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 األجنبي القانون

 * التونسية للقانون الدولي الخاص المجلةخالل  من
 ـــــــ

 

 
 –إن مبدأ سيادد  لديد و  اسيد ل لدسياددل  

كثارل مد أصطدم بحدجي  لدمايدم    – د  نظراد 

لدد دا  إدي  رير ر  اجيد ق إمياماي  لدنيدن ن لداي  

 افررهد مبدأ لدسادد 

 

اآقر لدد و عي  صادن  حن ق كو  دكن

 لألشخدص دلخو أمددامهد مد دبث أن دطف من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبدأ إذ صدر منب ال ددى ماظم لدصرلم  هذل 

د و لداددم أن اطبق مدن ن د د  ف ق إميام 

دكن مع باض لإلخا ف ح و طباا  هذل . أخرى

مسم ) إثبد   ج ده  محا له ( مسم أ و)لدندن ن 

 (.مسم ثددث) ايه  اأ( ثدن

 

 79/33/3771لدميرر  في   3771دسين   79لدندن ن لدد د  لدخدص بم جب لدندن ن عدد مجي  صدر *  
من ادراخ نشيرهد بددرلديد لدرسيم  ديجمه راي   باد ث ث  أشهر 79/71/3777حاق لداطباق ا م   دخي 
 .مثيمد انص عي  ذدك لدفصو لدثدن  من لدندن ن لدمذك ر لدا نسا 
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 القسم األول
 طبيعة القانون األجنبي

 ــــ 
 

إن اطباق لدندن ن لألجنب  اطرح عي  
 : مدر  لدنقلع أمران هدمان 

 ( أ)األول تحديد طبيعة هذا القانون 
 (.ب)والثاني ضبط مشموالته 

 
 : األجنبيطبيعة القانون  -أ

 
هنييدك نظرااييدن أسدسيياادن ااندقعييدن احداييد 

نظرايي  ااابييره مجييرد : دنييدن ن لألجنبيي  طباايي  ل
 .(2) نظرا  ااابره مدن ند (1) لما  من لد مددع

                                                 
هييي  نظراييي  لدحنييي ق لدمكاسيييب  فييي  لدفنيييه لإلننيييي   -1

 Peale etسكسيي ن   عييي  رأق لدنييدديان بهييد 

Dicey  كمييد أن باييض لدفنييه لدفرنسيي   حايي  فنييه
لدنرييدف فيي  مرحيييي  ميين اطييي ره إعابيير لدنيييدن ن 
لألجنبيي  مجييرد  لمايي   بدداييدد  ال اثايير لدمحكميي  
اطبانييه ميين اينييدف نفسييهد  ال اثبيي  محايي له  إنمييد 
عي  من امسك به من لألطرلف انع عيبف إثبيد  

 . ج ده  إثبد   محا له
إلاجدهييد  لدفنهايي   لدفنييه أنظيير عررييد دمخايييف ل

أص و لدنيدن ن : بخص ص هذه لدمسأد   لدنردد 
لدييييد د  لدخييييدص دمسييييادذ محمييييد كمييييدو فهميييي  

در ق فيي  لدنييدن ن لدييد د   – مييد باييد  191ص
لدخدص لدكادب لدثدن  دمسادذ محمد لدارب  هدشم 

 .   مد باد 79ص 
 لدندن ن لدد د  لدخدص دمسادذان سدم  بداع 

 – مد باد  336بد لدادو صمنص ر  عكدش  ع
 اادداق عي  مجي  لدندن ن لدد د  لدخدص 

 مد باد  درلس   97دمسادذ عي  لدمقغن  ص
دند بان لن لإلخاصدص لدنردد  لدد د  ديمحدكم 
لدا نسا  مرم ن   م دع  بددماهد لألعي  دينردف 

 . مد باد 17ص
هيي  نظرايي  إدمييدن لدنييدن ن لألجنبيي  فيي  لدنييدن ن  -2

أنظييير  –اييي  سيييدد  لدفنيييه لإلاطيييدد  لدييي طن  لد

حسييبمد افهييم ميين  –دكيين لدمشييرع لدا نسيي  
ااابيييير أن لدنييييدن ن  –  .د.ق.ميييين م 17لدفصييييو 

لد طناييي  أ  )لألجنبييي  إذل عانايييه مدعيييد  لدانيييدقع 
بصفاه  –أمدم لدنردف لدا نس   -احافظ ( لألجنبا 
 لنييه ال انصييهر فيي  لدنظييدم لدنييدن ن  إال (3)كنييدن ن

 (4)ديندر   إنمد ابن  رغم ذدك خدرن هذل لدنظيدم
 اطباييق لدنييدن ن لدا نسيي   لسيياباددهبييدداو جيي لق 

 .بدال منه
 

دكيين هييو ااابيير مجييرد  لمايي  إذل دييم ااانييه 
كمد إذل كدن أحد لألطرلف ه  لديذل  لإلسنددمدعد  

 .؟ إساند إداه ف  دع له أ  ف  دف عه
 

مو عبف إثبد  محا ى لدندن ن إن ح
لألجنب  لدماان بندعد  لإلسندد عي  لدندر  
 حمو إثبد  محا له عي  من اثاره من لدخص م 
ف  لدحدال  لألخرى مد اجد فاه لدباض مد ادعم 
مثو هذه لدافرم  دكنند نااند أن هذه لدافرم  داس  
مددم  عي  إخا ف ف  طباا  لدندن ن لألجنب  

لدماحمو دابف إثبداه إلنادلم بإخا ف لدشخص 
لداأ او دايك لدافرم   لكو مبرر منطن  دمثو هذ

 إنمد ه  افرم  مددم  عي  مجرد مسدعد  
لدندر  عي  إثبد  محا ى لدندن ن لألجنب  ألن 
لدندر  حا  ف  ص ر  إثدر  لدندن ن لألجنب  
 من مبو أحد لدخص م غار ماف  امدمد من إمدم  

 
 
 

 ألن لدخص م ال امكنهم  لددداو عي  محا له
 لإلساندد إد  لدندن ن لألجنب  إال ف  إطدر

                                                                        

أصييي و لدنيييدن ن لديييد د  لدخيييدص دمسيييادذ محميييد 
 .191كمدو فهم  ص

انيدام مجيي  لدنيدن ن  –لألسادذ محمد لدارب  هدشم  -3
لدمجييي  لدا نسييا  دينييدن ن سيين   –لدييد د  لدخييدص 

 .مركق لدنشر لدجدما  ا نق -33ص 3777
 ن اادداق عي  مجيي  لدنيدن –لألسادذ عي  مقغن   -4

 .91لدد د  لدخدص ص
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 مد اخ ده دهم م لعد لإلسندد كمد ف  ص ر  
إافدق لدطرفان عي  إسابادد م لعد لداندقع لدا  
ال اهم لدنظدم لدادم  إخاادر مدن ن أجنب  ماان 

 71لدجقف لألخار من لدفنر  لألخار  من لدفصو )
خص م مخددف  مدعد  لإلسندد  اخ او لد(  .د.ق.م

 اااان لدندن ن لدذل ار نه مندسبد دحو خ فداهم 
ااد ف  حد ذلاه مدعد  إسندد أ  اندقع  اك ن 
لدندن ن لألجنب  لدذل اخادر نه ال اخايف ف  
طباااه عي  هذل لألسدق عن لدندن ن لألجنب  
لدذل عاناه مدعد  لداندقع فإن كدن لأل و مدن ند 

من مبو مدع  لداندقع فإن لدثدن  دمجرد اااانه 
 لدمامثي مدن ن أارد ألنه ماان من مدعد  لداندقع 

ف  اف اض لدمشرع لدخص م اااان لدندن ن 
 .لدمنطبق

 
 :مشموالت القانون األجنبي  -ب

 
لدمنص د بددندن ن لألجنب  لدذل ااانه 

من  11/13مدعد  لإلسندد حسب أحكدم لدفصيان 
اابره لدمشرع لألجنب  ه  كو مد ا (5)هذه لدمجي 

 مدن ند أ  مصدرل اسامد منه لدن لعد لدندن نا 
 هذه لدن لعد اسامد م اهد  أ د ااهد ف  ( 3)

لداطباق من لدمصدر لدذل إنحدر  منه  من 
لدمراب  أ  لددرج  لدا  احايهد ذدك لدمصدر ف  

 (.7)لدسيم لدماامد دهاكي  مصددر لدندن ن 
 

  لدا  ااانهد  اطبق أحكدم لدندن ن لألجنب
مدعد  لداندقع س لف أكدن  أحكدمد دلدم  أم 

 (.1)إنانددا  
 
 :  مصادر القانون -1

                                                 
اطبق لألحكدم : "عي  مد اي   13انص لدفصو  -5

لإلنانددا  لد لرد  ف  لدندن ن لدذل عاناه مدعد  
 ".لداندقع

اشمو لدندن ن : "عي  مد اي   11 انص لدفصو 
لألجنب  لدماان بندعد  لإلسندد مجم ع لألحكدم 

 ". فق لدمصددر لدشكيا  لدا  ااامدهد

 
ااييرف لدفنييه لداداييد ميين لدماييدن  دمصييطي  

لدمصييدر : نييذكر ميين بانهييد  (6)"مصييدر لدنييدن ن"
 Source)لدم ريي ع  أ  لدمييددل أ  لدحنانيي  

matérielle ou réelle ) لدحنييددق " انصييد بييه
لدايي  إسييامد منهييد لدمشييرع لدندعيييد  لدم ريي عا  

لدندن نايييييي  كددحنييييييددق لدادراخايييييي   لإلجامدعايييييي  
 لإلماصيييددا   لدسادسيييا   لدداناييي   غارهيييد مميييد 

 . (7)"أ ح  إد  لدمشرع بددندعد  لدندن نا 
 

 ديياق هييذل هيي  لدمانيي  لدييذل ااناييه عبييدر  
مييين  11لدييي لرد  بددفصيييو " لدمصيييددر لدشيييكيا "
 مصيييييددر لدشيييييكيا    إنميييييد لدمنصييييي د بدد.د.ق.م
( Sources formelles  )  لألسييييبدب لدمنشييييد

أل لألسييييبدب لدايييي  ااطيييي   (8)ديندعييييد  لدندن نايييي 
ديمصييييدر لدمييييددل لدم ريييي ع  شييييكيه لدنييييدن ن  
داصب  مدعد  مدن ناي  ماصيف  بددام ماي   لداجيرد 

 . (9) لإلدقلما 
 

.  هذه لدمصددر اخايف من اشراع آلخر
مد ال اخي  من  مارف  لدمصددر لدشكيا  دندن ن 

باض لدصا بد  ألن لداشدراع ال انص عدد  
عي  مصددر لدندن ن بص ر  صراح  أ  ال 

                                                 
لدادميي  دينييدن ن دمسييادذ سييمار عبييد  أنظيير لدنظرايي  -6

 . مد باد 713لدساد اندغ  ص
 مييدخو ددرلسيي  لدنييدن ن دمسييادذ محمييد لدشييرف  

 . مد باد 311ص
 محدررل  ف  لدندن ن لدمدن  لدجقف لأل و 

دمسادذ محمد كمدو شرف لددان  ه   61ص
عبدر  عن در ق مرم ن  مندم  دطيب  لدسن  

لدسادسا  با نق لأل د  بكيا  لدحن ق  لداي م 
 .3771/3776لدسن  لدجدماا  

لدنظرايي  لدادميي  دينييدن ن  –سييمار انييدغ  : لألسييادذ  -7
 .719/711ص

 .711لألسادذ سمار اندغ  لدمصدر لدسدبق ص -8
لألسادذ محمد كمدو شيرف لديدان لدمصيدر لدسيدبق  -9

 .71ص
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انص عي  جمااهد  لن لدذل اا د  ربط 
لدمصددر لدشكيا  إنمد ه  لدفنه لدذل مد ال اك ن 

 .ه  بد ره مصدرل ديندن ن
 

 لدفنييه لدسييددد ارييع ث ثيي  ميي لدم ديمصييددر 
 :لدشكيا  ديندن ن ه  

 
أن  (10) ااابييييير أصيييييحدبهد:  دنددمييييي  لأل دييييي ل -

: لدمصيييددر لدشيييكيا  دينيييدن ن هييي 
 .لداشراع  لدارف  فنه لدنردف

 
أن  (11) ااابيييييير أصييييييحدبهد:  لدنددميييييي  لدثدنايييييي  -

: لدمصييددر لدشييكيا  دينييدن ن هيي  
لداشيييراع  لدايييرف  فنيييه لدنريييدف 

 .(12) لدفنه

                                                 
حسب لألسيادذ سيمار انيدغ   –لداشراع لدمصرل  -10

 لدايييرف  فنيييه لدنريييدف  ال ااايييرف إال بدداشيييراع
 –كمصييددر شييكيا  دينيييدن ن لدمصييرل أمييد لدفنيييه 

فيييي  ااابيييير ميييين  –حسييييب رأل لألسييييادذ انييييدغ  
مصيييددر لدنيييدن ن ألنيييه اريييطيع بدرلسييي  لدن لعيييد 
لدندن نا  من حاث  ج دهد درلس  انراراي    مين 

 –" حاييث افسييار مرييم نهد  هييذه درلسيي  ان امايي 
رايي  لدنظ: " مييد مبيهييد ميين كادبييه  137لنظيير ص

 ".لدادم  ديندن ن
لألسييييادذ شييييرف لدييييدان إعابيييير فيييي  محدرييييرلاه  -11

لدمشيييدر إداهيييد أن مصيييددر لدنيييدن ن  ال شيييك أنيييه 
لداشيراع : انصد مصيددر لدنيدن ن لدا نسي  اشيمو 

فيي  كادبييه  -دكنييه .  لداييرف  فنييه لدنرييدف  لدفنييه
 –لألشيخدص  –لدنظراي  لدادمي  : لدندن ن لدميدن  

لدمطباييي   7777 إثبيييد  ديحنييي ق لدطباييي  لأل دييي 
 - مييد باييد  13لدرسييما  ديجمه رايي  لدا نسييا  ص

حصرهد ف  لدث ث  لأل دي  فنيط مسيابادل لدفنيه أ  
 .فنه لدشرلح كمد اسماه من مصددر لدندن ن

لداشيييراع : إعابييير  لدمحكمييي  لإلبادلداييي  باييي نق  -12
 لدفنه  فنه لدنردف من لدمصيددر لدشيكيا  دينيدن ن 

أنظيييير لدحكييييم  - (لدنييييدن ن لدس اسييييرل)لألجنبييي  
 7773لداحرييييارل لدصييييددر فيييي  لدنرييييا  عييييدد

 (.غار منش ر) 31/37/3777بادراخ 

 
 هييي  مددمييي  م سيييا   ااابييير :  لدنددمييي  لدثددثييي  -

أن لدمصددر لدشكيا   (13)أصحدبهد
لدندن ن أل لداشراع  : ديندن ن ه 

 لإلافدماييييييييد  لدد دايييييييي    فنييييييييه 
لدنرييدف   لداييرف   لدممدرسييد  
لدجييييدرل بهييييد لدامييييو   لدمبييييدد  
لدادمييييييييي  دينيييييييييدن ن   م لعيييييييييد 

 .لإلنصدف   لدفنه
 

 دكيييين لدجماييييع اافييييق عييييي  أن لدمصييييدر 
لألسدسييي  دينيييدن ن إنميييد هييي  لداشيييراع  لن بناييي  

 (14)خييرى إنمييد هيي  مصييددر ثدن ايي لدمصييددر لأل
 . إحاادطا  أحادند

 
 هذل لدانسام دمصددر لدندن ن إد  مصددر 
أسدسا   أخرى ثدن ا  ادع  إد  لداسدرو عن 

هو مصد . أاهمد مد مصد لدمشرع لدا نس 
بددندن ن لألجنب  لداشراع فنط بإعابدره لدمصدر 
 لدمكا ب  لدذل امكن بسه د  لداارف عياه 

 
 

نه أم أنه مصد بددندن ن لألجنب   عي  مرم 
مجم ع إحكدمه س لف أكدن مصدرهد لداشراع أم 

 ؟…لدارف أم فنه لدنردف أم لدفنه 
 

أعانييد أنييه مصييد لدمفهيي م لد لسييع ديمصييددر 
لدشييكيا  ألنييه  دييدن كييدن دانسييام لدمصييددر لدشييكيا  
إد  أسدسا   ثدن ا  مد ابيرره عيي  مسيا ى كثير  

إن هيييذه لألهماييي   اكيييرلر لداطبايييق فييي لالسييياامدو
 اخافييي  عيييي  مسيييا ى لداطبايييق لدفايييي  ألحكيييدم 
لدنيييييدن ن لألجنبييييي  إذ اكفييييي  أن اكييييي ن لدندعيييييد  
لدندن نايي   لجبيي  لداطباييق بم جييب مدعييد  لإلسييندد 

                                                 
ميدخو ددرلسي  لدنيدن ن  –لألسادذ محميد لدشيرف   -13

 .363ص
ميدخو ددرلسي  لدنيدن ن  –لألسادذ محميد لدشيرف   -14

 .311ص
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داكييي ن جيييقف مييين لدنيييدن ن لألجنبييي  سييي لف أكيييدن 
أم … مصدرهد لداشراع أم لدارف أم فنه لدنردف 

 .م لعد لإلنصدف
 

عد  لدندن نا  إد   ددن كدن إنامدف لدند
مصدر أسدس  أ  مصدر ثدن ل ال ااراب عياه 
إمدم  افرم  بان لدن لعد لدمنحدر  من مصدر 
. أسدس   ايك لدمنحدر  من مصدر ثدن ل
فك همد مدعد  مدن نا   لجب  لداطباق إذل عاناهد 

فإن لألمر اك ن بخ ف ذدك  –مدعد  لإلسندد 
لدسيم لدهرم  بددنسب  دم مع لدندعد  لدندن نا  ف  
 .لدمهاكو دنص ص لدندن ن لألجنب 

 
  : السلم الهيكلي لنصوص القانون -2

 
فييي  ماظييييم لألنظمييي  لدندن نايييي  لدماطيييي ر  
اراييييب م لعييييد لدنييييدن ن بحسييييب م اهييييد  ااطيييي  
لأل د ايي  فيي  لداطباييق ديايي  هيي  أعييي  عييي  لدايي  
هي  أدنيي  فا رييع أحكييدم لددسيا ر فيي  مميي  لدبنييدف 

لدندن نايي  لدايي  ااكيي ن  لدهرميي  دمجميي ع لدن لعييد
منهييد لدنظييدم لدنييدن ن  ديد ديي   اراييب احيي  أحكييدم 
لددسا ر بنا  لدن لعد بحسيب م اهيد لداي  اسيامدهد 
مييين لدندعيييد  لداييي  اف مهيييد منقدييي   دييياق دهيييد أن 

 هكذل حا  نهداي  لدسييم  (15)ااادرض مع أحكدمهد
 :لدذل اأخذ ف  لدغددب هذل لدشكو 

 لددسا ر -3

أنظييير )داييي  لدمصيييددق عياهيييد لدد  لالافدمايييد  -7
 (من لددسا ر 17لدفصو 

 .لدن لنان لدمصددق عياهد بدإلسافادف لدشاب  -1

لدنيي لنان لألسدسييا   هيي  لدنيي لنان لدمنصيي ص  -1
 69  66  37  7  1  1عياهيييد بددفصييي و 

ميين لددسييا ر  ااايييق  93  97  67  61 
بايم لدجمه را   شادرهد  بددحراد  لدادمي  

                                                 
ميدخو ددرلسي  لدنيدن ن  –لألسادذ محميد لدشيرف   -15
 .363ص

اابايير  لدصييحدف   لدنشيير كحرايي  لدفكيير  لد)
 اأسييياق لدجماايييد   لألحيييقلب   لالجاميييدع

 حرمييي  لدمسيييكن  سيييرا  (  لدحيييق لدننيييدب 
لدمرلسيييي   حراييي  لداننيييو  لإلمدمييي    الاييي  
لدنريييدف  انظيييام لدمجييييق لألعيييي  دينريييدف 
 لدرمدند  لد قم  دينرد   لدمحكمي  لدايايد 

 لالماصييييييددل مجييييييق لدد دييييي   لدمجييييييق 
لدمحيايي   لدنييدن ن   لدجمدعييد   لالجامييدع 
 (.من لددسا ر 71أنظر لدفصو ) لالناخدب 

 لدن لنان لداددا  -1

 لدمرلسام -6

 لأل لمر -9

 لدنرلرل  -1
 

ثييم اييأا  باييد ذدييك لدمصييددر لدثدن ايي   فيي  
منييدماهد م لعييد لدنييدن ن لدام مايي  حسييب لدفصييو 

ع ثم لدارف  لدايدد  دكين دياق دهميد .إ.من م 111
ميييين  111لدفصييييو )أن اخددفييييد لديييينص لدصييييرا  

 .ثم فنه لدنردف ثم لدفنه( ع.إ.م
دكن اجب لدانباه إد  أن ارااب لدنص ص 
 بحسب م اهد ارجع فاه إد  لدارااب لدماامد 

  لدندن ن لدذل عاناه مدعد  لإلسندد  داق ف
ديارااب لدماامد ف  مدن ن لدندر   عند غادب 
مثو هذل لدارااب ف  لدندن ن لدماان بندعد  

مد لدمبدد  لدادم  لدسددد  بخص ص لإلسندد ااا
هذه لدمسأد  ف  لدندن ن لدد د  لدخدص  لدا  
ااط  لأل د ا  ألحكدم لددسا ر فددمادهدل  
لدمصددق عياهد ثم لدنص ص لدصددر  عن 
لدسيط  لداشرااا  ثم لدنص ص لدصددر  عن 

 .لدسيط  لداراابا  لدادم  إدخ
 
 :  االنتقاليةاألحكام  -3

 
نان لد راا  أنهد داس  من سمد  لدن ل

أبدا   إنمد ه  مدبي  ديااداو  حا  دإلدغدف كيمد 
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رأى لدمشرع أنهد دم ااد اساجاب دحدجاد  
 .لدمخدطبان بهد

 
 دييي  كيييدن  (16)دكييين  جييي د فدصيييو قمنييي 

مصييارل بييان اييدراخ نشيير لدنييدن ن لدجداييد  اييدراخ 
لدندعيييد   لسيييامرلرنفيييدذه افسييي  لدمجيييدو إلمكدناييي  

 Le principe de survie deلدندن ناي  لدندامي  

la règle ancienne   لدمنسييي خ  أ  لدماددييي 
 ندفييذ   ديي  دمييد  مصييار  رغييم نسييخهد أ  ااييدايهد 

 
 ا مييف لدندعييد  لدندن نايي  لدجداييد  عيين لدنفييدذ  ديي  

 لدمخاصييي    دميييد  محيييدد  رغيييم مصيييددم  لدسييييط
اش بييييان لدنييييدن ن لدنييييدام د هييييذل لداايييي (17)عياهييييد

اخيييق لدانييدقع لدقمنيي    لدنييدن ن لدجداييد هيي  لدييذل
 .بانهمد
 

                                                 
 3771دسين   61ن عيددمن لدندن  7انص لدفصو  -16

لدماايييييييق بنشيييييير  71/79/3771لدمييييييرر  فيييييي  
لدنصيي ص لدندن نايي  بددرلدييد لدرسييم  ديجمه رايي  

لدنصي ص لدندن ناي  : "لدا نسا   بنفدذهد عيي  أن 
 لداراابايي  ال اكيي ن ندفييذ  لدمفايي و إال باييد مريي  
خمس  أادم عي  إادلع لدرلدد لدرسم  لدمدرجي  بيه 

ااابير في  لألجيو  بمنر  الا  اي نق لدادصيم   ال
ا م لإلادلع مع إمكدنا  أن اارمن هذه لدنصي ص 
إذنييد صييراحد بانفاييذهد حييدال أ  فيي  أجييو ااجييد ق 

 ".لدمهي  لدمذك ر 
لدسييييط لدمخاصييي  فييي  اييي نق هييي  إميييد لدسييييط   -17

 إن إاخيييذ  لدندعيييد ( مجييييق لدنييي لب)لداشيييرااا  
مييين لددسيييا ر  11أنظييير لدفصيييو )شيييكو لدنيييدن ن 

 نا  لداي  اجيب أن اصيدر بخص ص لدن لعد لدندن
أ  لدسييييط  لدارااباييي  لدادمييي  ( فييي  شيييكو ميييدن ن

لدسيييييط  لدانفاذايييي  رديييياق لدجمه رايييي  بددنسييييب  )
دم لمييير  لدييي قرلف أ  ررسيييدف لدبييييداد  بددنسيييب  

أن إاخذ  لدندعد  لدندن نا  شكو لألمر ( دينرلرل 
مييييين لددسيييييا ر  11أنظييييير لدفصيييييو )أ  لدنيييييرلر 

ا  امكين أن اصيدر بخص ص لدن لعد لدندن نا  لد
 (.ف  شكو أمر أ  مرلر

 احييو انييدقع لدنيي لنان فيي  لدقمييدن حسييب 
  لالنانييييييدد مبييييييدد   م لعييييييد ااييييييرف بددنييييييدن ن 

Le droit transitoire . أ   لالناندداي  لدني لنان
إمد أن اك ن عدم  دلدم   أمد أن  لالنانددا لدحي و 

 .اك ن خدص   مرما 
 
 :  الدائمة الحلول -1

 
مار ف  ف  لدفنيه  فنيه  ه  مبدد  مدن نا  

ااميييد بايييض لداشيييدراع إدييي  ايييد انهد  (18)لدنريييدف
رمن لدمبدد  لدادمي  دندن نهيد لدايدم  هي  لدنيدن ن 

 :ف  لدغددب  اامثو خدص  ف   (19)لدمدن 
 
 :مبدأ عدم رجاا  لدندن ن لدجداد   -
  Le principe de la non-rétroactivité  
 
 : دجداد  لألثر لدف رل أ  لدمبدشر ديندن ن ل -
   L’effet immédiat 

 
                                                 

أنظييير لدنظراييي  لدادمييي  دينيييدن ن دمسيييادذ سيييمار  -18
ا قايييييع منشيييييأ  لدمايييييدرف  –عبدلدسييييياد انيييييدغ  

 3716بدإلسييييكندرا  جمه رايييي  مصيييير لداربايييي  
 .  مد باد 616ص
دمسادذ محمد لدشرف   –مدخو ددرلس  لدندن ن  -

  . مد باد 371ص 3773دلر سرلق دينشر 
لدصييددر  77613ر لداانابيي  لدمييدن  عييددلدنييرل -

مجييي  لدنرييدف  لداشييراع  31/73/3771فيي  
 مييد باييد  غاييره ميين  91ص 71دسيين   7عييدد

لدنرلرل   لألحكدم لألبادلدا   لإلسادندفا   مد 
أشيييدر لألسيييادذ هدشيييم إدييي  عيييدد منهيييد بكادبيييه 
در ق فيي  لدنييدن ن لدييد د  لدخييدص  لدكاييدب 

 . مد باد 17لدثدن  ص
انابيي  لدمييدن  لدفرنسيي  لدمييرر  فيي  لدنييرلر لدا -

31/73/3717 :RCDI 1982 note 

Batiffol – DIP Mayer P156 
أنظر لدندن ن لدمدن  لدجقلدرل  خدص  لدميدداان  -19

منيييه  لدنيييدن ن لدميييدن  لدمصيييرل  خدصييي   1  9
 .6/9/7لدم لد 
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 همد مبيدنن ماكيدم ن فددنيدن ن لدنيدام افنيد 
نفيييدذه عيييي  لأل ريييدع لدندن ناييي  لدجدايييد  بمجيييرد 
صييار ر  لدنييدن ن لدجداييد ندفييذل  لدنييدن ن لدجداييد 
اطبييق بييأثر فيي رل عييي  لأل رييدع لدندن نايي  لدايي  

من ادراخ نفدذه مد دم اينص لدمشيرع  لبادلفااك ن 
 .ي  لدمدر عي  اطبانه ع

 
 لأل رييدع لدندن نايي  لدايي  اميي  نشييأاهد أ  
أننرييي  أ  رابييي  كيييو نثدرهيييد فييي  ظيييو لدنيييدن ن 
لدنييييدام ااييييد  مييييددع أ  اصييييرفد  مدن نايييي  ادميييي  
 اخرييع دينييدن ن لدييذل اميي  فيي  ظيييه أل دينييدن ن 
لدندام  ال اسرل عياهد لدندن ن لدجداد إال بم جيب 

ني ق لدد د  ديح لالحارلمنص صرا  اطباند دمبدأ 
 . لدمكاسب 

 أمييد لداصييرفد  أ  لد مييددع لدايي  دييم اكامييو 
نشأاهد أ  دم اراب نثدرهد باد فااندسيمهد لدندن نيدن 

 :عي  لدنح  لدادد  
 
شر ط اك ان لدا مي  أ  لد رياا  لدندن ناي    -

 لآلثيييدر لداييي  حصيييي  فييي  لدمدرييي  ابنييي  
خدرييا  دينييدن ن لدييذل اميي  فيي  ظيييه  هيي  

 .لدندن ن لدندام
 
د لآلثييدر لدايي  احصييو باييد نفييدذ لدنييدن ن  أميي  -

لدجداد  د  ااين  ب رياا  اك ني  في  ظيو 
لدنييييدن ن لدنييييدام فاكيييي ن خدرييييا  دينييييدن ن 

 .(20)لدجداد
 

 هكذل حا  اام اصفا  لأل ردع لدندن نا  
 .لدا  اك ن  ف  ظو لدندن ن لدندام

 
 :  الظرفية الحلول -2

 

                                                 
شيييرح لدمجيييي  لدا نسيييا  دينيييدن ن "أنظييير كادبنيييد  -20

ص  7771نق لدطباي  لأل و اي " لدد د  لدخيدص
 .  مد باد 711

 لناندداييي هييي  عبيييدر  عييين م لعيييد مدن ناييي  
نييدن ن لدجداييد  اارييمن حييي ال خدصيي  اصييدحب لد

دمشييييكي  لدانييييدقع لدقمنيييي  بييييان لدنييييدن ن لدجداييييد 
 لدنيييدن ن لدنيييدام خيييدرن لدن لعيييد لدادمييي  دانيييدقع 

 لنانيدد لدن لنان ف  لدقمدن إذ اام اا ارهد بنظدم 
بييان لدنييدن ن لدنييدام  لدنييدن ن لدجداييد  هيي  اهييدف 
بدألسييييدق إديييي  امكييييان لألشييييخدص لدخدريييياان 

ميييين فرصيييي  أ  مهييييي  دم فميييي   دينييييدن ن لدجداييييد
مثيميد  (21)أ ردعهم مع مناراد  لدنيدن ن لدجدايد

فاييييو لدمشييييرع لدا نسيييي  عنييييد إحييييدلث لدمفايييي و 
 لدمنشييل ديارسييام بددنسييب  ديحنيي ق لداانايي  لدمااينيي  

 
 16بددانيييدرل  لدمسيييجي  إذ اريييمن لدنيييدن ن عيييدد

لديييذل  71/71/3777لدميييرر  فييي   3777دسييين  
ن ق لدااناي  في  عدو باض لدفص و من مجي  لدح

إاجييده إمييرلر مبييدأ لدمفايي و لدمنشييل ديارسييام ميين  
لألشخدص لدذان مد اك ن دهيم اصيرفد  أ   ميددع 
 لجبييي  لدارسيييام ديييم ارسيييم أجيييو ثييي ث سييين ل  

 أسياحدث ( مدد ف  هيذل لألجيو ميراان)دارسامهد 
لدميرر  في   3777دسين   17بم جب لدندن ن عدد

راييي  أجهييق  داحايييان لدرسييي م لداند 79/71/3777
لديجييدن لدجه ايي  دياحاييان ) اخياصييهد ميين لدجميي د 

 اخ اييو لدمحكميي  لداندرايي  احاييان ايييك لدرسيي م 
حاييي  اصيييب  ميييددر  عيييي  انبيييو ( لدمجميييد  أاريييد

 كيهييد أحكييدم إنانددايي  ارميي  إديي  امكييان . لدارسييام
لدمخدطبان بددندن ن لدجداد من م فمي  أ ريدعهم 
مييع مناريياد  لدنييدن ن لدجداييد لدييذل صييار لدحييق 

داان  لداندرل لدمااييق بانيدر مرسيم ال انشيأ  ال ل
إديخ إال بددارسييام … انانيو  ال اايدو  ال اننري  
 . إبادلف من ادراخ لدارسام

 
أ  كمييد فاييو عنييدمد أدغيي  لألحكييدم لدمااينيي  
بدإلخاصييدص لدنرييدد  لدييد د  ديمحييدكم لدا نسييا  
 لدن لعييد لدمنظميي  دانفاييذ لألحكييدم لألجنبايي  بمجييي  

                                                 
لدنظرايي  لدادميي  دينييدن ن  –لألسييادذ سييمار انييدغ   -21

 . 617ص
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مييين  7د  لدخيييدص إذ نيييص لدفصيييو لدنيييدن ن لديييد 
 اجييرل : عييي  أنييه  (22)مييدن ن إصييدلر هييذه لدمجييي 

  
لدامو بأحكدم هذه لدمجي   انع اطبانهد باد مري  
ث ثيي  أشييهر ميين اييدراخ نشييرهد بددرلدييد لدرسييم  
ديجمه را  لدا نسا  بد ن أن اك ن دهد اأثار عي  
لدمدر  إال أن لدنريداد لداي  ال قلدي  جدراي  في  

ن لدامييو بهييذه لدمجييي  ابنيي  خدرييا  اييدراخ جراييد
ألحكييدم لدنييدن ن لدماميي و بييه فيي  لداييدراخ لدسييدبق 
عيين جراييدن لدامييو بهييذه لدمجييي  إديي  أن انفصييو 
ب جييه بييد   اصييب  أحكدمييد محييرق  عييي  ميي   مييد 

 .لاصو به لدنردف
 

 : الحلول العملية  -ب
 

  .د.ق.من م 13إن صادغ  نص لدفصو 
سدبق : ان افارض  ج د حدد  اادمب بان مدن ن

 الحق ف  لدندن ن لدذل عاناه مدعد  لداندقع إذ 

                                                 
مدن ن إصيدلر مجيي  لدنيدن ن لديد د  لدخيدص هي   -22

 لدميييييرر  فييييي  3771دسييييين   79لدنيييييدن ن عيييييدد
منيه عيي  ميد  1 مد نص لدفصيو  79/33/3771 

بدلاييي  مييين جرايييدن لداميييو بهيييذه لدمجيييي  : "ايييي  
لدنصيي ص لدمخددفيي  ايغيي  جماييع ( 9/71/3777)

دهد  بيدألخص منهيد لدفنير  لدثدناي   ميد بايدهد مين 
 131  139  136  13 لدفصيييييي و  7لدفصييييييو 

من مجي  لدمرلفاد  لدمدناي   173  177  137 
دسيييين   317 لداجدرايييي  لدصييييددر  بددنييييدن ن عييييدد

 لألمييييييير  71/37/3717لدميييييييرر  فييييييي   3717
لدمااييييييق بريييييبط  37/79/3716لدميييييرر  فييييي  
  ديا نسياان مين غاير لدمسييمان لألح لو لدشخصيا

 ". لداه د  لدنص ص لدا  ننحاه أ  امماه
 لدفصيييي و  لدنصيييي ص لدميغييييد  ااايييييق حسييييب 
لدارااييب بدإلخاصييدص لدنرييدد  لدييد د  ديمحييدكم 

(  .م.م.ميين م 13 لدفصييو  7لدفصييو )لدا نسييا  
 انفايييذ لألحكيييدم  لدنيييرلرل  لداحكاماييي  لألجنباييي  

 لو  مفهييييييي م لألحييييييي(  .م.م.بناييييييي  فصييييييي و م)
لدشخصييا   م لعييد انييدقع لدنيي لنان لدمااينيي  بهييد 

 (.3716أمر)

ال سباو ديحداث عن اطباق لألحكدم لإلنانددا  
خدرن هذل لإلطدر لدندن ن   ال ف  غادب اندقع 
قمن  بان مدن ن مدام  مدن ن جداد مادو أ  

 .ندسخ ألحكدمه
 

كمد افارض إحا لف هذل لدندن ن لدذل 
كدم إنانددا  دحو ذدك عاناه مدعد  لإلسندد عي  أح

لداندقع لدقمن  بان لدندن ن لدندام  لدندن ن 
 .لدجداد
 
 

دكن لد لميع لداميي  ميد افيرق هيذه لدفرريا  
 مييد افييرق خ فهييد إذ ميين لدجييددق أن ااييان مدعييد  
لداندقع مدن ند ال اارمن أحكدمد إنانددا  مهمد كدن 

 .ن عهد فمدذل اك ن لدحو عنددذ؟
 
 
 :  ضمن أحكاما إنتقاليةالقانون المعين يت -1

 
دنيييد رأانيييد أن لدحيييي و لإلناندداييي  ميييد اكييي ن 
م لعد عدم  دلدم  مدرجي  بددنيدن ن لدايدم لديدلخي  
لدذل عاناه مدعد  لداندقع س لف أكيدن هيذل لدنيدن ن 
ه  لدندن ن لدا نس  أم لدندن ن لألجنب   مد اكي ن 
أحكدمد خدص  منص صد عياهيد بددنيدن ن لدمنطبيق 

لدندن نا  لدخدص  محو لدنقلع ففي   عي  لد راا 
ك  لدحيدداان ال ا جيد أل إشيكدو إذ اينص لدفصيو 

  عي  أن لألحكدم لإلناندداي  لدي لرد  .ق.من م 13
فيي  لدنييدن ن لدييذل عاناييه مدعييد  لدانييدقع ااييد جييقف 
من ذديك لدنيدن ن  اجيب اطبانهيد هي  د ن إدافيد  

 .دمحكدم لإلنانددا  دندن ن لدندر 
 

أن لدندن ن لدذل عاناه مدعد  دكن إذل ابان 
لداندقع اارمن م لعد إنانددا  عدم   م لعد 
إنانددا  خدص  فإن لدن لعد لدخدص  ه  لدا  
اطبق  ابن  لأل د  كن لعد إحاادطا  إلقلد  
لدغم ض أ  دسد لدفرلغ أ  لدننص ف  لدن لعد 

 .لإلنانددا  لدخدص 
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 : القانون المعين ال يتضمن أحكاما إنتقالية -2

 
إذل عان  مدعد  لداندقع مدن ن د د  ال 
اارمن حي ال عدم   ال خدص  داندقع لدن لنان 
ف  لدقمدن  كدن  لد راا  لدندن نا  لدمار ر  
عي  لدندر  ااندقع حكمهد مدن ندن سدبق  الحق 

 .فمد ه  لدحو؟
اجب أن ننبه إد  أن لدندن ن لألجنب  

عي  مثيمد انص  –لدماان بندعد  لإلسندد اشمو 
مجم ع لألحكدم  –  .د.ق.من م 11ذدك لدفصو 

لد لرد  بكو لدمصددر لدشكيا  لدا  ااامدهد فإذل 
كدن ااامد كمصددر شكيا  ده لداشراع  لدارف 
 فنه لدنردف  لدفنه  جب لدبحث عن لدن لعد 
لإلنانددا  ف  كو مصدر من هذه لدمصددر  ال 

منهد ااد خدداد من لألحكدم لإلنانددا  إال إذل خي  
 حا  ف  هذه لدحدد  . جماع مصددره لدشكيا 

ابن  أمدم لدندر  إمكدنا  أخرى دحو مشكي  
لداندقع لدقمن  ف  إطدر لداأ او لدخدص لدذل مد 
اك ن أعطده فنه مردف ذدك لدبيد دايك لدن لعد 
لدماندقع  قمناد  د  كدن اأ ايه دهد خدرن نطدق 

مد انف  لألحكدم لإلنانددا  كأن اك ن مد أ دهد ب
 .عنهد لداندقع بشكو أ  بآخر

 
 إذل إسانفد  كو هذه لإلمكدناد   دم اصو 
لدندريي  إديي  أل حييو طبييق أحكييدم لدفنيير  لألخايير  

مين هيذه لدمجيي  لداي  اينص عيي   17من لدفصيو 
لنه إذل اايذر إثبيد  محاي ى لدنيدن ن لألجنبي  فإنيه 

 لدنييدن ن لدا نسيي  . انييع لدامييو بددنييدن ن لدا نسيي 
دكنييه  (23)اارييمن م لعييد إنانددايي  عدميي بييد ره ال 

                                                 
من لددسا ر  31بإساثندف لدندعد  لد لرد  بددفصو  -23

لدان ب  شخصيا   ال اكي ن " لدا  انص عي  أن 
أ  ". إال بمنارييي  نيييص ميييدن ن  سيييدبق لد ريييع

لدندعد  لد لرد  بددفصو لأل و من لدمجي  لدجندداي  
اادمييييب أحييييد إال  ال: " لدايييي  ايييينص عييييي  أنييييه 

بمناريي  نييص ميين مييدن ن سييدبق لد رييع دكيين إذل 

 سيييييييييييياك ن فيييييييييييي  هييييييييييييذه لدحدديييييييييييي  هيييييييييييي  
 
 

لدنييدن ن لدييذل عاناييه مدعييد  لإلسييندد  بدداييدد  فهيي  
اشييمو مجميي ع لألحكييدم  فييق لدمصييددر لدشييكيا  

 منهييد (  .د.ق.ميين م 11لدفصييو )لدايي  ااامييدهد 
فنييييه لدنرييييدف  لدفنييييه  ك همييييد قلخيييير بييييددحي و 

 .لداداد منهد لإلنانددا   مد سبن  لإلشدر  إد 
 

بنييييي  أن نشيييييار إدييييي  أن اايييييداو لدنيييييدن ن 
لألجنبيييي  أ  إدغييييدفه مييييد امييييق عنصيييير لإلسييييندد 

L’élément de rattachement  فاطييييرح
مشكي  لداندقع لدماحرك  حو هذه لدمشيكي  اكي ن 
  فييييييق لدمبييييييدد   لدحييييييي و لديييييي لرد  بددنييييييدن ن 

 .(24)لإلناندد 
 

 La règle de ميد اميق مدعيد  لدانيدقع 

conflit de lois  أ  مرييم ن لدنييدن ن لدماييان
 Le contenu du droitبندعييد  لدانييدقع 

désigné par la règle de conflit de lois  
 
 

                                                                        

 رع مدن ن بايد  مي ع لدفايو  مبيو لدحكيم لدبيد  
 كييدن نصييه أرفييق بييددماهم فييددحكم انييع بمنارييده 

 ".د ن غاره
دكن ك  لدندعداان ااايق كمد ه   لر  بددندن ن  

 .لدجقلد  فحسب
مييين مجيييي  لدنيييدن ن لديييد د   77اييينص لدفصيييو  -24

ااان لدنيدن ن لدمنطبيق حسيب : "أنه لدخدص عي  
لدحدديييي  إمييييد بانصيييير لإلسييييندد لدنييييددم عنييييد نشييييأ  
لد ريياا  لدندن نايي  أ  بانصيير لإلسييندد لدنييددم عنييد 

 .حد ث نثدرهد
دمقاييد لإلطيي ع عييي  حييدال  لدانييدقع لدماحيييرك 
 لدحي و لدندن نا  دإلشكدال  لداي  اطرحهيد أنظير 
د  كادبنيييد شيييرح لدمجيييي  لدا نسيييا  دينيييدن ن لديييد 

 . مد باد 711لدخدص ص 
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 ال شك أن اطباق لألحكدم لإلنانددا  
عي  لداندقع  13انسحب حسب ظدهر لدفصو 

لدقمن  لدذل احصو بان م لعد لدندن ن لألجنب  
لدقمن  بان  لددلخيا  مثيمد انسحب عي  لداندقع

 (.م لعد لداندقع)م لعده لدد دا  
 
 
 

  ال .د.ق.ميييين م 13دكيييين اأ اييييو لدفصييييو 
ميين نفييق  11انبغيي  أن اييام بماييقو عيين لدفصييو 

إال إذل  Le renvoiلدمجيي  لديذل ال انبيو لإلحددي  
 .نص لدندن ن عي  خ ف ذدك

 
  رفيييييييض لدنيييييييدن ن لدا نسييييييي  لإلحددييييييي 

    لدييذل  اانيي  إسييابادد م لعييد لدانييدقع ميين لدنييدن ن
ااانه مدعد  لداندقع لد طنا   لدمر ر مبدشر  إد  
 لدن لعيييييييد لددلخياييييييي  فييييييي  لدنيييييييدن ن لألجنبييييييي  
إذل عان  مدعد  لداندقع لدا نسا  لدندن ن لدفرنس  
 أ  لألدميييييييييييدن  كنيييييييييييدن ن منطبيييييييييييق دحكيييييييييييم 
ع ميييي  ق جايييي  مييييث  فييييإن لدمنصيييي د بددنييييدن ن 
 لألدميييييييدن  أ  لدفرنسييييييي  إنميييييييد هييييييي  م لعيييييييده

دمنظم  ديشر ط لدشكيا  أ  لدم ري عا  لددلخيا  ل
دانييد لدييق لن  ديياق م لعييد لدانييدقع فاييه لدايي  مييد 
 افريييييييييي  إديييييييييي  لإلحدديييييييييي  عييييييييييي  مييييييييييدن ن

 .نخر
 

 دهيييييذل فيييييإن لدمنصييييي د أسدسيييييد بدألحكيييييدم 
إنمد ه  لألحكدم لإلنانددا   13لإلنانددا  ف  لدفصو 

 لدمااينييييييييييييي  بانيييييييييييييدقع م لعيييييييييييييد لدنيييييييييييييدن ن 
اجاو مين مريا  لألجنب  لددلخيا  ف  لدقمدن ممد 

 لدانييييدقع لدقمنيييي  بييييان م لعييييد انييييدقع لدنيييي لنان
فيي  لدنييدن ن لألجنبيي  مرييا  غايير مطر حيي  فيي  
 لدنييييييدن ن لدييييييد د  لدخييييييدص لدا نسيييييي  إال فيييييي  
لدحدد  لدا  ا جد فاهد نص خدص اشار إد  مبي و 
 لإلحددييييييييي   ال أعييييييييييم ب جييييييييي د  دييييييييي  حددييييييييي  
 لحيييد  اييينص فاهيييد ميييدن ن ا نسييي  عيييي  مبييي و 

 .لإلحدد 

 
ل احنق هذل لإلساثندف ا مد مد فإن دكن إذ
ساك ن مددر  عي  اندام لدحو  13أحكدم لدفصو 

بفرو صاغاهد لدادم  لدا  اسا عب لألحكدم 
لإلنانددا  لدمااين  بن لعد لداندقع ف  لدندن ن 

 .لألجنب 
 

 القسم  الثاني
 إثبات القانون األجنبي

 ــــ 
 

: د  عي  أنه .ق.من م 17انص لدفصو 
  بصف  اينددا  إمدم  لددداو عي  امكن ديندر

محا ى لدندن ن لألجنب  لدماان بندعد  لإلسندد ف  
حد د إمكدناد  عيمه به   ف  أجو مان و 

 .بمسدعد  لألطرلف عند لإلماردف
 

 فيي  لدحييدال  لألخييرى فييإن لدطييرف لدييذل 
اك ن دع له مساند  عي  لدندن ن لألجنب  مطدديب 

 .بإثبد  محا له
 

ادب  بمد ف  ذدك لدشهددل   اك ن لإلثبد  ك
 .لدارفا 
 

 إن ااييذر إثبييد  محايي ى لدنييدن ن لألجنبيي  
 .فإنه انع لدامو بددندن ن لدا نس 

 اجب ف  جماع لدحدال  إحارلم مبدأ 
 .لدم لجه 
 

 لدم حظ أن أحكدم هذل لدفصو مد عان  
 ساي   لحد  إلثبد  لدندن ن لألجنب  ه  

ان لدندر  ب( ب)  قع  عبف إثبداه ( أ)لدكادب 
 لدخص م  فرر  عي  لدندر  ف  جماع 

 (.ن)لدحدال  إحارلم مبدأ لدم لجه  
 
 : وسائل إثبات القانون األجنبي  -أ
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  لدكادبي  .د.ق.مين م 17دند أ جب لدفصو 
 سيياي  إلثبييد   جيي د  محايي ى لدنييدن ن لألجنبيي  
مسييابادل بنايي   سييددو لإلثبييد  لدندن نايي  لألخييرى 

لألجنبيي  مكا بييد عييي    ذدييك ألن  جيي د لدنييدن ن
 ثانيي  مرييدف  دمييييف لدنرييا  ريير رل دامكيييان 
لدندري  ميين ممدرسي  حنييه في  لدرمدبيي  دياأكيد ميين 
أن ميييد ميييدم هييي  فاييي  محاييي ى لدنيييدن ن لألجنبييي  

 .لدمحاج به أ  لدذل عاناه مدعد  لإلسندد
 

كمد أن لدكادب  أمير رير رل داجسياد مبيدأ 
لدم لجه  بان لدخص م عن طرايق لإلطي ع عيي  

 .نصه  لدامان فاه  إبدلف لدرأل بشأنه
 

دكن لدمشرع دم اشارط ف  لد ثان  لدمكا ب  
لدماريييييمن  دينيييييدن ن لألجنبييييي  أن اكييييي ن  ثانييييي  

 ال أن اكي ن ممريد  مين جهي  مااني   (25)رسما 
 إنمييد اكفيي  أن . (26)أ  مررخيي  أ  ثدبايي  لداييدراخ

اكيي ن مننايي  بييأن مييد ح اييه هيي  مرييم ن لدنييدن ن 
اه مدعيد  لإلسيندد أ  لديذل إحياج لألجنب  لدذل عان

به لألطرلف  ديذدك امكين إثبيد  لدنيدن ن لألجنبي  
بانيييدام لدمجيييي  أ  لدكايييدب أ  لدجرايييد  أ  لدحكيييم 

دييه أ  شييهدد  عرفايي  صييددر   لدنرييدد  لدمارييمن
 قلر  ) (27)لدبييييد لألجنبييي  د عييين إحيييدى سييييط

                                                 
اايييدداق عيييي  مجيييي   –لألسيييادذ عيييي  لدمقغنييي   -25

 .91لدندن ن لدد د  لدخدص ص
لدصييددر عيين  17171أنظيير لدحكييم لدمييدن  عييدد -26

بايييي نق لدادصييييم  باييييدراخ  لالسييييادندفمحكميييي  

 3791دسييييييييين   1/6  عيييييييييدد.ق 79/71/3791

 مد ام فاه إثبد  لدنيدن ن لديدنمدرك   67/137ص

باندام نسخ  من مجي  ( و لدشخصا مدن ن لألح ل)

لألح لو لدشخصا  لددنمدركا  صددر  عين  قلر  

لدادو بدديدنمدرك  مصيددق عياهيد مين مبيو سيفدر  

لددنمدرك با نق  ماربي  مين مبيو مايرجم محييف 

 .ا نس 
 نيييدرن هنيييد شيييهدد  عرفاييي  صيييددر  عييين نددبييي   -27

 71/37/3777لدننصو لدبراطدن  باي نق بايدراخ 

  لدخدرجاييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  أ  لدسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييط
دن ن أ  لدمنس ب إداه لدن( لدننصيا  أ  لددبي مدسا 

حايي  مجييرد صيي ر  أ  نسييخ  ميين هييذه لد سييددو 
 .لدمكا ب 
 

دكيين هييو أن شييرط لدكادبيي  إلثبييد  لدنييدن ن 
لألجنبيي  انسييحب عييي  لدندريي   عييي  لدخصيي م 
عي  حيد سي لف أم أنيه ال انسيحب إال عيي  هيرالف 

 .لألخاران فحسب؟
 

                                                                        

دحا  مرطيدن بمندسيب  إمدمي  حجي  مدم  دمحكم  ن

 فد  أحيد لدرعدايد لدبراطيدناان لديذل اي ف  باي نق 

 اييييرك  صييييا  دميييي لطن ا نسيييي   ذدييييك بنصييييد 

ده بايك لدحج    لدانصاص عي  لد صا   لدم ص 

 : هذل نص لدشهدد  

 تعريب

 مقتضيات القانون

 أهلية الوصية

إني الممضية أسفله فاليري الزاوي، نائبة القنصلل 
ي بتللونس، أشللهد بهللذ  وحسللب القللانون البريطللان

السللللكتلندي أن حريللللة الموصللللي فللللي أن يوصللللي 
بأمالكه إلى أي شخص أو أشخاص حسب إختيلار  

 :يخضع ضرورة إلى ما يلي 
أن يجهز الملكية لدفع المعاليم القانونيلة المطالبلة  -أ

بها زوجة وأبناء الموصي من األجزاء الموصى بها 
 .من وصية الموصي

قبول التراكملات ملع رأس الملال أن يرفض  -ب
 .عن المدات الزائدة

أن يللرفض قبللول الشللروط اةيصللائية  يللر  -ج
 .القانونية و ير األخالقية و ير الممكنة

إلى جانلب الشلروط المحلددة أعلال ، يكلون للموصلي 
حرية الوصية في أمالكه لشخص أو أشخاص حسب 

 .إختيار 
 الزاوي: إمضاء 

 –القسللللم القنصلللللي  – خللللتم السللللفارة البريطانيللللة)
 (تونس

 السفارة البريطانية
 1111ديسمبر  23تونس في 
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لدمشيييرع عبيييدر   لسيييااموإعانيييد أنيييه  ديييدن 
 لدييدداو عييي  امكيين ديندريي  بصييف  اينددايي  إمدميي  "
 

محايي ى لدنييدن ن لألجنبيي  لدماييان بندعييد  لإلسييندد 
 إنميد أرلد . فإنه دم انصد أن اكي ن لديدداو مكا بيد

أن ابحيييث لدندرييي  عيييي  لدنيييدن ن لألجنبييي  لديييذل 
عاناييه مدعييد  لإلسييندد  لن اايمييه بييدد م ف عييي  
مصددره ألن ع م  لدندر  بددندن ن ال اكي ن إال 

اييرض فيي  لدندريي  اف"فيي  إطييدر لدمبييدأ لدشييهار 
مع اخفاف هذل لدمبدأ عنيدمد اااييق " لدايم بددندن ن

لألمر بددندن ن لألجنب  داصيب  افايرض فايه لداييم 
 .بددندن ن لألجنب  ف  حد د إمكدناداه

 
دكيين احماييو لدندريي   لجييب احناييق مبييدأ 
لدم لجهيي  بييان لدخصيي م افييرض عياييه إديي  جدنييب 

سيييندد لداييييم بددنيييدن ن لألجنبييي  لدمايييان بندعيييد  لإل
إظهيدر ذديك لداييم ديخصي م مكا بيد سي لف بإريدف  
لد ثانييي  لداييي  احا ايييه أل رلق لدمييييف أ  بكادبييي  
مرم نه عيي  محرير لدجيسي   دعي   لألطيرلف 
إديي  لإلطيي ع عياييه  إبييدلف مييد دهييم ميين م حظييد  

 .بشأنه

 
 : عبء إثبات القانون األجنبي  -ب

 
  لدندر  .د.ق.م 17دند حمو لدفصو 

او عي  محا ى لدندن ن لألجنب  عبف إمدم  لددد
لدماان بندعد  لإلسندد  حمو من احاج من 
لدخص م بددندن ن لألجنب  عبف إثبد   ج ده 

 . إثبد  مرم نه

 
 : دور القاضي في إثبات القانون األجنبي -1

 
مدعييد  لدانييدقع ميين لدنظييدم لداييدم  لعابييدرإن 

إن كيدن م ري عهد صينفد ميين لدحني ق لداي  ديياق 
ميقمي    لعابدرهيدلداصرف فاهيد  دمطرلف حرا 

ديندرييي  فاميييد عيييدل ذديييك إال إذل عبييير لألطيييرلف 
بصيي ر  جيايي  عيين إرلداهييم فيي  عييدم اطبانهييد هيي  

لديييذل دفيييع لدمشيييرع إدييي  اخ ايييو لدندرييي  إمدمييي  
لددداو بصف  اينددا  عي  محا ى لدنيدن ن لألجنبي  
لدماان بندعد  لإلسندد دكن انبغ  لداأكايد عيي  أنيه 

 حايي  فيي  هييذه لدحدديي   إنمييد دعييده دييم ايقمييه بييذدك 
إديي  لدناييدم بييذدك فيي  حييد د إمكدناييد   –بإدحييدح -

 .عيمه
 

 إسييندد هييذل لدييد ر لد سييط بييان لإلدقلمايي  
 لإلمكدناييي  ديندرييي  فييي  إثبيييد  محاييي ى لدنيييدن ن 
لألجنبييي  أميايييه لدطبااييي  لدندن ناييي  لداييي  أعطدهيييد 
لدمشييييرع دهييييذل لدنييييدن ن أمييييدم لدنرييييدف لديييي طن  

د رهد بييييان صييييف  لدنييييدن ن  لدمارل حيييي  هيييي  بيييي
 لدنيييدن ن غاييير لدمنصيييهر فييي  لدنظيييدم لدنيييدن ن  
لدا نس   ه  د ر انسجم مع مصر لداميو بددمبيدأ 

 لدمحكميييي  أ  لدندريييي  ااييييرف لدنييييدن ن"لدشيييهار 
( Jurano Vitouria  )  عييي  لدنييدن ن لدييدلخي

فحسييب  ميين  مدعييد  لإلسييندد لدنيي   لإلدقلمايي  ممييد 
مين اينيدف نفسيه اجاو لدندر  ميدع ل إدي  لدبحيث 

عيين لدنييدن ن لألجنبيي  كيمييد عاناييه مدعييد  لإلسييندد 
 لد طناييييي  دحكيييييم لدحددييييي  لدندن ناييييي  لدمار رييييي  
عياييه دكيين إداييقلم لدندريي  هنييد إداييقلم ببييذو عندايي  
فنط  داق باحناق نااج  أل أنه عيايه أن اسياامو 
كييو مييد اميكييه ميين لد سييددو ديااييرف عييي  أحكييدم 

فيييي  بحثييييه  لدنييييدن ن لألجنبيييي   دييييه أن اسييييااان
 بددخصييي م فيييإن إهايييدى إدايييه طبنيييه  أن اايييذر  

 لخاصييدصه ميين ديي عيايه مارفاييه طبييق مدن نييه بمييد
 .(28)إحاادط  عدم بشرط لدااياو

 
هذل إن كدن  مدعد  لإلسندد ه  لدا  عان  

مد إن كدن أحد لدخص م ه  ألدندن ن لألجنب  
لدذل امسك به فاياه انع عبف إثبد   ج ده 

اسدعده عي  ذدك ف  إطدر  محا له  ديندر  أن 
ده لدمبدد   لدن لعد لدادم  ديمرلفاد   مد اخ ده

                                                 
 –لدنردد  لدد د  ديمحدكم لدا نسا   لالخاصدص -28

مصييدر سييبن  لإلشييدر   17مبيير ك بنم سيي  ص
 .إداه
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من لدنادم بكو لإلجرلفل   لألعمدو لدكدشف  
 (. .م.م.م 37/16/19أنظر لدفص و )ديحنان  
 

 :  دور الخصوم في إثبات القانون األجنبي -2
 

بددرغم من إعابدر لدمشرع لدندن ن لألجنب  
رد  لماي  فإنيه ديم اسياطع بمثدب  لدندن ن  داق مج

لداخيص امدمد من نثدر لدنظرا  لداي  سيدد  لدفنيه 
 فنييييه لدنرييييدف لدفرنسيييياان  حايييي  فنييييه لدنرييييدف 

 لداي  ااابير لدنيدن ن لألجنبي  مجيرد  (29)لدا نس 
 لما  من  مددع لددع ى  بددايدد  فيإن لدندري  ال 

إثبيد   جي د )انام لددداو عي  صح  هيذه لد لماي  
مين اينييدف نفسييه ( إثبيد  محايي لهلدنيدن ن لألجنبيي   

 إنميييد اجيييب أن اثاييير لدنيييدن ن لألجنبييي  مييين ديييه 
مصيييح  ميين لدخصيي م فيي  لدامسييك بييه  عياييه أن 
اثب  مرم نه دكنه ط ر هذه لدنظرا  بيأن إعابير 
لدندن ن لألجنب  بمثدب  لدندن ن س لف عانايه مدعيد  
لإلسندد أم امسك به أحد لدخص م مع إمدمي  افرمي  

إثبداييييه بييييأن أسييييند لدييييد ر عييييي  مسييييا ى عييييبف 
لدرداسيي  فيي  لإلثبييد  ديندريي  فيي  لدحدديي  لأل ديي  
 ديخصيييي م فيييي  لدحدديييي  لدثدنايييي  عييييي  أن اسييييدعد 
لدخصيي م لدندريي  فيي  إمدميي  لدييدداو عييي  محايي ى 
لدنييييدن ن لألجنبيييي   امييييد لدندريييي  اييييد لدمسييييدعد  

إلثبييد   جيي ده أ   – لالمارييدفعنييد  –ديخصيي م 
دمبدد  لدادمي  محا له دكن ف  حد د مد اخ ده ده ل

 .ديمرلفاد  من سا  جدد إلظهدر لدحنان  فحسب
 

 هكييذل ااريي  أن د ر لدخصيي م فيي  إثبييد  
لدندن ن لألجنب  ال ااادى مجرد مسيدعد  لدندري  
إن كيييدن ماانيييد مييين مبيييو مدعيييد  لإلسيييندد لد طناييي  

                                                 
لدمييرر  فيي   1711لدنييرلر لداانابيي  لدمييدن  عييدد -29

نشييييرا  محكميييي  لدااناييييب لدنسييييم  73/71/3761
 مد  رد بيه أن  77ص 3761دسن   7لدمدن  عدد

محكميي  لدااناييب ال ارلمييب صييح  اطباييق لدنييدن ن 
لألجنبييي  إال إذل كيييدن فييي  أسيييدناد لدحكيييم احرايييف 

مشييبه  إاييده بدد مييددع "  لريي  ديينص ذدييك لدنييدن ن
 .لدمددا  ديدع ى

 ارانييي  إدييي  مسيييا ى لديييد ر لدرداسييي   لدفدعيييو 
 إلثبييد   جيي د  محايي ى لدنييدن ن لألجنبيي  عنييدمد

 . (30)اساند ن إداه ف  دع لهم أ  دف عهم
 

دكيييين صييييا ب  إثبييييد  مرييييم ن لدنييييدن ن 
لدندريي  ااييرف لدنييدن ن  لعابييدرلألجنبيي   ااييذر 

لألجنبيييي  ال سييييامد مارفيييي  لدم مييييف لدسييييددد فيييي  
 11لدفصيو )لدنردد  أ  لدفنه  دداه  (31)لالجاهدد

ميين هييذه لدمجييي  ااابيير لدنييدن ن لألجنبيي  لدماييان 
و مجميييي ع لألحكييييدم  فييييق بندعييييد  لإلسييييندد اشييييم

مين  11لدمصددر لدشيكيا  لداي  اااميدهد  لدفصيو 
نفيق لدمجيي  اشيار عييي  لدندري  باطبايق لدنييدن ن 
لألجنبييي  كميييد  ميييع اأ اييييه فييي  لدنظيييدم لدنيييدن ن  

جاييو لدمشييرع اايي خ  حيي   سييطد ( لدمناميي  إداييه
ان م عي  مادمي  لدندن ن لألجنب  لدذل اشيار إدايه 

 نيد  دياق مجيرد  لماي  مدعد  لإلسيندد ب صيفه مدن
 عي  لدندر  أن ابذو مصدرى جهده ديبحث عين 
 مريييييييييم نه  ديييييييييه أن اسيييييييييااان فييييييييي  ذديييييييييك 

 
بددخص م  لن امكينهم مين لآلجيدو لدكدفاي  إلثبيد  
مرم نه دكن إذل ااذر عيايه أ  عيي  لدخصي م أ  
عياهميييد مايييد إمدمييي  لديييدداو لد لرييي  عيايييه جيييدق 

                                                 
باييي نق لدميييدع   لالبادلداييي دنيييد حميييي  لدمحكمييي   -30

لدييييذل امسييييك بددنييييدن ن لألجنبيييي  عييييبف إثبداييييه 
حكمييد احريياراد اطددبييه   أصييدر  دهييذل لدغييرض

: لدحكيم لداحريارل ذدك نص دهد  هذل فاه باندامه
 لالخاصيدصمرر  لدمحكمي  رفيض لديدفع بايدم "

 عيي   73/37/3777 اأخار لدنرا  دجيس  اي م 
نددييب لدمدعايي  انييدام لدنييدن ن لدس اسييرل لدمنطبييق 

 مييد افاييد اأ ايييه  فييق لدنظييدم عييي  دعيي ى لدحييدو 
 فنه مردف  احداد سند فنهد  لدندن ن  لدمنام  إداه
 ".لددع ى عي  ر ده

صيييييدر هيييييذل لدحكيييييم لداحريييييارل فييييي  لدنريييييا  
 (. غار منش ر) 31/37/3777بادراخ  7773عدد

لدنيدن ن لديد د  لدخيدص  –لألسادذ م حنيد إسيادد  -31
 .713ص 3ن
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دييه إديي  لدنييدن ن لديي طن  لدييذل  لالداجييدفديندريي  
 .عدم لحاادط لخاصدص 
 

دكن اجب عي  لدندر  س لف طبق لدنيدن ن 
لألجنبييييي  أم مدن نيييييه لدييييي طن  أن احايييييرم مبيييييدأ 

 .لدم لجه  بان لدخص م
 
 : إحترام مبدأ المواجهة  -ج

 
من لدحن ق لألسدسا  دمشيخدص لدحيق في  

 ال اكيي ن لدمحدكميي  عددديي  إال  (32)محدكميي  عددديي 
ط منهيييد أن ال إذل اييي فر  فاهيييد جميييي  مييين لدشييير 

 احكم عيي  أل طيرف إال بايد حري ره لدمحدكمي  
 دحري رهد طبيق ميد انارياه لدنيدن ن  لسادعددهأ  

 امكانه من لإلط ع عيي  مك نيد  مييف لدنريا  
 منحييه أجيي  كدفاييد ديييدفدع عيين مصييددحه  ايخييص 

مبييدأ : مجمييو هييذه لدحنيي ق مبييدأ مييدن ن  عييدم هيي  
دأ هيي  هييذل لدمبيي  لحاييرلم. لدم لجهيي  بييان لدخصيي م

لدماايييدر لدايييدم دادلدييي  لدمحدكمييي   ميييد نيييص عيايييه 
لددسييييا ر لدا نسيييي  بددنسييييب  ديمحدكميييي  لدجقلدايييي  

 أشيدر  إدي  مخاييف مظيدهره  37صيب لدفصو 
 1مجيييي  لدمرلفايييد  لدمدناييي   لداجدراييي  بددفصيييو 

دكيييو خصيييم حيييق لإلطييي ع عيييي  أ رلق لدندقدييي  )
 (  عيييي  جمايييع لد ثيييددق لداييي  أددييي  بهيييد خصيييمه

 لدفصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي و 
11/11/97/17/311/311/317/361/397 

 . غارهد من لدمجي  لدمذك ر  311/771
 
 
 

مبييييدأ لدم لجهيييي  هنييييد اانيييي  أن   لحاييييرلم
لدندريي  باييد بحثييه عيين لدنييدن ن لألجنبيي  أمييد أن 
اهايييدل إدايييه  ااايييرف عيييي  مريييم نه فارييياف 
 لد ثانييييييي  لدمكا بييييييي  لدمحا اييييييي  عيايييييييه ديمييييييييف 

                                                 
مييييين لإلعييييي ن  33 37 7 1: أنظييييير لدمييييي لد  -32

 .لداددم  دحن ق لإلنسدن

 امييين  لدخصييي م أجييي  مانييي ال دإلطييي ع عياهيييد 
دمناراد  مبيدأ لدم لجهي  بيان  لحارلمد مندمشاهد 
 .لدخص م
 
 

 أمد أن اسيفر لدبحيث عين عجيق لألطيرلف 
  لدندريييييييي  عيييييييين لدا صييييييييو إديييييييي  مارفيييييييي  
لدنيييدن ن لألجنبييي   هنيييد سيييانرر لدندرييي  اطبايييق 

مبيدأ  لحارلممدن نه دكن ال امكنه أن اطبنه إال باد 
 لدم لجهيييييييييييي   ذدييييييييييييك بدداصييييييييييييرا  باييييييييييييدم 

   لدييييذل عاناييييه مدعييييد  مارفيييي  لدنييييدن ن لألجنبيييي
إداييه لدخصيي م أ  لسييابادده  لإلسييندد أ  لدييذل إسيياند

 دمخددفايييييه لدنظيييييدم لدايييييدم فييييي  مفهييييي م لدنيييييدن ن 
لدد د  لدخيدص  إعايقلم لدمحكمي  اطبايق مدن نهيد 
 مييييع لإلشييييدر  إديييي  لدن لعييييد لدندن نايييي  لد طنايييي  
لدا  اااقم اطبانهد عي  لدنقلع  امكان لألطرلف 

 عييييييييييي   ميييييييييين أجييييييييييو مانيييييييييي و دإلطيييييييييي ع
ميييييرلر لدمحكمييييي   مندمشييييياه  مندمشييييي  لدنيييييدن ن 

 .لدمنطبق
 
 

دكن مد ال اامكن لدمحكم  من لدب  ف  
 ج د  محا ى لدندن ن لألجنب  أ  عدم  ج ده 
إال باد حجق لدنرا  ديمفد ر  ف  هذه لدحدد  
انار  مبدأ لدم لجه  حو لدمفد ر   امكان 

من مندمش  لدندن ن  –بحسب لدحدال   –لدخص م 
جنب  أ  لدندن ن لد طن  لدذل ساطبق عي  لأل

 .لدنقلع
 

 
 

 القسم  الثالث

 تأويل القانون األجنبي
  ـــ
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  عيي  .د.ق.مين م 11انص أحكدم لدفصو 
اطبييق لدندريي  لدنييدن ن لألجنبيي  كمييد  مييع : "أنييه 

 .اأ ايه ف  لدنظدم لدندن ن  لدمنام  إداه
 اخريييع اأ ايييو لدنيييدن ن لألجنبييي  درمدبييي  

 ".بمحكم  لداانا
 

 داو أ و مد ا حظ من ظدهر هيذل لدفصيو 
هيي  أن لدمشييرع لدا نسيي  مييد حسييم لدجييدو لدنييددم 
ح و طباا  لدندن ن لألجنب  هو ه  مدن ن أم هي  

لأل و حسبمد هي   لالاجدهمجرد  لما  مددا  دفددد  
 لريي  ميين اخ اييو محكميي  لدااناييب حييق لدرمدبيي  

مييين مبيييو محيييدكم لدم رييي ع ( ب)عيييي  اأ اييييه 
أ ايه دينظيدم لدنيدن ن  لديذل انامي  إدايه  إخردع ا

 (.أ)
 
 : كيف يتم تأويل القانون األجنبي -أ

 
اأ او لدندن ن لألجنب  اان  افسيار م لعيده 
 مييين لدمايييي م أن لدافسيييار أنييي لع فهنيييدك لدافسيييار 

 .لداشراا   هندك لدافسار لدنردد   لدفنه 
 

 كميييييد ا جيييييد منيييييدهج  ميييييدلرق دافسيييييار 
 يييييييي  لدماييييييي نلدنيييييييدن ن كمدرسييييييي  لدشيييييييرح ع

L’école de l'exégèse   لدمدرسيي  لدادراخايي 
 . مدرس  لدبحث لدايم  لدحر

 
نييذكر  (33)كميد ا جيد م لعيد دافسيار لدنيدن ن

منهد إقلد  لداادرض بان م لعيد لدنيدن ن  لدافسيار 
لديفظيي   لدافسييار لدمنطنيي  أ  لدافسييار بدددالديي  أ  
لدفحييييي ى  مفهييييي م لدم لفنييييي   مفهييييي م لدمخددفييييي  

 .إدخ ...داددل  لدنادق لدجي   لدنادق ل
 

 اخايييف لداشييدراع ميين د ديي  ألخييرى فيي  
ابن  هذه لدنظرا  أ  ايك  ف  إعامدد هذل لدمنهدن 

                                                 
دمسييادذ سييمار  – ن أنظيير لدنظرايي  لدادميي  دينييدن -33

 . مد باد 919اندغ  ص
      

أ  ذلك  دهييذل أشييدر  لدفنيير  لأل ديي  ميين لدفصييو 
  عيييييي  لدندرييييي  لدا نسييييي  باأ ايييييو .د.ق.م 11

لدنيييييدن ن لألجنبييييي  كميييييد ميييييد ار ديييييه لدندرييييي  
 (  جنبييييي أل مدرييييي  لدنيييييدن ن لأل ) (34)لألجنبييييي 

 ذديييك بيييددرج ع إدييي  مبيييدد   منيييدهج  م لعيييد 
لداأ ايييو لدمار فييي   لدماباييي  فييي  اأ ايييو لدنيييدن ن 
 لألجنبييييي  فييييي  لدنظيييييدم لدنيييييدن ن  ديد دييييي  لداييييي  

 .(35)انام  إداهد
 

رقابة محكمة التعقيب على تأويل القانون  -ب
 : األجنبي 

 
إن لدجييييدو لدييييذل عرفاييييه طباايييي  لدنييييدن ن 

ه منييذ حييان مييد عرفاييه لألجنبيي   لدييذل أشييرند إدايي
رمدب  محكم  لدااناب عي  اأ او لدندن ن لألجنبي  
 فنييييييييد كدنيييييييي  محكميييييييي  لدااناييييييييب لدا نسييييييييا 

ال ايييرى م جبيييد إلجيييرلف  –مثيميييد ذكرنيييد ننفيييد  –
 رمدباهيييد عيييي  لدنيييدن ن لألجنبييي  إال إذل كيييدن فييي  

 
أسيييييدناد لدحكيييييم احرايييييف  لرييييي  دييييينص ذديييييك 

نايب  ذديك إسيانددل إدي  أن محكمي  لداا (36)لدندن ن

                                                 

مييدخو ددرلسيي  لدنييدن ن دمسييادذ محمييد لدشييرف   -
 . مد باد 717ص

دنيييد طددبييي  لدمحكمييي  لإلبادلداييي  لدميييدع  لديييذل  -34
امسييك أمدمهييد بإنطبييدق لدنييدن ن لدس اسييرل عييي  
م ر ع لدنقلع باندامه دهد  بمد افايد اأ اييه  فيق 

  إدايه فنهيد  فنيه مريدف لدنظدم لدندن ن  لدذل انامي
أنظيير لدحكييم  – احداييد سييند دعيي له عييي  ريي ده 

 7773لداحرييييارل لدصييييددر فيييي  لدنرييييا  عييييدد
 (.غار منش ر) 31/37/3777بادراخ 

در ق ف  لدندن ن  –لألسادذ محمد لدارب  هدشم  -35
 .371لدد د  لدخدص لدكادب لدثدن  ص

لدمييرر  فيي   1711لدنييرلر لداانابيي  لدمييدن  عييدد -36
 3761دسيين   7ن لدنسييم لدمييدن  عييدد 73/71/3761
 (.سبن  لإلشدر  إداه) 77ص
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 (37)"مييد أنشييد  درييمدن  حييد  لدنييدن ن لدييدلخي "
 .لدنردد  لالجاهددعن طراق ا حاد 

 
دكيين لدمشييرع لدا نسيي  حسييم لألميير عييي  
نحيي  ال انبييو لدجييدو إذ نصيي  لدفنيير  لدثدنايي  ميين 

  صييييرلح  عييييي  أن اأ اييييو .د.ق.م 11لدفصييييو 
 .لدندن ن لألجنب  اخرع درمدب  محكم  لدااناب

 
اييب بددرمدبيي  عييي   اييام ااهاييد محكميي  لداان

سيي م   حسيين اطباييق أ  اأ اييو لدنييدن ن لألجنبيي  
 مييد  391لدفصييو ) فييق أحكييدم لدنييدن ن لدا نسيي  

  هيييذل اسيييادع   جييي د حكيييم(  .م.م.بايييده مييين م
نهدد  لددرج   اأساق لدطان ف  هذل لدحكم عيي  
سيييبب مييين أسيييبدب لدطاييين لدييي لرد  فييي  لدنيييدن ن 
لدا نسيي   إن ارفييع لدطايين فيي  لآلجييدو  حسييب 
لدصيييال لدمنيييرر  بددنيييدن ن لدا نسييي  إذ ال عبييير  
بأسيييبدب لدطاييين لدمااميييد  داانايييب لألحكيييدم فييي  
لدنظدم لدندن ن  لديذل انامي  إدايه لدندعيد  لدندن ناي  
لألجنبا  لدا   ما  مخددفاهد من لدنردف لدا نس  
أ  لدايي  حصييو خطييأ فيي  اطبانهييد أ  اأ ايهييد منييه 

رلفل  اسرل عم  بندعد  لإلسندد لدنددي  بأن لإلج
عياهد مدن ن لدبيد لدذل اندم فايه لديدع ى أ  ابدشير 

 .(38)فاه لإلجرلفل 
 
 
 
 

دكن محكم  لدااناب لدا نسا  اجرل 
رمدباهد عي  س م  اطباق لدندن ن لألجنب   فق 
مبدد  لداأ او لدمار ف  ف  لدندن ن لألجنب  
 داق دهد أن اخددف هذه لدمبدد   د  بدل دهد أن 

  لدندن نا  ف  لدندن ن لألجنب  خدطل اأ او لدندعد

                                                 
أصييي و لدنيييدن ن  –لألسيييادذ محميييد كميييدو فهمييي   -37

 .179لدد د  لدخدص ص
أصييي و لدنيييدن ن  –لألسيييادذ محميييد كميييدو فهمييي   -38

 .619ص 7لدد د  لدخدص ط

 مخددف دظدهر لدنص أ  منط مه الن لدفنر  
  ا جب .د.ق.من م 11لأل د  من لدفصو 

اطباق لدندن ن لألجنب  كمد  مع اأ ايه ف  لدنظدم 
 .لدندن ن  لدمنام  إداه



 


