Le control de lo cours de cassation de lapplication 

des lois etrangeres , in T.C.F.D. ١٩٦٤ – ١٩٦٢.  
Lerbours – pigeonniere: Manuel de droit prive ١٩٦٢.  

Maury  Regle generate des conflits des lois – Recueil des 
cours ١٩٣٦. ed. ٢. p. ١٩٥٤.  

Marty  La distinction du fait  et du droit essai sur lo pauvoire 
de controle de la cours de cassation sur les juges de 

fait these Toulouse ed sirey ١٩٢٩. 
Savitier  Cours de droit international prive ١٩٤٧. 
Niboyet  Manuel de droit prive ١٩٧٦.  

Cours de droit international prive ١٩٤٧.  
Quadry   Cours la preuve de la lois etrangere. ١٩٥٣. 

 
Zajtay  Contribution a letude de la condition de la lois 

etrangere en droit international prive francais these 
paris ١٩٥٨   

Repertoire  En droit international CA. dc la pradell et niboyt ١٠. 
vots. et. Suppllerment , ١٩٣٤ -١٩٢٩. 

Reve de droit international prive. (fondee en ١٩٠٥ 
par pass as ).  

Reve critique en droit international prive ( publie par 
niboyet depuis ١٩٤٣.  

 
 
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع


