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املستخلص
يظهػر عههػػوـ المظػاـ العػػاـ ت رلػاؿ لمػػازع القػوادف ت ػػورة د ػ
عؤداه كجوب استبعاد القادوف األجميب الذم عيّمته قاعدة اإلسماد الوطمي
إذا عا لعارض ع ادلهاهيم األساسي السائدة ت رلتم دكل القاضي.
كيع ػ اد الػػد بالمظػػاـ العػػاـ ملػػاهرة عادلي ػ ععرك ػ ت ػ أدظم ػ
دكؿ العامل ،كلقػد أسػا ادلػمظم األردين كػرة الػد لػذا المظػاـ وجػ
ادلادة ( )92عن القادوف ادلدين رقم ( )34لسم 6291ـ.
كقػ ػػد ه ػ ػػد ما ع ػ ػػن ه ػ ػػذه الدراس ػ ػ إ بي ػ ػػاف المظ ػ ػػاـ ادلوض ػ ػػوعي
كاإلجرائي الذم ػلكم الد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف.
قس ػػمما هػػذه الدراس ػ إ
كت سػػبي يقي ػ هػػذا اذل ػػدؼ ،قػػد ّ
عبحثػػفت لماكلم ػػا ت ادلبحػػم األكؿ عهه ػػوـ المظ ػػاـ العػػاـ ت رل ػػاؿ لم ػػازع
الق ػوادف ،كذل ػػال ع ػػن ه ػػبلؿ لعريه ػػه كبي ػػاف عض ػػموده كه ائ ػػه كبي ػػاف
عدل اهتبلؼ دكره ت رلاؿ االهت اص القضائي الدكيل ك ذا ت رلػاؿ
القادوف الداهلي عمه ت رلاؿ لمازع القوادف.
كت ادلبحم الثاين لماكلما أحكاـ الد بالمظاـ العاـ عن هبلؿ
بياف لعريهه كعربرات األهذ به كشػركط إعمالػه كطبيعتػه كسػلل القاضػي
إزاءه كأهريان آثاره.
كقػػد هرجمػػا عػػن هػػبلؿ هػػذه الدراس ػ بمتػػائ كعقرتحػػات لعػػا
أكجه الق ور المظاعي بشأف هذا ادلوضوع لدل ادلمظم األردين.
الكلم ااال الدال ااة االم):ا ي ااة  :المظ ػػاـ الع ػػاـ ،لم ػػازع الق ػ ػوادف،
القادوف األردين ،القادوف األجميب.
- 528 -

 – الجزء األول091 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
The concept of public order in area of conflicts of
laws could crystallized in the instance of a defence that
culminates in making it mandatory to set aside the foreign
law that was specified by the national attribution rule if it
is in conflict with the prevailing basic concepts in the
country of the presiding judge.
Defence with public order is considered a common
global phenomenon in various legislation globally, the
Jordanian legislature has entrenched the idea of defence
with this order under Article (29) of the Civil Code No.
(43) Of 1976.
The aim of this study is to illuminate the substantial
and the procedural laws which govern defence with public
order in the area of conflict of laws.
In order to achieve this aim, the study was divided
into two sections; the first section addressed the concept of
public order in area of conflicts of laws, through its
definition and the exposition of its content, its
characteristics, and an indication of how different is its
role in the field of international judicial jurisdiction as
well as in the area of municipal law regarding the area of
conflict of laws.
In the second section, the rules of defence with
pubic order were discussed through its definition, the
justification for its usage, the conditions for its application,
it nature, the authority of a judge regarding it and finally,
its effects.
The research led to findings and suggestions that
would serve as solutions to the legislative loopholes
regarding this issue for the Jordanian legislator.
Key Words:
Public order, Conflict of laws, Jordanian law,
Foreign law.
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املقدمة
إ ّف احلمد هلل ضلمده ،كدستعيمه ،كدستغهره ،كدعوذ باهلل عن شركر
أدهسما ،كعن سيئات أعمالما ،عن يهده بل عض له ،كعن يضل بل
هادم له ،كأشهد أف ال إله إال اهلل كحده ال شريال له ،كأشهد أف
زلمدان عبده كرسوله ،عليه أ ض ال بلة كالسبلـ كعلى آله ك حبه.
أعا بعد:
إف القادوف الدكيل اخلاص يهتم بتمظيم العبلقات اخلا
الدكلي ( ، )6كيعا ادلشكبلت ادلتولدة عن ارلباط المزاع بأ ثر عن دكل ،
كعن أبرزها عشكل لمازع القوادف ،يض ادلمظم قواعد قادودي اذلدؼ
عمها إرشاد القاضي إ القادوف الواج التلبي عن بف القوادف
ادلتمازع حلكم ادلسأل عوضوع المزاع ،لسمى بقواعد اإلسماد(.)9
( ) 6يق د بتلػال العبلقػات ،عبلقػات القػادوف اخلػاص الػب لػتم بػف أشػ اص هػذا
القػػادوف ،ك ػ عػػا ت األعػػر أف للػػال العبلقػػات ذلػػا بعػػد دكيل بسػػب ارلباطهػػا
بػ ػػأ ثر عػ ػػن دكل ػ ػ  ،كعػ ػػن ا ال غل ػ ػ أف يم ػ ػػرؼ الههػ ػػم إ العبلقػ ػػات بػ ػػف
أش ػ اص الق ػػادوف ال ػػدكيل العػػاـ ت ه ػػذا ان ػػاؿ .له ػػيبلن ادظ ػػر :أش ػػرؼ عب ػػد
العلػيم الر ػاعي " ،القػادوف الواجػ التلبي ػ كالمظػاـ العػاـ ت العبلقػات اخلا ػ
الدكلي "( .ط ،4اإلسكمدري  :دار الهكر العريب9002 ،ـ).9 ،
( )9قواعػد اإلسػماد ،هػي قواعػد يضػعها ادل ػمظم اذلػدؼ عمهػا لبيػاف القػادوف الواج ػ
التلبيػ ػ ت عس ػػأل قادوديػ ػ ض ػػمن رل ػػاؿ العبلق ػػات اخلا ػ ػ الدكلي ػ  ،كلرت ػ ػ
قاعػػدة اإلسػػماد عػػن ئ ػ إسػػماد لتمث ػ ت ادلسػػأل القادودي ػ  ،ع ػ رلموع ػ عػػن
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كإذا عا أشارت قاعدة اإلسماد الوطمي إ للبي قادوف أجميب
ععف كمت التعرؼ على أحكاـ هذا القادوف ،إف هذا ال يعين أف
القاضي الوطين علزـ بتلبي هذه األحكاـ ت مجي احلاالتت إذ لكاد
جتم غالبي األدظم ( )6على استبعاد القادوف األجميب ادل تص إذا اف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األ كار القادودي ادلتشال الب لكوف زلػبلن لتمػازع القػوادف ،كضػابس اإلسػماد أك
ععيار اإلسماد ،كيعين ادلؤشر الػذم يقػود القاضػي دلعر ػ القػادوف ادل ػتص ،أم
ععي ػػار االدتق ػػاؿ ع ػػن ادلس ػػأل القادودي ػ ػ إ الق ػػادوف الواجػ ػ التلبيػ ػ  .ادظػ ػػر:
عكاش ػ زلمػػد عبػػد العػػاؿ " ،أ ػػوؿ القػػادوف الػػدكيل اخلػػاص اللبمػػاين ادلقػػارف".
(الدار اجلاععي  ،اإلسكمدري  ،دكف طبع  ،دكف سم دشر).42 ،
( )6ادظػر علػػى سػبي ادلثػػاؿ :دػػص ادلػادة ( )92عػػن القػادوف ادلػػدين األردين ،كادلػػادة
( 92عدين ع ػرم) ،كادلػادة ( 40عػدين سػورم) ،كادلػادة ( 49عػدين عراقػي)،
كادل ػػادة ( 94عػ ػػن القػ ػػادوف رقػ ػػم  5لس ػػم  6216ـ اخلػ ػػاص بتمظػ ػػيم العبلقػ ػػات
القادوديػ ػ ذات العم ػػر األجم ػػيب ت دكلػ ػ الكويػ ػ ) ،كادل ػػادة ( )99عع ػػاعبلت
عددي إعارايت ،كادلادة ( 93عن القػادوف الػدكيل اخلػاص التودسػي) ،كادلػادة (93
ع ػ ػػدين جزائ ػ ػػرم) .كأدظ ػ ػػر ت المظ ػ ػػاـ الس ػ ػػعودم :ادل ػ ػػادة ( 9/50ع ػ ػػن دظ ػ ػػاـ
التحكيم) ،كادلادة ( 5/66عن دظاـ التمهيػذ) ،كادلػادة (  6/1عػن دظػاـ اجلػرائم
ادلعلوعالي ػ ) ،كجتػػدر اإلشػػارة همػػا إ أف ادلملك ػ العربي ػ السػػعودي قػػد كقعػ ػ
ك ػػادق عل ػػى االلهاقيػ ػ العربيػ ػ للتع ػػاكف القض ػػائي ت س ػػم 9000ـ ،كال ػػب
ألغ ػ الهاقي ػ لمهيػػذ األحكػػاـ األجمبي ػ ادلربع ػ سػػم 6259ـ ،كجػػاء ت ادلػػادة
السادس ػ  /الهقػػرة اخلاعس ػ عػػن االلهاقي ػ العربي ػ للتعػػاكف القضػػائي  ،بػػأف عػػن
شػركط لمهيػذ األحكػػاـ ،أف ال يكػوف سلالهػان ألحكػػاـ الشػريع اإلسػبلعي  ،مػػا
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سلالهان للمظاـ العاـ لدكل القاضي الذم يمظر المزاع.
القادوف األجميب ادل تص وج قاعدة اإلسماد الوطمي إذا
عا لضمن أحكاعان سلاله للقيم الديمي  ،أك االجتماعي  ،أك القادودي
لدرج أف ير ض القاضي الوطين للبيقه ،هو يستبعدهت ألده سلالف
للمظاـ العاـ ،مثبلن :ال يستلي أردين إبراـ عقد زكاج ثاين ت ردسا
رغم أف دظاعه يسمح بذلال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػػادؽ رللػػا الػػوزراء جبلسػػته ادلمعقػػدة بتػػاري 9061/9/93ـ علػػى ادضػػماـ
ادلملكػ ػ إ عضػ ػػوي ع ػػؤقر الهػ ػػام للق ػػادوف الػ ػػدكيل اخل ػػاص .كعػ ػػن األدظم ػ ػ
األجمبي ػ  ،أدظػػر :ادلػػادة ( )1عػػن القػػادوف الػػدكيل اخلػػاص البولػػوين ،كادلػػادة (42
عػػدين إسػػباين) ،كادلػػادة ( 34عػػدين سويسػػرم) ،كادلػػادة ( 92عػػدين برلغػػايل)،
كادل ػػادة ( 69ع ػػدين أدلػ ػػاين) ،كادل ػػادة ( 46ع ػػدين إيلػ ػػايل) ،كادل ػػادة ( )55عػ ػػن
الق ػػادوف ال ػػدكيل اخلػ ػػاص الهردس ػػي ،كادلػ ػػادة ( )5ع ػػن القػ ػػادوف ال ػػدكيل اخلػ ػػاص
الرت ػػي ،كادلػػادة ( )1عػػن القػػادوف الػػدكيل اخلػػاص الممسػػاكم ،كادلػػادة ( )3ع ػػن
القػادوف الػدكيل اخلػاص التشػيكي .للته ػػي حػوؿ التشػريعات األجمبيػ  ،ادظػػر:

Turk Miletlearasi Ozel ،Ayasel Celikel ،Cemal Sanli
Hukuku Mevzuati, 8 Basi, Beta Basim Yayim, Itsanbul, 3rd.
 .2017, p. 8-12كادظ ػػر أيض ػ ػانTurk Miletlearasi Ozel :
Nomer Erigin, Teb'a Ile Yabncinin Hukuk ،Hukuku
.Musavati, London, Sweet and Maxwell, 4th, 1998, p 24-27

كادظػر أيضػان :أ.د .حهيظػ السػيد احلػداد" ،ادلػوجز ت القػادوف الػدكيل اخلػػاص".
الكتػ ػ ػػاب األكؿ( ،ط ،4ب ػ ػ ػػريكت :عمش ػ ػ ػػورات احلل ػ ػ ػػيب احلقوقيػ ػ ػ ػ 9062 ،ـ):
.920-925
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إف المظاـ العاـ – بدكف شال – هاهيمه ادل تله يستلي أف
يؤثر على احللوؿ ادلعلاة عن ادلمظم بالمسب للقادوف الواج التلبي
على عوضوع المزاع ،كلتباين االعتبارات الب لت ذ ذريع ت التمسال
بالمظاـ العاـ ،إال أده ؽلكن ردها إ أهنا لقوـ حلماي قيم ععيم ت
انتم  ،هذه األهرية لشك ت رلملها كرة المظاـ العاـ.
كلذا لكوف كرة المظاـ العاـ ثاب " ماـ أعاف" – على حد
لعبري جاد عن شراح القادوف( – )6الذم ػلمي األسا اجلوهري ت
انتم عن القوادف األجمبي الب لتعارض كللال األسا.
كمل يربز الد بالمظاـ العاـ ك قان دلههوعه احلديم إالّ ت القرف
( ) 6ادظػ ػػر :أ.د .هشػ ػػاـ ػ ػػادؽ علػ ػػي ػ ػػادؽ ،ك أ.د .حهيظ ػ ػ السػ ػػيد احلػ ػػداد،
" عبػػادئ ت القػػادوف الػػدكيل اخلػػاص" .الػػدار (ط ،6بػػريكت :اجلاععي ػ لللباع ػ
كالمشػ ػػر9002 ،ـ) .624 ،ك د .مجػ ػػاؿ الػ ػػدين الكػ ػػردم" ،لمػ ػػازع الق ػ ػوادف".
(ط ،6القاهرة :دار المهضػ العربيػ 9005 ،ـ) .629 :ك د .أبػو العػبل الممػر،
" عقدعػ ػ ت ق ػػادوف اإلجػ ػراءات ادلدديػ ػ الدكليػ ػ "( .ط ،6الق ػػاهرة :دار المهضػ ػ
العربي ػ ػ 6222 ،ـ) .644 ،ك د .أمحػ ػػد ضػ ػػاغن السػ ػػمداف" ،القػ ػػادوف الػ ػػدكيل
اخلػ ػػاص الك ػ ػػويب"( .ط( 4عمقحػ ػ ػ ) ،الكويػ ػ ػ  :عكتبػ ػ ػ اللالػ ػ ػ اجل ػ ػػاععي،
9062ـ) .600 ،ك د .سػػعيد يوسػػف البسػػتاين" ،اجلػػاع ت القػػادوف الػػدكيل
اخل ػ ػػاص"( .ط ،6ب ػ ػػريكت :عمش ػ ػػورات احلل ػ ػػيب احلقوقيػ ػ ػ 9002 ،ـ).465 ،
كجمػػاف جاسػػم عشػػت " ،اإلحال ػ ت االهت ػػاص القضػػائي الػػدكيل – دراس ػ
عقارد ػ ػ " ( .رسػ ػػال عاجسػ ػػتري ،لي ػ ػ احلقػ ػػوؽ ،اجلاعع ػ ػ ادلستم ػ ػري  ،الع ػ ػراؽ،
.32 ،)9001
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التاس عشر على يد الهقيه األدلاين "سا يين"
عرضه لهكرله ت االشرتاؾ القادوين(.)6

Savigny

عن هبلؿ

مشكلة البحح
إف دراس عوضوع هذا البحم يثري عدة عشكبلت ،لتمث

باآليت:
أ -عدل إعكادي التو ي بف أحكاـ آعرة كعتماقض ت الوق
دهسه ،من جه ال ب ّد عن احرتاـ أحكاـ القادوف األجميب
ادل تص ،كعن جه أهرل ال ب ّد عن احرتاـ كمحاي ادلبادئ
األساسي الب يقوـ عليها رلتم دكل القاضي الذم يمظر ت
المزاع.
( ) 6لػ ػػتل ص هػ ػػذه الهكػ ػػرة ت أف الق ػ ػوادف السػ ػػائدة ت الػ ػػدكؿ ادلسػ ػػيحي الوارث ػ ػ
للقػػادوف الركعػػاين لشػػرتؾ يمػػا بيمهػػا ت األ ػػوؿ العاع ػ الػػب لرج ػ إ كحػػدة
األ التارؼلي ذلػذه القػوادف ،كعػن همػا أ ػد سػا يين أف ػبلن عػن هػذه الػدكؿ
الػػب لشػػرتؾ قواديمهػػا ت كحػػدة ادل ػػدر لت لػػى ت بعػػض الهػػركض عػػن للبي ػ
قادوهنا اخلاص ،شلا يهسػح انػاؿ لوضػ حلػوؿ عشػرت ت لمػازع القػوادف ،كقػد
أشار اثماء عرضه حللوؿ لمػازع القػوادف ت للػال الػدكؿ إ يهػظ ؼلػوؿ وجبػه
القاض ػػي أف ؽلتمػ ػ ع ػػن للبيػ ػ الق ػػادوف األجم ػػيب إذا لب ػػف ل ػػه ادقل ػػاع الوح ػػدة
القادوديػ بػػف قادودػه كالقػػادوف ادل ػتص زكػػم المػزاع .ادظػػر :د .أمحػد الهضػػلي،
عم ػ ػاف – األردف :دار قم ػ ػػدي
"ادلػ ػػوجز ت الق ػ ػػادوف الػ ػػدكيل اخل ػ ػػاص"( .طّ ،6
للمشر كالتوزي  ،اإل دار العاشر9069 ،ـ).650 ،
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ب -ما لثور إشكالي أهرل لتمث ت أف أم غموض أك
لضارب ت يديد عههوـ المظاـ العاـ يؤثر على للبي القادوف
األجميب ،كعن هما ،إف القاضي إذا مل يستل يديد هذا
ادلههوـ ت رلاؿ لمازع القوادف ،إف هذا قد يؤدم إ التوس ت
للبي قادوف القاضي على حساب القادوف األجميب الذم عيمته
قاعدة اإلسماد الوطمي  ،كاستبعاد هذا األهري ت ثري عن
احلاالت ب ورة عهوي شلا قد يضر بالتعاكف القائم بف الدكؿ.
كعن هما ،كإحساسان خبلورة هذه ادلشكل  ،ال بد عن كض
ضوابس إلعماؿ سلل القاضي ت حال إثارة هذا الد .
ج -ما يثري الد بالمظاـ العاـ إشكالي أهرل على ال عيد
العملي ،كخبا ت رلاؿ ععر عا إذا اف يريال الد بالمظاـ
العاـ يؤدم إ استبعاد القادوف األجميب ادل تص زكم المزاع
برعته ،أك استبعاد احلكم القادوين ادل الف للمظاـ العاـ ب ه
جزئي ع بقاء اهت اص هذا القادوف يما عداها عن ادلسائ
األهرل ،أـ أده يمت عمه إحبلؿ قادوف القاضي زلله للقائيان،
ك ذلال يما إذا اف لده المظاـ العاـ يتم بمها الهعالي
كال راع يما يسمى باألثر ادل هف ،كأيضان عدل اعتداد
القاضي الوطين ا هو عن المظاـ العاـ ت القادوف األجميب ،أم
األثر االدعكاسي للمظاـ العاـ.
يضاؼ إ عا سب  ،أف ادلمظم األردين مل يهرد أحكاعان له يلي
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للد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف ،شلا أ سح رلا نال لل بلؼ
لدل شراح القادوف كالقضاء حوؿ هذه األحكاـ ،كهذا بدكره هل
عوضوعان جديران بالبحم يه كزلاكل إيضاح عوقف شراح القادوف الدكيل
اخلاص كالقضاء عمه ،ادلمظم األردين مل يتماكؿ شركط إعماؿ الد
بالمظاـ العاـ ،كخبا الشرط ادلتعل بتوا ر ال ل بف المزاع كدكل
القاضيت دظران ألعليته البالغ ت هذا اناؿ .ك ذلال يما يتعل باألثر
اإلغلايب للد بالمظاـ العاـ ،إذ مل يقمن ادلمظم األردين هذا األثر –
هبل ان لؤلثر السليب – الذم قمّمه وج ادلادة ( ) 92عن القادوف ادلدين
رقم ( )34لسم 6291ـ( ،)6شلا أثار إشكالي خب وص القادوف الذم
غل إحبلله عكاف القادوف األجميب ادل تص ادل الف للمظاـ العاـ ت
األردف.
هذا ضبلن عن أف ادلمظم األردين مل يبف طبيع هذا الد ضمن
الد وع الب دظم أحكاعها وج ادلواد (عن 602إ  )666عن قادوف
أ وؿ احملا مات ادلددي رقم ( )93لسم  6222كلعديبلله( ،)9شلا يثري
إشكالي لتعل ببياف طبيعته ت ضوء القواعد العاع لمظري الد وع
الواردة ت القادوف ادلذ ور.
( )6عمشور ت اجلريدة الرمسي  ،العدد رقم ( ،)9135لاري 6291/2/6ـ ،ص،9
كأ ػػبح قادود ػان دائم ػان بعػػد إق ػراره عػػن رللػػا األع ػ وج ػ اإلعػػبلف ادلمشػػور ت
اجلريدة الرمسي  ،العدد رقم ( )3601لاري 6221/4/61ـ.54 ،
( )9عمشور ت اجلريدة الرمسي  ،العدد رقم ( ،)4535لاري 6222/3/9ـ.945 ،
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أيداف البحح
 - 6بياف عبلق قواعد لمازع القوادف بالمظاـ العاـ.
 - 9لوضيح أحكاـ الد بالمظاـ العاـ عمد لمازع القوادف.
 - 4بياف أكجه الق ور كالمقص المظاعي بشأف لمظيم أحكاـ هذا
الد ت القادوف األردين.
 - 3اخلركج بمتائ كلو يات علمي عهيدة عن شأهنا ععاجل أكجه
الق ور كالمقص المظاعي لدل ادلمظم األردين.

أينّة البحح
ؽلكمما القوؿ :بأف هذه الدراس لأيت أعليتها عن هبلؿ بعم
التجديد العلمي حوؿ كرة المظاـ العاـ ،زيم يتم إعادة لماكذلا ب ورة
لأ يلي بشقيها ادلوضوعي كاإلجرائيت بغي بم الركح ت هذه الهكرة
ت ضوء القادوف ادلدين األردين كبعض األدظم ادلقارد  ،ما أف يها
يقيقان للمقا د كالغايات الب أرادها ادلمظم عن كراء المص على األهذ
بالد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف.
ما أف للبحم ت عوضوع الد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع
القوادف أعلي علمي -دظري كعملي  -أعا أعليته المظري  ،تكمن عن
جاد ت وده ع ن األزاث الب لتماكؿ إحدل ادلسائ القادودي غري
ادلمضبل لهحواها كدسبتها ت الزعاف كادلكاف.
كعن جاد آهر ،إف األعلي المظري دلوضوع البحم لكمن
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أيضان ت أده يع اد عدهبلن دظريان للبحم ت العديد عن ادلسائ ادلثارة
بشأده بياف عههوـ المظاـ العاـ ،كه ائ ه ،كلعريف الد به كأساسه
كشركطه كطبيعته كسلل القاضي إزاءه كآثاره.
كعلى الرغم عن أف ادلمظم األردين قد أهذ وج ادلادة ()92
عن القادوف ادلدين بالد بالمظاـ العاـ ،إال أده مل يه ّ القواعد
ادلمظم له ،كعن هما لأيت األعلي العملي دلوضوع البحم ،كذلال عن
هبلؿ اقرتاح القواعد القادودي الب لقتضيها بعض اجلواد اخلا لذا
ادلوضوع.
ك ضبلن عما ذ ر سابقان ،قد قمما حاكالت عديدة راجع
ادلكتبات القادودي  ،ك ذلال البحم عرب شبك اإلدرتد عن ادلعلوعات
وضوع هذا البحم ،تبف لما قل ادل ادر العلمي ت هذا
اخلا
ت الد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع
اناؿ ،لم صلد عراج عت
القوادف ،ع ذلال إف هماؾ مث إشارات عتماثرة عن هذا ادلوضوع ت
بعض الدراسات ك ت شراح القادوف الدكيل اخلاص ،كهي إشارات عاع
ت رلملها ،األعر الذم يضهي أعلي دوعي على هذا البحم ،كعا دأعله
أف لكوف هذه الدراس –إف شاء اهلل لعا – شاعل جلواد البحم
ادل تله .
أسئلة البحح
سمحاكؿ كعن هبلؿ هذا البحم اإلجاب على األسئل اآللي :
 .6عا عههوـ المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف؟
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.9
.4

.3

.5

.1
.9

عا األحكاـ الماملم للد بالمظاـ العاـ؟
عا عضموف المظاـ العاـ الذم ؽلكن أف يكوف عائقان أعاـ للبي
القادوف األجميب ،أك باألحرل عائقان أعاـ للبي قاعدة اإلسماد
الوطمي ؟
أيع اد الد بالمظاـ العاـ عبدأ أ ليان لقواعد القادوف الدكيل
اخلاص ،أـ يع اد استثماءن؟ كعن ا إذا عا أعم القاضي الوطين
سللته إزاء هذا الد  ،ه يع اد د عان شكليان ،أـ عوضوعيان ،أـ
بعدـ القبوؿ؟ كه ؽللال إثارله عن للقاء دهسه ،أـ ال؟
عا سلل القاضي إزاء الد بالمظاـ العاـ؟ كعا اللحظ الب
غل أف ػلدد القاضي يها عههوـ المظاـ العاـ؟ أيرج يها إ
دكر
كق دشوء العبلق  ،أـ إ كق ر المزاع ،أـ إ كق
احلكم
عا عههوـ األثر ادل هف كاألثر االدعكاسي للد بالمظاـ العاـ؟
عا أكجه الق ور كالمقص المظاعي ت القادوف األردين بشأف
لمظيم أحكاـ الد بالمظاـ العاـ عمد لمازع القوادف؟ كعا
التو يات البلزع دلعاجل هذا الق ور كالمقص؟

نطاق البحح
يع اد المظاـ العاـ عههوعان كاسعان جدان ،هو يشم مجي ركع
القادوف ،غري أف عا يعميما ت هذا البحم ،هو المظاـ العاـ ت القادوف
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الدكيل اخلاص ،أم المظاـ العاـ الذم له عبلق بتمازع القوادف قس.
كعليه ،بل دتعرض ت زثما هذا دلا يسمى بالمظاـ العاـ الداهلي
– الذم يتكوف عادة عن رلموع القواعد اآلعرة الب ال غلوز لؤلش اص
االلهاؽ على هبل ها( - )6إالّ ت دلاؽ بياف اهتبلؼ دكره عن دكر
المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف .ما ال دتلرؽ دلا يسمى بالمظاـ العاـ
الدكيل الذم يتمث ت رلموع ادلبادئ ادلشرت السائدة بف ا الدكؿ
ادلتحضرة ،كعن أعثل ذلال يرًن القر م الدكلي  ،كيرًن التهرب
الدكيل(.)9
ما ؼلرج عن دلاؽ هذا البحم دكر االلهاقيات الدكلي ت
إعماؿ كرة المظاـ العاـ ،ك ذلال أثر لمهيذ األحكاـ األجمبي على
إعماؿ الد بالمظاـ العاـت هذاف ادلوضوعاف ػلتاجاف إ دراس
بذاله.
عستقل
الذم دعاجله ت هذا البحم ،هو عههوـ المظاـ العاـ ت القادوف
الدكيل اخلاص الذم أشارت إليه ادلادة ( )92عن القادوف ادلدين األردين
( )6ادظر على سبي ادلثاؿ :دػص ادلػادلف ( )9/615 ،6/614عػن القػادوف ادلػدين
األردين .كله يبلن راج  :د .عوض أمحػد الػزعيب" ،ادلػده إ علػم القػادوف".
(ط ،6عكتبػ ػ اجلاععػ ػ بالشػ ػػارق  ،كإثػ ػراء للمش ػػر كالتوزي ػ ػ ب ػػاألردف ،اإل ػ ػػدار
الثالم9069 ،ـ).29-24 ،
( )9له ػ ػيبلن راج ػ ػ  :د .زلمػ ػػد يوسػ ػػف عل ػ ػواف" ،القػ ػػادوف الػ ػػدكيل العػ ػػاـ"( .ط،4
عماف – األردف ،دار كائ للمشر9004 ،ـ).22-21 ،
ّ
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عقارد ببعض األدظم  ،كدكره ت استبعاد القادوف األجميب الواج
التلبي  ،كشركط هذا االستبعاد كاآلثار القادودي الب لرتل على هذا
االستبعاد.
الدراسات السابقة
قاـ الباحم حاكالت عديدة راجع ادلكتبات القادودي العاع
 ،ك ذلال البحم عرب شبك اإلدرتد عن ادلعلوعات
كادلت
اخلا وضوع هذا البحم ،تبف لما قل الدراسات السابق ت هذا
ت الد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ
ادلوضوع ،لم صلد دراسات عت
لمازع القوادف ،ع ذلال إف هماؾ مث إشارات يسرية عتماثرة عن هذا
ادلوضوع ت ت شراح القادوف الدكيل اخلاص ،كهي إشارات عاع ت
رلملها ،كعن الدراسات ذات ال ل ب ه ٍ عاع ٍ:
 - 6دراس د .عادؿ بن عبد اهلل بعمواف" :االع:بارال العملية
للدفع بالنظام العام" ،زم عمشور ت رلل ادلهكر القادوين،
لي احلقوؽ كالعلوـ السياسي  ،جاعع زلمد هيضر بسكرة،
اجلزائر ،العدد الثالم9069 ،ـ.
كالبحم أعبله لماكؿ عربرات الد بالمظاـ العاـ ب ه عاع  ،كمل
يتماكؿ للال ادلربرات ت دلاؽ الد ت زلاؿ لمازع القوادف ،ما أف
البحم الساب مل يتماكؿ أحكاـ الد بالمظاـ العاـ عمد لمازع القوادف
عن حيم عههوعه ،كشركط إعماله ،كآثاره المظاعي  ،يضاؼ إ عا سب
- 540 -

الدفع بالنظام العام عند تنازع القوانين ،دراسة تحليلية في القانون األردني ،أ .د .منصور بن عبد السالم الصرايرة

أف البحم الساب جاء ت القادوف اجلزائرم ،ت حف أف البحم احلايل
يتماكؿ ادلوضوع ت القادوف األردين عقاردان ببعض األدظم العربي
كاألجمبي .
 - 9د .زلمد احل هراز بعمواف" :الم)هوم القانوني العام ل)كرة
النظام العام" ،زم عمشور ت رلل دراسات قادودي  ،دار القب
للمشر ،اجلزائر ،العدد السادس9060 ،ـ.
كبالرجوع إ البحم أعبله ،صلد أده اقت ر على بياف عههوـ
المظاـ العاـ بشك ٍ ٍ
عاـ ،كمل يتماكؿ أحكاـ الد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ
لمازع القوادف ،ما أف البحم الساب جاء ت القادوف اجلزائرم ،ت
حف أف البحم احلايل يتماكؿ ادلوضوع ت القادوف األردين عقاردان ببعض
األدظم العربي كاألجمبي .
مهًج البحح
سمتب ت هذا البحم ادلمه التحليلي ،حيم سمقوـ باستعراض
الم وص القادودي األرددي ذات العبلق بادلوضوع ،كيلي زلتواها
للتعرؼ على عضاعيمها كعزاياها كعيولا ،ع االستعاد بآراء شراح
القادوف الدكيل اخلاص ،كأيضان أحكاـ القضاء األردين الب لتماكؿ
اجلاد التلبيقي دلوضوع هذا البحم.
ما سمتب ادلمه ادلقارف عن هبلؿ اإلشارة إ عوقف بعض
األدظم العربي كاألجمبي عن عسائ البحم ،كإيراد األحكاـ القضائي
ذات ال ل بادلوضوع.
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خطة البحح
حىت دتمكن عن دراس هذا ادلوضوع بشك ك ٍ
اؼ كلأ يلي،
إدما سمقسم هذا البحم إ عبحثف رئيسف:
المبحث األول :عههوـ المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف.
ك يه أربع علال :
المطلب األول :لعريف المظاـ العاـ.
المطلب الثاني :عضموف المظاـ العاـ.
المطلب الثالث :ه ائص المظاـ العاـ.
المطلب الرابع :اهتبلؼ دكر المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع
القوادف عن غريه.
المبحث الثاني :أحكاـ الد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف.
ك يه مخس علال :
المطلب األول :لعريف الد بالمظاـ العاـ كبياف أساسه.
المطلب الثاني :شركط الد بالمظاـ العاـ.
المطلب الثالث :طبيع الد بالمظاـ العاـ.
المطلب الرابع :سلل القاضي إزاء الد بالمظاـ العاـ.
المطلب الخامس :اآلثار ادلرتلب على الد بالمظاـ العاـ.
ا طلتم زثما هذا خباق ٍ دل ص يها أهم عا لو لما إليه عن
دتائ كلو يات.
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املبحح األَل :مفًُم الهظام العام يف جمال تهازع القُانني
إف دراس عوضوع هذا البحم لتلل عما بياف عههوـ المظاـ
العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف ،كذلال عن هبلؿ بياف لعريهه كعضموده
كه ائ ه ،كعن ا ال بد عن الوقوؼ على عسأل اهتبلؼ دكر المظاـ
العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف عن دكره ت رلاؿ االهت اص القضائي
الدكيل ،ك ذلال ت دلاؽ القادوف الداهلي ،مسأل أكلي عن شأهنا
إ ماؿ ال ورةت بغي لوضيح دكر المظاـ العاـ ت استبعاد للبي القادوف
األجميب إذا اف للبيقه يتعارض ع ادلبادئ األساسي الب يقوـ عليها
ياف دكل رلتم القاضي.
كت ضوء عا لقدـ ،سمقسم هذا ادلبحم إ أربع علال ،
هي:
المطلب األول :لعريف المظاـ العاـ.
المطلب الثاني :عضموف المظاـ العاـ.
المطلب الثالث :ه ائص المظاـ العاـ.
المطلب الرابع :اهتبلؼ دكر المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع
القوادف عن غريه.
كسمبحم هذه ادللال لباعان.
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املطلب األَل :تعرِف الهظام العام
مل يتلرؽ ادلمظم األردين ت قواديمه كأدظمته ادل تله إ عههوـ
المظاـ العاـ ،إظلا لر ه لتحدده اجلهات القضائي  ،كا تهى ادلمظم األردين
ت ادلادة ( ) 92عن القادوف ادلدين م للبي القادوف األجميب ادل تص
إذا اد أحكاعه لتعارض ع كرة المظاـ العاـ ت األردف .كػلمد
للممظم على هذا ادلسلالت ذلال أف عركد كرة المظاـ العاـ كاهتبل ها
عن زعاف إ آهر كعن عكاف آلهر ،غلع كض لعرؼ زلدد ذلا عن
ال عوب كاف ،هذا ضبلن عن أف هذه الهكرة غري عستقرة كال يسه
ح رها ت إطار ععف كثاب  ،كخبا إذا عا علمما أف كرة المظاـ
العاـ لعد كرة كطمي زت ل رلبس بك دكل على حدة.
هذا كقد لعرض ادلادة ( )40عن القادوف ادلدين األدلاين لتعريف
قواعد المظاـ العاـ ،بأهنا للال الب لت باألسا االجتماعي كالسياسي
كاالقت ادي للبلد ك هاهيمها األساسي ت كق ععف كيكوف عن طبيع
القادوف األجميب ادلراد للبيقه ت أدلاديا ادتهاؾ دلبادئها األساسي (.)6
كقد لموع لعاريف شراح القادوف لهكرة المظاـ العاـ لموعان بريان،
كيكاد يكوف االلهاؽ ععدكعان على لبين لعريف عستقر لهت كهذا راج إ
الساع عضموف المظاـ العاـ كمشوؿ دلاقه عن جه  ،كإ اهتبلؼ
(Patrick Courbe, droit international prive, armand colin )6
.2nd Edition, Dalloz, 2016, p. 43
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عههوعه عن حيم الزعاف كادلكاف عن جه أهرل ،هذا ضبلن عن هلو
د وص القوادف ت أ ثر الدكؿ عن لعريف جاع عاد ػلدد ادلق ود
بهكرة المظاـ العاـ(.)6
عرؼ جاد عن شراح القادوف الدكيل اخلاص المظاـ العاـ
قد ّ
بأده" :سبلح للد اع ضد قادوف أجميب كاج التلبي إذا عا ملهر
لعارض حواه أك عضموده ع ادلهاهيم العاع لدكل القاضي ادلراد
للبيقه يها"(.)9
كيعر ه (السمهورم) بأده" :الوسيل الب لؤدم إ محاي ادل احل
ّ
العليا سياسي  ،أك اجتماعي  ،أك أهبلقي  ،أك ديمي لتعل بمظاـ انتم
األعلى كلعلو ع لح الهرد"(.)4
عر ه جاد آهر عن شراح القادوف الدكيل اخلاص ا يلي:
كقد ّ
( ) 6ادظر ت هذا ادلع  :د .حسن اذلداكم" ،القادوف الدكيل اخلاص ،لمازع القوادف
– ادلبادئ العاع كاحللوؿ الوضعي ت القادوف األردين – دراس عقارد "( .ط،6
دار الثقا للمشر كالتوزي  ،اإل دار العاشر9069 ،ـ).692 ،
( ) 9د .شلدكح عبد الكرًن حا ظ" ،القادوف الدكيل اخلاص ادلقارف ،اجلزء األكؿ
عماف – األردف :عكتب دار الثقا  ،اإل دار
ت لمازع القوادف"( .طّ ، 6
الثاعن9060 ،ـ). 494 ،
( ) 4عبد الرزاؽ السمهورم" ،الوسيس ت شرح القادوف ادلدين اجلديد ،انلد األكؿ،
ع ادر االلتزاـ"( .ط ، 1بريكت – لبماف :عمشورات احلليب احلقوقي ،
9009ـ). 422 ،
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المظاـ العاـ ت دكل عا ،عا هو إالّ الكياف السياسي كاالجتماعي
كاالقت ادم ذلذه الدكل ا يقوـ عليه هذا الكياف عن ععتقدات لتعل
باألعن كاحلري كالدؽلقراطي كععتقدات اجتماعي لتعل بادلساكاة أعاـ
القادوف ،أك احرتاـ أ كار ديمي أساسي ععيم  ،أك عقائد عذهبي
اقت ادي االشرتا ي كالرأمسالي  ،أك ضلوها عن ادلذاه كاأل كار
االقت ادي العادات االجتماعي كلكا ؤ الهرص كغري ذلال(.)6
كيعرؼ (جود كليورم العرداددير) المظاـ العاـ بأده" :رلموع
ّ
( )9
القيم الب ال غ عمها لقياـ عبلقات سليم ت انتم " .
عا يبلحظ على هذا التعريف أده يوس ثريان عن عههوـ المظاـ
العاـ ،هو عههوـ عتغري يل ص ركح احلضارة كحقب عن الزعن،
كيملوم على رلموع القيم الب لع ّد أساسي حلماي انتم .
ما لعرض زلكم استئماؼ باريا ت حكمها ال ادر بتاري
 99عارس  6233إ لعريف ا لمظاـ العاـ بقوذلا" :أف لعريف المظاـ العاـ
الوطين يرلبس بادلههوـ الواس للرأم العاـ الهردسي ت ع ر ععف"(.)4
هذا كلعرض احملكم الهيدرالي السويسري ت سياؽ ادلادة
( )6د .أمحد عسلم" ،القادوف الدكيل اخلاص ادلقارف ت ع ر كلبماف"( .دار
المهض العربي  ،القاهرة ،دكف سم دشر كدكف طبع ). 904 ،
( )9دقبلن عنBernard Audit, Droit international prive, 2nd :
.edition, Economica, Paris, 2018, p. 24
( )4أشار إليه.Bernard Audit, op.cit., p. 26 :
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( ) 92عن القادوف ادلدين ال ادر ت سم  6216إ عههوـ المظاـ
العاـ بقوذلا" :حس قضاء احملكم الهيدرالي  ،أف المظاـ العاـ ؽلكن
لربيره دائمان بعدـ ادلساس بالشعور العاـ السويسرم أك ادلبادئ األساسي
لمظاـ ادلساكاة السويسري أك بادلهاهيم القادودي السويسري "(.)6
هذا كمل لتعرض زلكم التمييز األرددي إ لعريف المظاـ العاـ،
كإظلا ا ته بتلبي حر ي دص ادلادة ( )92عن القادوف ادلدين األردين
الب ال جتيز للبي أحكاـ القادوف األجميب إذا اد سلاله للمظاـ العاـ
ت ادلملك األرددي اذلامشي (.)9
يتبف لما عن هبلؿ التعاريف السابق  ،أف قواعد المظاـ العاـ
قا ميم ادل لح العليا للمجتم سواء اد الديمي  ،أك السياسي ،
أك االقت ادي  ،أك االجتماعي  ،كأهنا لعلو على ادل لح العليا
لؤلش اص كالب ال غلوز ذلم أف ؼلالهوها ت أم الهاؽ يعقدكده يما
بيمهم حىت لو اد ع لحتهم اخلا لتلل ذلال.

( )6أشار إليه :د .علي علي سليماف" ،عذ رات ت القادوف الدكيل اخلاص
اجلزائرم"( .ط ،6دار هوع  ،اجلزائر. 653 ،)9005 ،
( )9ادظر عثبلن :قرار زلكم التمييز األرددي ب هتها احلقوقي رقم 9066/219
(هيئ مخاسي ) لاري  ،9066/1/ 95كقرارها رقم ( 9002/ 6245هيئ
مخاسي ) ،لاري  ،9060/6/ 46كقرارها رقم ( 9009/ 902هيئ مخاسي )
لاري ( 9009/ 4/91عمشورات عر ز عدال ).
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كعن ا إدما درل – ما يذه جاد عن شراح المظاـ(– )6
أف التعاريف للمظاـ العاـ عهما اف اجتاهها ،إهنا ال ختلو عن ائدة،
هي كإف عجزت ت االلهاؽ على لعريف عوحد ،إهنا قد أعل
لوجيهات عاع يستأدا لا القاضي ت الد اع عن عبادئ دكلته.
كبرأيما أف احلسم ت يديد عههوـ المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع
القوادف يرج يه ت المهاي إ القاضي الوطين الذم يع اد شلثبلن كحارس ان
للمبادئ األساسي الب يقوـ عليها رلتم دكلته ،هو الش ص ادلؤه
إلدراؾ ادل احل العليا لدكلته ،كالب ال غلوز ادلساس لا أك العبم لا عن
جاد القوادف األجمبي حىت كإف اد سلت للتلبي على عوضوع
المزاع الذم يمظر يه طادلا أهنا ال يرتـ هذه ادلبادئ .لذلال ،يقف
المظاـ العاـ عائقان أعاـ القاضي الهردسي لبلعرتاؼ بالزكاج ادلتعدد ادلربـ
بهردسا كلو أف قاعدة اإلسماد الهردسي ادللبق هي الب أشارت للقادوف
األجميب الذم لعرتؼ أحكاعه بذلال الموع عن الزكاج(.)9
كت ضوء عا لقدـ ،درل بأف المظاـ العاـ بانتم األردين ،هو
( ) 6ادظر :عز الدين عبد اهلل" ،القادوف الدكيل اخلاص ،اجلزء الثاين ت لمازع
القوادف كلمازع االهت اص القضائي الدكيل"( .ط ،2اذليئ ادل ري العاع
للكتاب .541 ،)6221 ،كأمحد ضاغن السمداف ،عرج ساب . 605 ،
( ) 9عادؿ بن عبد اهلل" ،االعتبارات العملي للد بالمظاـ العاـ" ،زم عمشور
ت رلل ادلهكر القادوين  ، 4لي احلقوؽ كالعلوـ السياسي  ،جاعع زلمد
هيضر بسكرة ،اجلزائر9069( ،ـ). 990 :

- 549 -

الدفع بالنظام العام عند تنازع القوانين ،دراسة تحليلية في القانون األردني ،أ .د .منصور بن عبد السالم الصرايرة

رلموع الكليات الب يقوـ عليها أر اف كعقوعات انتم  ،الدين،
كاالستقرار السياسي ،كاالقت ادم ،كاالجتماعي ،كال ح  ،كالسكيم
العاع للمجتم كلبلمحه ،كاآلداب العاع .
املطلب الجانْ :مضنُى فكرة الهظام العام:
يلرح لساؤؿ عهم حوؿ طبيع ادلهاهيم الب قد لؤدم إ
استبعاد للبي القادوف األجميب ادل تص ،كعن ا عا عضموف المظاـ
العاـ الذم ؽلكن أف يكوف عائقان أعاـ للبي قاعدة اإلسماد الوطمي الب
أعل االهت اص للقادوف األجميب الذم أشارت إليه؟
بالرغم عن حرص شراح القادوف الدكيل اخلاص على ح ر
احلاالت الب ؽل كن ب ددها إعماؿ كرة المظاـ العاـ ت رلاؿ
العبلقات اخلا الدكلي  ،إف مجي اجلهود مل لػتػه ت الو وؿ إ
كض إطار كاضح دلضموف هذه الهكرة(.)6
لقد بذؿ شراح القادوف الدكيل اخلاص جهودان برية لوض
ضوابس ؽلكن عن طريقها يديد عا إذا اف القادوف األجميب ادل تص
يتعارض ع المظاـ العاـ ت دكل القاضي أـ ال؟
ذه جاد عن الشراح إ القوؿ :باستبعاد القادوف األجميب
استمادان لهكرة المظاـ العاـ إذا اف ت للبي هذا القادوف عساس بادئ
( ) 6د .ؤاد عبد ادلمعم رياض" ،لمازع القوادف"( .ط ، 1القاهرة :دار المهض
العربي 9002 ،ـ). 634 ،
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العدال الدكلي أك بادئ القادوف اللبيعي أك بادلبادئ العاع ادلتعارؼ
عليها ت مجاع األعم ادلتحضرة(.)6
يبلحظ على هذا الرأم أده جاء ب ياغ عاع حوؿ ادلبادئ
العادلي  ،ت حف أف األعر يتعل قس بالتقيد بادلهاهيم الوطمي للمظاـ
العاـ(.)9
كيذه جاد آهر عن الشراح إ القوؿ :باستبعاد القادوف
األجميب إذا اف يشم على دظم قادودي غلهلها قادوف القاضي()4ت
ذلال أف ادلمظم ت لمازع القوادف ال يض قواعد عوضوعي لتمظيم
العبلقات القادودي ادلشوب بعم ر أجميب ،ب يسمد حكم ادلسأل
ادلعركض على القاضي إ قادوف لعيمه قاعدة اإلسماد الوطمي  ،كعمدعا
يقوـ القاضي بذلال ،هو ال يعرؼ عقدعان عا القادوف الواج التلبي ؟
( )6د .إياد زلمود برداف" ،التحكيم كالمظاـ العاـ ،دراس عقارد "( .ط ،6بريكت –
لبماف :عمشورات احلليب احلقوقي 9066 ،ـ) .2 ،ك د .ع اـ الدين الق يب،
عرج ساب  .910 ،ك د .ؤاد عبد ادلمعم رياض ،عرج ساب .633 ،
بل حوؿ يديد ادلههوـ الوطين للمظاـ العاـFrancois Melin, :
( )9ادظر له ي ن
Droit international prive, Alger, Casbah edition, 2015,
.p. 143-148

( ) 4أ.د .هشاـ علي ادؽ" ،عر ز القادوف األجميب أعاـ القضاء الوطين –
دراس عقارد "( .ط ،6اإلسكمدري  :عمشأة ادلعارؼ6212 ،ـ) .693 ،ك
د .دادي ضي " ،للبي القادوف األجميب أعاـ القضاء الوطين"( .ط، 6
اجلزائر :دار هوع 9066 ،ـ). 22 ،
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أك عا أحكاعه ادلوضوعي ؟ كدلا اد الدكؿ ختتلف ت سياساهتا
االقت ادي كاالجتماعي كاألهبلقي كالسياسي  ،ليا عن ادلت ور أف
يقب ادلمظم للبي القادوف األجميب أيان اف عضموده(.)6
كيذه جاد آهر عن شراح القادوف الدكيل اخلاص( )9ت
زلاكل يديد عضموف كرة المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف عذهب ان
آهر ،إذ يرل أف القادوف األجميب يع اد سلالهان للمظاـ العاـ ت دكل
القاضي إذا لعارض ع السياس المظاعي لتلال الدكل حىت كلو اف
هذا القادوف ال يتعارض ع عبادئ العدال أك عبادئ القادوف اللبيعي
أك ادلبادئ العاع ادلتعارؼ عليها ت األعم ادلتحضرة ،إذا اف للبي
القادوف األجميب ػلوؿ دكف يقي أحد األهداؼ اذلاع الب يرعي لشري
دكل القاضي إ يقيقها ،اف للقاضي أف يستبعد للبي هذا القادوف.
ت ضوء اآلراء السابق  ،إدما درل أده عن ال ع التو إ
يديد إطار كاضح كجاع كعاد لهكرة المظاـ العاـ ،ادلعايري ساله
الذ ر ،لقت ر على بياف األكجه ادل تله لتلال الهكرة ،كهذا يته ع
( )6د .أمحد ضاغن السمداف ،عرج ساب . 604 ،
( ) 9ادظر ت هذا االجتاه :أ.د .غال علي الداكدم" ،القادوف الدكيل اخلاص –
عم اف – األردف :دار الثػقا للمشر كالتوزي ،
دراس عقارد "( .طّ ،6
اإل دار الراب 9066 ،ـ) . 933 ،كبيار عاير ،ادساف هوزيه" ،القادوف
الدكيل اخلاص ،لرمج علي زلمود عقلد"( .بريكت :ادلؤسس اجلاععي
للدراسات كالمشر كالتوزي 9062 ،ـ). 522-522 ،
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طبيع هذه الهكرة ،ألهنا ت حقيقتها كرة كمليهي كطمي هتدؼ إ
يقي غاي ععيم  ،هي محاي المظاـ القادوين الداهلي نتم دكل
القاضي ،كعن ا ليا ع ن السه ح ر عضموف هذه الهكرة ت إطار
بالتلور اللبيعي
ععف كثاب  ،مضموف كرة المظاـ العاـ لرلبس
ّ
للمجتم  ،تتلور هذه الهكرة بتلوره كلقت ر عليه ،كعن ا ال بد كأف
يكوف هذا المظاـ كطميان ،أم يتعل جتم ععف.
كقد أهذ ادلمظم األردين بالرأم األهري ت ادلادة ( ) 92عن
القادوف ادلدين بأده" :ال غلوز للبي أحكاـ قادوف أجميب عيمته الم وص
السابق إذا اد هذه األحكاـ ختالف المظاـ العاـ أك اآلداب ت
ادلملك األرددي اذلامشي "(.)6
يبلحظ أف المص استعم ع للح "المظاـ العاـ" كأضاؼ إليه
"أك اآلداب" ،كت الواق أف إضا هذا ا دل للح ال لزيد ت ادلوضوع
شيئان ،اآلداب العاع هي جزء عن المظاـ العاـ(.)9
ما أف قضاء زلكم التمييز األرددي لأثر ا ذه إليه الرأم
( )6كهو دص له دظري ت لشريعات الدكؿ العربي كاألجمبي  ،ادظر اذلاعش رقم (.)4
( ) 9مل يمص ادلمظم الهردسي على سلاله اآلداب العاع ت القادوف الدكيل اخلاص،
اخلاص ،إذ لمص ادلادة ( ) 55عمه بأده" :ال للب ت ردسا ا األحكاـ
التشريعي األجمبي الب لضر بالمظاـ العاـ ت العبلقات الدكلي ما هو
عههوـ به ت ردسا" .أشار إ هذا المص :د .عز الدين عبد اهلل ،عرج
ساب  ،ص ،542اذلاعش رقم (.)9
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األهري ،قد قض ت أحد أحكاعها بأده" :يستهاد عن ادلادة ( )92عن
القادوف ادلدين أهنا ال جتيز للبي أحكاـ قادوف أجميب عيمته الم وص
السابق إذا اد هذه األحكاـ ختالف المظاـ العاـ أك اآلداب ت ادلملك
األرددي اذلامشي  ،كحيم إف ادلبلغ ادلدعى به هو دتيج ك اة زكج ادلميزة ت
الدظلارؾ كابن ادلميز ضدعلا ،يعترب هذا ادلبلغ عن ضمن لر ادلتوىف يوزع
على الورث حس ح ته الشرعي كك قان للقادوف األردين"(.)6
كقض أيضان -6" :ال جتيز ادلادة ( )92عن القادوف ادلدين األردين
للبي أحكاـ القادوف األجميب إذا اد سلاله للمظاـ العاـ أك اآلداب ت
ادلملك األرددي اذلامشي  -9 .إذا اف المزاع حوؿ عقدار ح ص إرثي ،
إف عث هذه ادلسائ لعترب عن المظاـ العاـ ت القوادف األرددي  ،كحيم إف
أحكاـ القادوف القرب ي ذات ال ل ختالف المظاـ العاـ ت ادلملك  ،إف
ذلال ؽلم للبي القادوف القرب ي ت حال هذه الدعول"(.)9
كت حكم آهر قض بأده" :إذا لضمن عقد الو ال التجاري
ادلعقود بف ك ي أردين كعو غري أردين أف أم دزاع أك هبلؼ يمشأ
بف اللر ف يمجم عن االلهاقي ػلاؿ إ التحكيم ،إف القرار بوقف
السري ت إجراءات الدعول بإحال المزاع إ التحكيم ال يعين إعبلف
عدـ اهت اص القضاء األردين للمظر كاله ت المزاعات الب لمشأ
( ) 6ادظر :قرار زلكم التمييز األرددي ب هتها احلقوقي رقم ( 9066/ 219هيئ
مخاسي ) ،لاري ( ،9066/1/ 95عمشورات عر ز عدال ).
( ) 9ادظر :قرار زلكم التمييز األرددي ب هتها احلقوقي رقم ( 9009/ 902هيئ
مخاسي ) ،لاري ( ،9009/4/ 91عمشورات عر ز عدال ).
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عن لمهيذ عقود الو االت التجاري هبل ان للمادة ( )90عن قادوف
الو بلء كالوسلاء التجاريف كالوسلاء التجاريف كإف اد الهاقي
الو ال لضمم للبي قادوف اجلمهوري اليممي – قادوف ادلو  -أك أف
ال بلحي بتعيف احملكم ت حاؿ عدـ االلهاؽ عليه يعود للقاضي
اليمين ،إذ ليا ت هذا االلهاؽ عا يمزع بلحي القضاء األردين كليا
ت األدظم األرددي عا ؽلم عن ذلال ،ب إف عث هذا األعر يته
كأحكاـ ادلواد ( )90ك ( )99ك ( )92ك ( ) 92عن القادوف ادلدين الب
ل ضمم جواز للبي القادوف األجميب عن قب احملا م األرددي إذا
لوا رت احلاالت كالشركط ادلم وص عليها ت للال ادلواد"(.)6
املطلب الجالح :خصائص الهظام العام:
ؽلتاز المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف بأده عههوـ عتلور ،كأده ليا
عن م ادلمظم كحده ،هذا ضبلن عن أده يعرب عن احللوؿ اآلعرة ت المظاـ
القادوين الوطين ،ما أده يمتمي إ التهسري القضائي ،كأهريان إده يت ف
بالعموعي كالتجريد .كسمبحم هذه اخل ائص ضمن مخس ركع لباعان.
ال)رع األول :النظام العام م)هوم م:طور:
يع اد المظاـ العاـ كرة عرد كعتلورة ،كهذه ال ه دابع عن
طبيعته احليوي كالب ال لته ع استقرار كثبات الم وص ،لذا ليا
( ) 6ادظر :قرار زلكم التمييز األرددي ب هتها احلقوقي رقم 9069/9321
(هيئ مخاسي ) ،لاري ( ،9069/4/ 91عمشورات عر ز عدال ).
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بإعكاف ادلمظم أف ػلدد له عضمودان ال يتغري ،كعن ا عمعه عن أف يؤدم
كمليهته أداة لتحقي التلور ت انتم ( .)6ك عا يستلي عله ادلمظم
أف يمص على المظاـ العاـ ب ورة عاع لار ان أعر يديد عضموده الذم
يعد سلالهان له للهقه القادوين كالقضاء(.)9
كعن ا صلد أده عن ال عوب كاف ح ر عضموف المظاـ العاـ
بشك زلددت ألف هذا التحديد ،كإف اف حيحان بالمسب لهرتة
ععيم  ،إال أده ؼلض لتلور عستمر .لذا يقوؿ (السمهورم)" :ال
دستلي أف ضل ر المظاـ العاـ ت دائرة دكف أهرل ،هو شيء عتغري،
يضي كيتس حس عا يع ّده الماس ت حضارة ععيم عن ادل احل العليا
للدكل  ،كال لوجد قاعدة ثابت يدد المظاـ العاـ يديدان عللقان يتماشى
زعاف كعكافت ألف المظاـ العاـ شيء دسيب ،ك عا دستليعه
ع
هو أف دض ععياران عردان يكوف ععيار المظاـ العاـ ،كللبي هذا ادلعيار
ت حضارة ععيم يؤدم إ دتائ غري الب د إليها ت حضارة
أهرل"(.)4
كذه جاد عن شراح القادوف الدكيل اخلاص إ ك ف المظاـ
( ) 6د .أشرؼ عبد العليم الر اعي" ،القادوف الواج التلبي على عوضوع
التحكيم كالمظاـ العا ـ ت العبلقات اخلا الدكلي "( .ط ،4اإلسكمدري :
دار الهكر اجلاععي9002 ،ـ). 60 ،
( )9د .عوض أمحد الزعيب ،عرج ساب . 23 ،
( )4ادظر :عبد الرزاؽ السمهورم ،عرج ساب . 422 ،
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العاـ ،بأده عبارة عن "غبلؼ ارغ كاحلديم عمه رلرد بلـ علاط"( .)6ت
إشارة إ الديماعيكي كالتلور ادلستمر ت عههوـ المظاـ العاـ بك عما ره.
كهكذا ،درل أف المظاـ العاـ كرة دسبي عتغرية ختض لقادوف
التلور ،لضي دائرهتا كلتس لبعان الهتبلؼ الببلد كالهتبلؼ للور
بلد ،كعن ا ال ؽلكن كض قواعد ثابت ؽلكن بواسلتها يديد عضموف
المظاـ العاـ يديدان دقيقان ؽلكن للبيقه ت زعاف كعكاف .مثبلن الرؽ
كاالجتار بادل درات كالتهري مل لكن لعد سلاله للمظاـ العاـ ت القرف
التاس عشر ،أعا اليوـ هذه األعور لعد سلاله له(.)9
ال)رع الثاني :النظام العام ليس من صنع المنظم و ده:
يقوـ ادلمظم بدكر عهم ت التعبري عن المظاـ العاـ كللوره ،كرغم
ذلال ،إده ال يستلي رضه بالقوةت ذلال ألف المظاـ العاـ ليا دتاج
الم وص القادودي ب ه عللق  ،إظلا هو لعبري عن كرة اجتماعي ت
حلظ ععيم لكوف ادل در ادلباشر كالرئيسي للمظاـ العاـ ،لذلال اف
(Dominique Holleaux, Jacques Foyer, Geraud )6
de Geouffre de la pradelle, Droit international
.prive, masson, 6th edition, 2009, p. 169-170
( ) 9د .عبد انيد احلكيم" ،ادلوجز ت شرح القادوف ادلدين العراقي ،الكتاب األكؿ –
المظري العاع لبللتزاـ ،اجلزء األكؿ عن ع ادر االلتزاـ ع ادلقارد بالهقه
اإلسبلعي"( .دكف طبع  ،بغداد :شر ادللاب األهلي 6222 ،ـ).621 ،
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لؤلعراؼ كالتقاليد أعلي برية ت لكوين المظاـ العاـ .
كلرليبان على ذلال ال يكوف المظاـ العاـ قاببلن لبلستمرار ت
رلتم ععف إال إذا استمر لقب أ راده له ،هو إذان يهرتض رضا
احملكوعف(.)9
كإذا اف المظاـ العاـ يعرب عن ركح المظاـ القادوين للدكل  ،إده
بادلقاب يعرب عن القواعد الواضح ادلستقرة إ حد بري ،كليا لعبريان
عن لللعات اجلماع الب لضعه ب ياغ كاضح  ،إذ عن اللبيعي أف
يعرب المظاـ العاـ عن ركح كأهداؼ المظاـ القادوين جلماع ععيم ت
سكوهنا كللورها ،باعتبار أف المظاـ العاـ ليا كرة قادودي جاعدة،
كإظلا هو كرة اجتماعي عتلورة ذلال(.)4
شلا سب ذ ره ،دستمت أده عن غري ال حيح ق ر المظاـ العاـ
على الم وص القادودي ادلكتوب كحدها ،ألده ال يوجد ت القادوف
الوضعي كحده ،كإظلا قد لعرب عمه ادلبادئ الب يعتمقها انتم ت حلظ
ععيم حىت كلو مل لتضممها الم وص القادودي ادلكتوب .

( )6د .زلمد احل هراز" ،ادلههوـ القادوين لهكرة المظاـ العاـ ،دراس قادودي " .عمشورة
ت رلل دراسات قادودي  ،1دار القب للمشر ،اجلزائر9060( ،ـ).13 :
( )9د .عوض أمحد الزعيب ،عرج ساب . 21 ،
( )4د .زلمد احل هراز ،عرج ساب . 15 ،
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ال)رع الثالث :النظام العام يعبر عن الحلول اآلمرة في النظام
القانوني الوطني:
ؽلث المظاـ العاـ رلموع عن القواعد كادلبادئ كاألسا الب ذلا
عن األعلي عا ال ؽلكن جتم للبيقهات دظران ألهنا هتدؼ إ احملا ظ
على القيم ت انتم (.)6
كقد ذه البعض إ أف المظاـ العاـ يعد ادعكاسان للمظاـ القادوين
الوطين للدكل الذم يقوـ على أساس دظم كقواعد ععيم كعت ل ت سلوؾ
األ راد ،زيم إف أم عساس لا ؽلكن أف يشك إهبلالن بالمظاـ العاـ(.)9
كدرل أف عا يضهي على كرة المظاـ العاـ هتها اآلعرة ،أهنا
لض حلوالن للممازعات ت اجتاه احلهاظ على ياف رلتم دكل القاضي،
كذلال عن طري التو ي بف إرادة األ راد كرغباهتم كبف ادل لح
العاع  ،كعن ا إف كرة المظاـ العاـ لست دـ حلسم ادلمازعات على
أساس كجود دظاـ ذم أكلوي  ،حف يواجه القاضي بقاعدة عن قواعد
المظاـ الع اـ ،ليا أعاعه عن هيار سول المزكؿ عمد حكمهات ذلال أف
المظاـ العاـ يعرب عن احللوؿ اآلعرة ت المظاـ القادوين الوطين للدكل الب
ال غلوز االلهاؽ على سلالهتها.
( )6د .زلمد كليد ادل رم" ،الوجيز ت شرح القادوف الدكيل اخلاص ،دراس عقارد
عماف – األردف:
للقادوف األردين ع التشريعات العربي كالقادوف الهردسي"( .طّ ،6
دار احلاعد للمشر كالتوزي  ،اإل دار الراب 9062 ،ـ).993 ،
( )9د .عوض اهلل شيب احلمد السيد" ،الوجيز ت القادوف الدكيل اخلاص"( .ط، 9
(ط ،9القاهرة :دار المهض العربي 6229 ،ـ). 429 ،
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ال)رع الرابع :النظام العام ين:مي إلى ال):سير القضائي:
لمتمي كرة المظاـ العاـ إ دلاؽ التهسري القضائي ت ذلال أف
القاضي باعتباره عضوان ت انتم  ،يتوا ر لديه اإلدراؾ باخل ائص
السياسي لهكرة القادوف ،ب كؽلكن القوؿ :إف القاضي يعي الضمري
الكاعن للقادوف ت بلده كركح هذا القادوف( ،)9أم أده يعي المظاـ العاـ
كعيان حيحان.
كطادلا أف األعر يتعل بالقيم السائدة ت رلتم دكل القاضي،
يج عليه أف ػلميها ،هو يكاد يكوف عمظمان ت هذا اناؿ ادلرف
كادلتعل بآداب كقيم رلتمعه األساسي كع لحته العاع  ،للقاضي
السلل التقديري عمد دظر ادلمازعات ادلعركض أعاعه ت يديد عضموف
( )6

( )6يعد التهسري القضائي أ ثر أدواع التهسري شيوعان كأش ّدها أعلي عن الماحي
العملي  ،كإف اف يعد عن الوجه القادودي أدىن عرلب عن التهسري المظاعي ،كهذا
الموع عن التهسري ؽلارسه القضاء ت أثماء دظره ت الدعول الب لر إليه حىت
يتو إ حكم القادوف ت هذه الدعول ،ك ع آهر يكوف التهسري القضائي
عن رلموع التهسريات الب يقوـ لا القضاة ماسب ادلمازعات ادللركح عليهم،
كعن عزاياه أده ذك طاب عملي هو ال ي در ماسب كض حلوؿ لقضايا
عقرتح  ،كإظلا لرت ز عهم القاضي ت لهسري المص القادوين على قضايا كاقعي
قائم با لهع  .دلزيد عن الته ي حوؿ أدواع التهسري ،ادظر :زلمد أمحد زلمد
الكاـ" ،دكر القاضي ت التهسري ،دراس عقارد "( .رسال عاجستري ،لي
احلقوؽ ،جاعع عدف ،اليمن9003 ،ـ) 62 ،كعا بعدها.
( )9د .زلمد احل هراز ،عرج ساب . 12 ،
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المظاـ العاـ ،غري أف القاضي ال يض ععايري جاعدة لقيده يما يعرض
عليه عستقببلن ،كإظلا يقدر الظركؼ احمليل بك دزاع على حدة(.)6
ال)رع الخامس :النظام العام ي:صف بالعمومية وال:جريد:
إف المظاـ العاـ الذم ػلميه القاضي الوطين ،يتعف أف يت
جتمعه كليا بهرد كاحد بعيمهت ذلال أف المظاـ العاـ هو أحد أشكاؿ
ادل لح العاع  ،إذ غل أف يستهدؼ القاضي الوطين عن إعماله
للمظاـ العاـ يقي ع لح عاع ال ع لح ها (.)9
املطلب الرابع :اختالف دَر الهظام العام يف جمال تهازع القُانني
عو غريٍ:
ؼلتلف دكر المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف عن دكره ت رلاؿ
االهت اص القضائي الدكيل ،ك ذلال ؼلتلف هذا الدكر ت رلاؿ
القادوف الداهلي .كعليه سمقسم هذا ادللل إ رعف:

( )6ادظر.Dominique Holleaux, Jacques Foyer, op.cit., p. 172 :
( ) 9دلزيد عن الته ي ت هذا ادلوضوع راج  :عمي زلمد ربي " ،ضمادات احلري
ت عواجه سللات الضبس اإلدارم"( .ط ،6رسال د توراه ،جاعع عف
مشا ،لي احلقوؽ ،القاهرة :علبوعات دار المهض العربي 9009 ،ـ)- 12 ،
.95
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ال)رع األول :اخ:الف دور النظام العام في مجال تنازع القوانين
عنو في مجال االخ:صاص القضائي الدولي:
ؼلتلف عههوـ كرة المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف عن
عههوعها ت رلاؿ االهت اص القضائي الدكيل ،إذ إف لك عههوـ
ذاليته كه و يته ادلستقل (.)6
إف عههوـ المظاـ العاـ يظهر ت رلاؿ لمازع القوادف ت ورة
الد التقليدم بالمظاـ العاـ – ما سمرل ذلال بالته ي ت ادلبحم
الثاين عن هذه الدراس – كعؤاده كجوب استبعاد القادوف األجميب
ادل تص الذم عيمته قاعدة اإلسماد الوطمي إذا عا لعارض ع ادلهاهيم
األساسي السائدة ت رلتم دكل القاضي(.)9
بالتدقي ت هذا ادلههوـ ال صلد له زلبلن ت رلاؿ االهت اص
القضائي الدكيل ،المظاـ العاـ ت دد هذا األهري يهتم بالقاعدة
القادودي الب لمظم االهت اص ال قضائي ت ادلمازعات اخلا الدكلي ،
ذلذا ،إف المظاـ العاـ ت اناؿ ادلذ ور ال يؤدم الدكر دهسه ت رلاؿ
لمازع القوادف.
إذا اف الد بالمظاـ العاـ رلاله اللبيعي قواعد لمازع
القوادف ،إف ذلال قد ال ػلوؿ دكف أف يؤدم المظاـ العاـ ت رلاؿ
( )6د .إبراهيم أمحد إبراهيم" ،القادوف الدكيل اخلاص"( .ط ،6القاهرة :دار
المهض العربي  ،القاهرة6221 ،ـ). 654 ،
( )9د .مجاؿ زلمود الكردم ،عرج ساب  ،ص. 629
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االهت اص القضائي الدكيل دكران شبيهان بدكره ت رلاؿ لمازع القوادف،
كيتجلى ذلال ت عسأل لمهيذ األحكاـ األجمبي  ،إذ قد يلجأ القاضي
إ استعماؿ الد بالمظاـ العاـ لر ض مشوؿ احلكم األجميب بأعر
التمهيذ ،كهذا يعين أف الد بالمظاـ العاـ ت هذا اناؿ يكوف له أثر
سليب قس( ،)6كهذا على هبلؼ احلاؿ ت رلاؿ لمازع القوادف ،حيم
يرتل على التمسال به أثراف إجرائياف :أحدعلا سليب أال كهو استبعاد
القادوف األجميب ادل تص الذم عيمته قاعدة اإلسماد الوطمي ت دظران
دل الهته المظاـ العاـ ت رلتم دكل القاضي ،كاألثر الثاين إغلايب،
كيتمث ت إحبلؿ قادوف القاضي زل القادوف األجميب ادلستبعد(.)9
كإذا اف دكر المظاـ العاـ ت رلاؿ االهت اص القضائي الدكيل
ؼلتلف عمه ت رلاؿ لمازع القوادف كيقرتب عن المظاـ العاـ على عيد
االهت اص القضائي الداهلي ،إال أف هذا التقارب يقوـ على أساس
ععليات كعربرات ها بادلمازعات اخلا الدكلي  ،كهلوة البداي ت
هذا التقارب هي إ أم عدل لتعل قواعد االهت اص القضائي الدكيل
( ) 6ادظر له يبل :ي علياف الشديهات" ،لمهيذ األحكاـ األجمبي ت األردف".
(رسال عاجستري ،لي الدراسات الهقهي كالقادودي  ،جاعع آؿ البي  ،األردف،
9000ـ) .602-609 ،كأيضنا :شرؼ واز ال بلحف" ،التمظيم القادوين لتمهيذ
أحكاـ التحكيم األجمبي ك قان للقادوف األردين"( .رسال عاجستري ،لي احلقوؽ،
عماف األهلي  ،األردف9069 ،ـ).20-21 ،
جاعع ّ
( ) 9د .عكاش عبد العاؿ" ،أ وؿ القادوف الدكيل اخلاص ادلقارف"( .ط، 4
القاهرة :دار المهض العربي 9069 ،ـ). 931 ،
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بالمظاـ العاـ ،زيم ال غلوز سل االهت اص الثاب للمحا م الوطمي
ل احل قضاء دكل أجمبي  ،سواء عن جاد األ راد أك عن جاد
القاضي(.)6
ال)رع الثاني :اخ:الف دور النظام العام في مجال تنازع القوانين
عنو في القانون الداخلي:
لست دـ كرة المظاـ العاـ ت القادوف الداهلي ما لست دـ ت
القادوف الدكيل اخلاص ،هذا كإف اد دتيجتهما المهائي كاحدة ،كهي
للبي ذلال القادوف أك للال القواعد ادلتعلق بالمظاـ العاـ ،إال أف
الغرض عمهما سلتلف(.)9
هكرة المظاـ العاـ ت القادوف الداهلي هتدؼ أساسان إ ضماف
عدـ اخلركج اإلرادم عن أحكاـ القواعد القادودي اآلعرة ت دكل
القاضي ،أعا ت رلاؿ القادوف الدكيل اخلاص ،أم المظاـ العاـ الذم له
عبلق بتمازع القوادف يهدؼ أساسان إ استبعاد للبي القادوف األجميب
الذم أشارت قاعدة اإلسماد الوطمي باهت ا ه(.)4
( )6ادظر له يبلن :د .دور محد الرحوـ" ،التماقض بف األحكاـ القضائي كأثره
على التمهيذ ت القادوف الدكيل اخلاص األردين" .زم عمشور ت رلل احلقوؽ
 ، 3جاعع الكوي  ،السم التاسع كالعشركف ،ديسمرب9005( ،ـ) 999 :
كعا بعدها.
( )9د .أمحد ضاغن السمداف ،عرج ساب . 21 ،
( ) 4أ.د .هشاـ علي ادؽ" ،دراسات ت القادوف الدكيل اخلاص"( .ط، 6
بريكت :الدار اجلاععي لللباع كالمشر6226 ،ـ). 915 ،
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لذلال ،درج جاد عن شراح القادوف الدكيل اخلاص( )6على التهرق
بف عا أمساه بالمظاـ العاـ الداهلي كعا أمساه بالمظاـ العاـ الدكيل ،كهو
يقيم هذه التهرق على أساس اهتبلؼ الومليه الب يضلل لا المظاـ العاـ
ت رلاؿ القادوف الدكيل اخلاص عمه ت القادوف الداهلي ،المظاـ العاـ ت
القادوف الداهلي يتكه بإبلاؿ الهاقات األ راد ادل اله للقواعد اآلعرة،
كلذلال يبدك المظاـ العاـ ت هذا ال دد حليف أك محاـ للقاعدة
القادودي الوطمي  ،أعا ت رلاؿ القادوف الدكيل اخلاص ،إف المظاـ العاـ
يبدك ت هذا اناؿ رقي على القاعدة القادودي األجمبي  ،كلذلال يعم
على استبعادها بالرغم عن أهنا كاجب التلبي على المزاع وج قاعدة
اإلسماد الوطمي .
( )9
سن الرشد عثبلن يع اد عن المظاـ العاـ الداهلي  ،لكن هي
ليس ذلال إذا لعل األعر بتلبي قادوف أجميب يأهذ بسن سلاله ،
كعن ا إف المظاـ العاـ الداهلي أكس دلاقان عن المظاـ العاـ ههوـ
القادوف الدكيل اخلاص ،كهو عا جع بعض شراح القادوف الدكيل اخلاص
( ) 6د .هيثم الهقي" ،استبعاد للبي القادوف األجميب" .دراس عمشورة عرب اإلدرتد
بتاري 9060/60/62ـ ،عرب ادلوق اآليت.www.shaimaaatalla.com :
ساع الدهوؿ  2:92باح يوـ اإلثمف ادلوا 9069/69/69ـ .1 ،ك أ.د.
أمحد عبد الكرًن سبلع  ،عرج ساب  .623 ،ك أ.د .غال الداكدم ،عرج
ساب  .939-931 ،ك د .أمحد ضاغن السمداف ،عرج ساب .600-22 ،
( )9ادظر :ادلادة ( )4/614عن القادوف ادلدين األردين.
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– ما رأيما -يعرب عن هذا األهري بتعبري "المظاـ العاـ الدكيل".
كت ضوء عا سب ذ ره ،يبدك لما اللاب االستثمائي لهكرة المظاـ
العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف ،هو أداة الستبعاد القادوف األجميب كللبي
قادوف ا لقاضي ب ه استثمائي هركجان على األ العاـ ت للبي
القادوف الذم أعل قاعدة اإلسماد الوطمي له االهت اص ت المزاع
ادلعركض على القاضي.
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املبحح الجانْ :أحكام الدفع بالهظام العام يف جمال تهازع
القُانني
إليضاح أحكاـ الد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف ،إده
ال بد عن بياف ادلق ود به كأساسه كبياف شركطه كطبيعته ،كعن ا
سلل القاضي إزاءه ،كأهريان آثاره .لذلال ،سمبحم هذه ادلوضوعات
ضمن هذا ادلبحم عن هبلؿ مخس علال  ،هي:
المطلب األول :لعريف الد بالمظاـ العاـ كبياف أساسه.
المطلب الثاني :شركط الد بالمظاـ العاـ.
المطلب الثالث :طبيع الد بالمظاـ العاـ.
المطلب الرابع :سلل القاضي إزاء الد بالمظاـ العاـ.
المطلب الخامس :اآلثار ادلرتلب على الد بالمظاـ العاـ.
كسمتماكؿ هذه ادللال لباعان.
املطلب األَل :تعرِف الدفع بالهظام العام َبّاى أساسٌ
سمتماكؿ هذا ادللل عن هبلؿ رعف ،طل ص الهرع األكؿ لتعريف
الد بالمظاـ العاـ ،ت حف دتماكؿ ت الهرع الثاين أساس الد به.
ال)رع األول :تعريف الدفع بالنظام العام:
مل يتماكؿ ادلمظم األردين لعريهان للد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع
القوادف ،ذلال هل د وص األدظم ت أ ثر الدكؿ عن لعريف هذا
الد .
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كلقد أسا ادلمظم األردين لهكرة الد بالمظاـ العاـ وج ادلادة
( )92عن القادوف ادلدين ،كالب لمص بأده" :ال غلوز للبي أحكاـ قادوف
أجميب عيمته الم وص السابق إذا اد هذه األحكاـ ختالف المظاـ العاـ أك
اآلداب ت ادلملك األرددي اذلامشي ".
يظهر لما عن هذا المص ،أف ادلمظم األردين قد أ ّ د أف إعماؿ
كرة المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف ال يكوف ت عرحل كض قواعد
اإلسماد ،كإظلا يأيت ت عرحل إعماؿ هذه القواعد كللبي أحكاـ
القادوف األجميب الذم لسمد إليه االهت اص ،كيأهذ ورة د
الستبعاد للبي هذه األحكاـ.
إذا عا عرض أعاـ القاضي الهردسي دزاع يتعل بزكاج أردين
بهردسي للمرة الثادي  ،بالرغم عن أف هذا الزكاج يع اد حيحان طبق ان
للقادوف األردين ادل تص زكم المزاع ،إف المظاـ العاـ الهردسي يقف
حائبلن دكف للبيقه ،ألده هاص بتعدد الزكجات ،كادلبادئ األساسي
للقادوف الهردسي كالقضاء يبلبلف هذا الزكاج.
هذا كيعرؼ بعض شراح القادوف الدكيل اخلاص( )6الد بالمظاـ
العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف بأده" :د يتم قتضاه عم للبي القاعدة
( ) 6ادظر :د .عز الدين عبد اهلل ،عرج ساب  . 549 ،ك د .عوض اهلل السيد،
عرج ساب  .423 ،ك أ.د  .هشاـ علي ادؽ ،عر ز القادوف األجميب،
عرج ساب  .651 ،ك د .مجاؿ الدين الكردم ،عرج ساب  .621 ،ك د.
هيثم الهقي ،عرج ساب . 1 ،

- 568 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

القادودي ت القادوف األجميب الواج التلبي قتضى قاعدة اإلسماد
الوطمي إذا اد أحكاعه لتعارض ع ادلبادئ كاألسا االجتماعي
كاالقت ادي كالسياسي كالديمي الب يقوـ عليها المظاـ القادوين ت رلتم
دكل القاضي".
( )6
ت حف ذه البعض اآلهر عن شراح القادوف الدكيل اخلاص
إ لعريف الد بالمظاـ العاـ بأده " :ماـ أعاف ػلمي انتم الوطين عن
القوادف األجمبي الب لقضي قاعدة اإلسماد للبيقها إذا لبف أف للبي
هذه القوادف يتعارض ع ادلبادئ األساسي الب يقوـ عليها رلتم دكل
القاضي".
( )9
كيرل جاد عن الشراح أف الد بالمظاـ العاـ ،هو سبلح
للد اع ضد قادوف أجميب كاج التلبي عادة إذا عا ملهر لعارض
حواه ع عهاهيم البلد ادلراد للبيقه يه.
( )4
ما يعر ه جاد آهر عن الشراح بأده" :د استثمائي
( ) 6ادظر :د .ؤاد رياض كساعي راشد" ،الوسيس ت لمازع القوادف كلمازع
االهت اص القضائي الدكيل"( .ط ،6القاهرة :دار المهض العربي ،
6229ـ) . 912 ،ك د .عاجد احللواين" ،القادوف الدكيل اخلاص كأحكاعه ت
القادوف الكويب"( .ط ،9الكوي  :عكتب الهبلح9005 ،ـ) .439 ،ك د.
أمحد ضاغن السمداف ،عرج ساب . 600 ،
( )9د .حسن اذلداكم ،عرج ساب . 623 ،
( )4د .ع اـ الدين الق يب ،عرج ساب . 919 ،
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التلبي

يست دعه القاضي الوطين الستبعاد القادوف األجميب الواج
الذم ي لدـ باأل كار كالقيم األساسي نتم دكلته".
كيعرؼ (بيجو ديرب) الد بالمظاـ العاـ بأده" :د عاـ ت
عواجه أم قادوف أجميب لكوف أحكاعه غري عقبول  ،وجبه يتم
استبعاده بواسل القادوف العادم الهردسي إذا اف القادوف األجميب عن
شأده أف يتعارض ع األهداؼ األهبلقي كاالجتماع ي كاالقت ادي
كلسب للم لح الهردسي بأهلار هتدد اعتبارات التجارة الدكلي
كالتضاعن الدكيل"(.)6
هذا كقد لعرض احملكم العليا اإلسبادي لتعريف الد بالمظاـ
العاـ ت حكم در ذلا بتاري  65إبري  ،9009جاء ت حيثياله عا
يأيت " :ا أف للبي القادوف األجميب أك آثار األحكاـ األجمبي قد ل لدـ
ت غال األحياف ببعض ادلبادئ الب يعتربها القادوف الوطين غري قابل
للمساس لا وؽ إقليم دكلتهات ألف المظم القادودي دل تلف الدكؿ ليس
عؤسس بكاعلها على دها القواعد كادلبادئ ،كأده عن الضركرة ذلال
ضماف الد اع عن هذه ادلبادئ الب يتعف عدـ ادلساس لا كالب لشك عا
دسميه بالد بالمظاـ العاـ الوطين الذم يضم ادلبادئ القادودي العاع
كاخلا السياسي كاالقت ادي كادلعموي كحىت الديمي الب لعترب إجباري
ب ه عللق بق د احملا ظ على المظاـ االجتماعي داه رلتم ت رتة

( )6دقبلن عن:
.edition, 1999, p. 204

Batlffol pigeomiere, Droit international prive, 2nd
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ععيم "(.)6
ت ضوء التعاريف السابق  ،ؽلكمما القوؿ :بأف الد بالمظاـ
العاـ ،هو عبارة عن أسلوب احتجاج يعرب عن هبلله القاضي عن
اعرتاضه على للبي القادوف األجميب الذم حددله قاعدة اإلسماد
الوطمي على المزاع ادلشوب بعم ر أجميب بسب سلالهته للمظاـ العاـ
ت رلتم دكل القاضي.
كإعماالن دلا لقدـ ،إذا عا عرض على القضاء األردين دزاع يتعل
بلل بلبلف اللبلؽ الذم أكقعه الزكج ادلسلم الدياد األجميب اجلمسي
لأسيسان على أف قادوده الش ي ال يأهذ باللبلؽ باإلرادة ادلمهردة
للزكج ،أك إذا لعل المزاع بلل إبلاؿ زكاج بسب أف الزكج أسود
اللوف لأسيسان على أف القادوف الش ي ال يعتد ث هذا الزكاج ،هما
يتعف على القاضي األردين ت احلالتف استبعاد القادوف الواج التلبي
دلا يرلبه إعماؿ القادوف األكؿ عن إهبلؿ زقوؽ ادلسلم األساسي ت كدلا
يرلبه إعماؿ القادوف الثاين عن قييز عم رم يقوـ على اهتبلؼ اللوف،
كهو عا يتعارض ت احلالتف ع ادلبادئ األساسي الب يقوـ عليها
القادوف األردين ،أم يتعارض ع المظاـ العاـ ت ادلملك األرددي
اذلامشي .
( .Revue CRIT, De DIP No 4, 2003, p. 609 )6عشاران إليه:
.Bernard Audit, op.cit., p. 56
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ال)رع الثاني :أساس الدفع بالنظام العام:
دلا اف إعماؿ الد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف ؽلا بدأ
حياد قواعد اإلسماد الوطمي ( )6الب لهيد بأف القادوف األجميب غل أف
يعلن سلت ان باالستقبلؿ عن عضموده ،عليما أف دتساءؿ :يما إذا اف
ادلضموف انرد للقادوف األجميب يربر لوحده استبعاد للبيقه ،أـ أف هماؾ
اعتبارات عملي لتده ت إثارة هذا الد ت المزاع ادللركح أعاـ القاضي؟
يلجأ ثري عن شراح القادوف الدكيل اخلاص لتربير األهذ بالد
بالمظاـ العاـ إ كرة االشرتاؾ القادوين الب قاؿ لا األدلاين
(سا يين)( ، )9إذ يرل أف الد بالمظاـ العاـ غلد أساسه ت اهتبلؼ
ادلهاهيم الرئيس بف قادوف القاضي كالقادوف الواج التلبي أ بلن
حوؿ ادلسأل ادلعركض  ،أم ادعداـ االشرتاؾ القادوين بيمهما ت للال
ادلسأل  ،مث هذا االشرتاؾ هو الذم ؽلكن القاضي عن للبي قادوف
غري قادوده ،إف ادعدـ هذا االشرتاؾ بأف ادتهى لشابه بف أسا
هذا القادوف ادل تص ،لها أك بعضها ،كبف أسا قادوف القاضي ،أك
اف االهتبلؼ بيمهما اهتبل ان جوهريان ت ادلسأل ادلعركض على
القاضي ،اف عن الضركرم استبعاد القادوف األجميب ادل تص(.)4
( ) 6دق د بدأ حياد قاعدة اإلسماد بأده ليا قس أهنا ال لبحم عباشرة ت
عضموف القادوف الواج الت لبي  ،ب ال هتتم به.
( )9ادظر :خب وص عههوـ هذه الهكرة اذلاعش رقم (.)1
( )4د .عز الدين عبد اهلل ،عرج ساب  .530-542 ،ك د .حسن اذلداكم،
عرج ساب  .620-692 ،ك د .أمحد الهضلي ،عرج ساب  .650 ،ك د.
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كلكن االشرتاؾ القادوين ادلق ود لدل شراح القادوف الدكيل
اخلاص ت الوق احلاضر غري االشرتاؾ الذم قاؿ به (سا يين) كالقائم
على االشرتاؾ بف الدكؿ األكركبي ت القادوف الركعاين كالدياد
ادلسيحي  ،ب هو التقارب القادوين كالسياسي كاالقت ادم كاالجتماعي
كاألهبلقي بف أم دكلت ف عن دكؿ العامل ،إف ادعدـ هذا التقارب ت
أي داحي عن المواحي ،اعتم األهذ بالقادوف األجميب(.)6
كلو دظردا إ الدكؿ العربي بشك عاـ لوجددا أف الشريع
اإلسبلعي عت ل بالمظاـ القادوين كاالجتماعي يها كأف ادلشاعر العاع
ت انتم العريب لتأذل ت حاؿ سلالهتها أك عثبلن عدـ األهذ لا.
من ال ع عثبلن ختي جلوء القاضي األردين  ،أك السعودم إ
استبعاد القادوف الكويب زج سلالهته للمظاـ العاـ األردين ،أك
السعودم ت عسائ األحواؿ الش ي عثبلن.
ما يرل شراح القادوف الدكيل اخلاص أده ليا عن البلزـ القوؿ
بالد بالمظاـ العاـ ت حاؿ ادعداـ االشرتاؾ القادوين الشاع بف القوادف،
قد ؼلتلف القادوداف ت بعض المواحي أك ت قاعدة عن القواعد ،يمم
المظاـ العاـ عن األهذ لا كحدها ،أعا بقي ادلسائ أك بقي القواعد قد ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمحد ضاغن السمداف ،عرج ساب .609-606 ،
( )6ادظر :د .عز الدين عبد اهلل ،عرج ساب  . 530 ،ك د .حسن اذلداكم،
عرج ساب  .620 ،ك د .زلمد كليد ادل رم ،عرج ساب  .920 ،ك د.
أمحد ضاغن السمداف ،عرج ساب . 994-996 ،
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لكوف سلاله للمظاـ العاـ ت دكل القاضي ،يمكن األهذ زكمها ،كعلى
العكا عن ذلال ،قد يكوف القادوداف عن قوادف الدكؿ ادلتقارب ت
األسا ،هردسا ،كأدلاديا ،غري أف ذلال ال ؽلم عن أف يمعدـ االشرتاؾ
القادوين بيمهما ت بعض ادلسائ اللبلؽ أك اإلرث كغريعلا عن
ادلسائ (.)6
هذا كيذه جاد عن شراح القادوف الدكيل اخلاص إ أف
أساس األهذ بالد بالمظاـ العاـ يرج عن الماحي الهمي إ طريق
لكوين قاعدة اإلسماد الوطمي ت ذلال أف للبي القادوف األجميب الذم
أشارت إليه هذه القاعدة يشك – على حد لعبري األدلاين – Rappe
قهزة ت انهوؿ ،لذلال إف هذه القهزة لتضمن بعض ادل اطر الب
لظهر دلا يؤدم للبي القادوف األجميب إ ادلساس بادلهاهيم األساسي
للمظاـ القادوين لدكل القاضي(.)9
األهذ بالد بالمظاـ العاـ يسمح بالت دم لتلال ادل اطر،
المظاـ العاـ عثبلن يقف عائقان أعاـ القاضي األردين لبلعرتاؼ ب ح
ل ر ات أك إدشاء عرا ز قادودي على اإلقليم األردين ،يكوف عن شأهنا
( )6د .عز الدين عبد اهلل ،عرج ساب  .536 ،ك د .عاجد احللواين ،عرج
ساب  . 450 ،ك د .أمحد ضاغن السمداف ،عرج ساب  .609 ،ك د.
عادؿ بن عبد اهلل ،عرج ساب . 994 ،
(Daniel Gutmann, Droit international prive, Paris, )9
.Dalloz, 3rd. 2006, p. 43-44
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هدش الشعور العاـ أك التعارض ع ادلهاهيم األساسي الب بين عليها
القادوف األردين  ،كلو اف القادوف الواج التلبي يقر ب حتها .على
سبي ادلثاؿ :يستبعد القادوف الش ي للهردسي ادلسلم الذم ؽلم
لعدد الزكجات دل الهته المظاـ العاـ ت األردف على الرغم عن أف قاعدة
اإلسماد األرددي أشارت إ للبيقه ،بيمما ال يعد هذا القادوف سلالهان
للمظاـ العاـ ت األردف إذا لعل األعر بهردسي غري عسلم ،ما كيستبعد
القادوف الهردسي دل الهته المظاـ العاـ ت األردفت ألده ؽلم اللبلؽ
بإرادة عمهردة بالمسب للهردسي ادلسلم.
ت ضوء عا لقدـ ،دذه إ عا ذه إليه جاد عن شراح
القادوف الدكيل اخلاص( ،)6بأف القادوف األجميب يتعارض ع المظاـ العاـ
األردين إذا اف ؼلرؽ القواعد اجلوهري السياسي  ،أك االجتماعي  ،أك
االقت ادي  ،أك الديمي ت األردف ا لكرسه هذه القواعد عن عبادئ
لتعل باألعن كاحلري كالدؽلقراطي عن ععتقدات كر ائز اجتماعي عن
أعلها :ادلساكاة أعاـ القادوف ،كيقي العدال االجتماعي  ،كلكا ؤ
الهرص ،كاحرتاـ العقائد ادلذهبي كالديمي على اهتبلؼ أدواعها.

( )6د .زلمد كليد ادل رم ،عرج ساب . 923 ،
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املطلب الجانْ :شرَط الدفع بالهظام العا م
ال ؽلكن إثارة الد بالمظاـ العاـ عن قب القاضي لدؼ
استبعاد القادوف األجميب إال إذا لوا رت شركط ععيم  ،هي :أف يكوف
القادوف األجميب كاج التلبي قادودان سلت ان طبقان لقواعد اإلسماد ت
قادوف دكل القاضي ،كأف يكوف هذا القادوف سلالهان ت حكمه ع المظاـ
العا ـ لدكل القاضي ،كأف لكوف هذه ادل اله للمظاـ العاـ حالي ،
كأهريان أف لكوف هماؾ عبلق بف المزاع كقادوف دكل القاضي .كسمبحم
هذه الشركط ت أربع ركع لباعان.
ال)رع األول :أن يكون القانون األجنبي واجب ال:طبيق قانون اً
مخ:صاً سب قاعدة اإلسناد الوطنية:
إف المظاـ العاـ يأيت عبلج الستبعاد القادوف األجميب الواج
التلبي ت حال لعارضه ع األسا اجلوهري الب يمهض عليها ياف دكل
رلتم القاضي ،إذا مل يكن القادوف األجميب سلت ان ،حس قاعدة
اإلسماد الوطمي  ،بل داعي للتمسال بالمظاـ العاـ الستبعاده عن عيداف
التلبي (.)6
كلأسيسان على ذلال ،بل يثار الد بالمظاـ العاـ ضد القادوف
األجميب إذا اف هذا األهري ؽلكن استبعاده لسب آهر ،أف يكوف
قادوف القاضي على سبي ادلثاؿ سياسيان أك إقليميان ،أك يكوف قادوف
( )6د .عادؿ بن عبد اهلل ،عرج ساب . 993 ،
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ادلوق على العقار أك ادلمقوؿ أك قادوف احمل على االلتزاعات غري
التعاقدي  ،أك القادوف الذم اهتارله إرادة ادلتعاقدين ،كقوادف اإلجراءات
أك القادوف الذم أسمد إليه احلكم بلري اإلحال (.)6
كقد قمّن ادلمظم األردين د وص قادودي رػل لوج للبي
قادوف ادلوق كقادوف احمل كالقادوف الذم اهتارله إرادة ادلتعاقدين،
ك ذلال قادوف البلد الذم لقوـ يه إجراءات الدعول كالتقاضي( ،)9ت
حف أده مل يمص على األهذ باإلحال (.)4
ال)رع الثاني :أن يكون القانون األجنبي المراد تطبيقو ي:عارض في
كمو مع مق:ضيال النظام العام لدولة القاضي:
يستدعي االعتماع عن للبي القادوف األجميب ادل تص ت دكل
القاضي أف يتعارض ت حكمه ع عقتضى عن عقتضيات المظاـ العاـ
لدكل القاضي( .)3كيعرب عن هذا الشرط "بعدـ التكا ؤ القادوين"،
كعضموده أف عقتضيات المظاـ العاـ ،هي للال األسا اجلوهري الب
يمهض عليها ياف رلتم ععف ت كق ععف ،كهذه األسا ختتلف
باهتبلؼ ادلكاف كالزعاف ،على سبي ادلثاؿ قد لعد بعض الدكؿ الزكاج
عمدها دظاعان عدديان ،بيمما لعده بعض الدكؿ األهرل دظاعان ديميان يتعف

( )6د .ع اـ الدين الق يب ،عرج ساب  .915 ،ك د .هيثم الهقي ،عرج ساب .2 ،
( )9ادظر :دص ادلواد ( )94 ،99 ،90 ،62عن القادوف ادلدين األردين.
( )4ادظر :دص ادلادة ( )92عن القادوف ادلدين األردين.
( )3د .هيثم الهقي ،عرج ساب . 2 ،
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احرتاعهت لكوده عسأل عتعلق بالمظاـ العاـ .
كقد أ دت زلكم المقض ادل ري هذا الشرط عمدعا قض ت
حكمها ال ادر ت  62يماير " :9002أف ادلقرر ت قضاء هذه احملكم
أده ال غلوز استبعاد أحكاـ القادوف األجميب الواج التلبي ك قان للمادة
( ) 92عن القادوف ادلدين إال أف لكوف هذه األحكاـ سلاله للمظاـ العاـ
لح عاع كأساسي
ت ع ر بأف قا ياف الدكل أك لتعل
للجماع "(.)9
ما قض زلكم التمييز األرددي بأف ..." :ادلادة ( )92عن
القادوف ادلدين لضمم قاعدة آعرة عؤداها عدـ جواز للبي أحكاـ
القادوف األجميب الذم جتيز الم وص للبيقه ت ادلملك  ،كإذا اف عن
شركط عقد العم  ،أف القادوف الواج التلبي ت لهسري العقد كلمهيذه
هو القادوف الربعودم ،كجاءت د وص كأحكاـ قادوف العم األردين
بقواعد آعرة ال غلوز االلهاؽ على عا ؼلالهها ،ا يسل عن العاع
حقوقه أك يمتقص عمها ،هي لذلال عن عقتضيات المظاـ العاـ ،كإذا
اد احلقوؽ ادلقررة بعقد العم ختالف أحكاـ القادوف األردين ،إده
كعمبلن بأحكاـ ادلادة ( )92عن القادوف ادلدين عن ادلتعف للبي القادوف
( )6د .عز الدين عبد اهلل ،عرج ساب . 546-540 ،
( )9ادظر :دقض ع رم ،اللعن رقم  ، 9002/ 6021عدين ،جلس لاري 62
يماير  ،9002رلموع أحكاـ المقض ،العدد  ،2السم القضائي  ،90الهرتة
عن . 252 ،9002-9001
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األردين"(.)6

ال)رع الثالث :أن تكون المخال)ة للنظام العام الية:
إذا الضح للقاضي أف القادوف األجميب الذم عيمته قاعدة
اإلسماد الوطمي ي لدـ ت حكمه ع عههوـ المظاـ العاـ السائد ت
دكلته ،لعف عليه استبعاده عن عيداف التلبي كإحبلؿ قادوف آهر
عكاده(.)9
غري أف السؤاؿ الذم يلرح هما :ت أي حلظ غل أف يتقرر عا
إذا اف هذا الت ادـ عوجودان بف القادوف الوطين كالقادوف األجميب
ادل تص بواسل قاعدة اإلسماد الوطمي ؟
ما أف الت ادـ ادلوجود اليوـ ر ا اف غري عوجود ت ادلاضي
كر ا ال يوجد ت ادلستقب  ،ما العم ؟
إف العربة باللحظ الب يلل يها عن القاضي اله ت المزاع،
دكر احلكم ال كق
أم ا هو عقرر ت قادوف دكل القاضي كق
دشوء العبلق عوضوع المزاع()4ت ألده هو الوق الذم يتم يه للبي
القادوف األجميب ،كعن ا عىت اف هذا القادوف ت كق للبيقه ي لدـ
بالمظاـ العاـ ت بلد القاضي ،اف على األهري أف ؽلتم عن العم
( ) 6ادظر :قرار زلكم التمييز األرددي ب هتها احلقوقي رقم 9002/6245
(هيئ مخاسي ) ،لاري  ،9060/6/ 46عمشورات عر ز عدال .
( )9د .أمحد الهضلي ،عرج ساب . 654 ،
( )4د .حسن اذلداكم ،عرج ساب . 629 ،

- 579 -

الدفع بالنظام العام عند تنازع القوانين ،دراسة تحليلية في القانون األردني ،أ .د .منصور بن عبد السالم الصرايرة
( )6

به .

كالواق أف هذه ادلسأل  ،أم عسأل حالي المظاـ العاـ ،لع اد ت
غاي األعلي  ،كقد لهت ادتباه الهقه القادوين كالقضاء إليها ثريانت دظران
لكوهنا لض حدان ا بلن بف ادلههوـ الساب للمظاـ العاـ كادلههوـ
اجلديد له ،ها كأف عههوـ المظاـ العاـ ت لغري كللور عستمر.
إذا ألقيما دظرة على بعض األدظم ادلقارد  ،إده يتبف لما
بوضوح عدل التغري الذم يلرأ على المظاـ العاـ باستمرار ،هي ردسا
على سبي ادلثاؿ يكهي إلقاء دظرة على األدظم القادودي ادلتبلحق
عر ها دظاـ المس غري الشرعي كلأثريه على
كادلتغرية باستمرار كالب ّ
المظاـ العاـ الهردسي ،إذ أ بح العربة باللحظ الب يلل يها عن
القاضي اله ت المزاع ال كق دشوء العبلق عوضوع المزاع(.)9
كؽلكن استقاء أعثل عن القضاء الهردسي لتوضيح عدل التغري الذم
يلرأ على المظاـ العاـ ،قد اف القضاء الهردسي يستبعد للبي القادوف
األجميب باسم المظاـ العاـ عىت اف يبيح اللبلؽ الذم مل زلرعان ت ردسا
حىت سم  ،6223أك عىت اف يبيح ر دعول إثبات المس لؤلكالد غري
الشرعيف ،كقد ملل هذه الدعول شلموع ت ردسا حىت سم .)4(6269
( ) 6أ.د .هشاـ علي ادؽ" ،لمازع القوادف"( .ط ،6اإلسكمدري  :عمشأة
ادلعارؼ6212 ،ـ). 622 ،
(.Dominique Holleaux, Jacques Foyer, op.cit., p. 180 )9
(.Dominique Holleaux, Jacques Foyer, op.cit., p. 181 )4
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كقب سم 6294ـ ا ف القادوف الهردسي يشرتط ل ح التبين
أف يكوف الزكجاف ادلتبمياف قد بلغا عن السن عا غلعلهما يائسف عن
اإلصلاب .كدلا در ت سم 6294ـ قادوف يبيح التبين حىت دلن مل
يبلغوا هذا السن كطعن أعاـ زلكم باريا ت لبين ح ت اخلارج
قب دكر هذا القادوف باعتباره سلالهان للمظاـ العاـ ،ألف ادلتبميف ادا
شابف ،قض احملكم بر ض اللعن باعتبار أف عث هذا التبين قد
أ بح غري سلالف للمظاـ العاـ(.)6
كالقادوف اإليلايل ال ادر ت أكؿ ديسمرب 6290ـ كادلتعل
باللبلؽ ،قد غري هذا القادوف الكثري عن ادلهاهيم الب اف يمظر إليها
على أهنا عن المظاـ العاـ ،كها ادلتعلق عمها بأسباب اللبلؽ ليا
قس ادلههوـ القدًن للمظاـ العاـ الذم اف ال يبيح ح رابل الزكجي
حس  ،كإظلا أيضان يما يتعل بشرعي األطهاؿ اللبيعيف بعد
االده اؿ اجلسماين الذم يق بف كالديهما(.)9
شلا سب يتضح لما ،أف شرط حالي المظاـ العاـ ،أ بح شرط ان
أساسيان الستبعاد القادوف األجميب باسم المظاـ العاـ.
كعليه ،العربة عمد الد بالمظاـ العاـ ،لكوف باللحظ الب
يلل يها عن القاضي اله ت المزاع ،ال كق دشوء العبلق
(.Batlffol pigeomiere, op.cit., p. 224 )6
(.Bernard Audit, op.cit., p. 140 )9
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عوضوع المزاع.
كصلد القادوف ادلدين السويسرم ي رح ت هذه ادلسأل ت ادلادة
الثادي عمه ،بأف" :قواعد القادوف ادلدين ادلؤسس على المظاـ العاـ لده
حيز التلبي أك ل بح وري التلبي على ا الوقائ الب يمص
القادوف على إدشائها ،كال غلوز للبي قواعد القادوف ادلدين الساب الب
أ بح عغايرة دلههوـ المظاـ العاـ اجلديد"(.)6
كهكذا ،دبلحظ أده يتحتم على القاضي عمد إعماله الد
بالمظاـ العاـ ت عواجه قادوف أجميب كاج التلبي أف يض ت
اعتباره عسأل حالي عههوـ المظاـ العاـ السائد كق ر المزاع ال كق
دشوء العبلق عوضوع المزاع شرط الستبعاد القادوف األجميب باسم
ا لمظاـ العاـ ،كهذا قاشيان ع طبيع المظاـ العاـ ادلتغري كادلتلور
باستمرار.
ال)رع الرابع :أن توجد صلة بين النزاع وبين دولة القاضي:
كض هذا الشرط األدلاين ( ردز اهن) ت هناي القرف التاس عشر،
إذ طرح كرة دسبي المظاـ العاـ الب لسج عمدعا يكوف الستبعاد القادوف
األجميب عبلق بقرب المزاع ع دكل القاضي بعد أف الحظ أف االستبعاد
لهائدة قادوف القاضي ال يمت أثره إال إذا كجدت عبلق لربس بف المزاع
ادللركح على القاضي كدكلته ،كأف هذه ال ل لتبلءـ ع إسماد احتياطي
يشرتط لتلبي بعض القواعد ادلوضوعي ت قادوف القاضي ،كعن ا إذا اد
هذه ال ل عمقلع  ،اف عن غري اجلائز إعماؿ القاضي لهكرة المظاـ العاـ،
( )6دقبلن عن.Bernard Audit, op.cit., p. 143 :
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ألف المزاع ال يعين دكلته ت شيء(.)6
كهكذا ال ؽلكن جتاه عسأل ال ل بف المزاع كدكل القاضي
عمد الد بالمظاـ العاـ.
كلكن ،عا عوقف ادلمظم األردين عن هذه ادلسأل ؟
حيح أف ادلمظم األردين مل يشرتط راح عث هذه ال ل ،
كا تهى بتقرير عدـ جواز للبي القادوف األجميب ادل الف للمظاـ العاـ،
إال أدما درل أف الضركرة العملي إلعماؿ الد بالمظاـ العاـ ،لتلل
اشرتاطه راح  ،كإف اف باإلعكاف أف دستشهه عن هبلؿ الم وص
القادودي الب جعل ال ه الوطمي ألحد أطراؼ العبلق سببان ا ي ان
لتلبي القادوف كاستبعاد القادوف األجميب ،كخبا ت عسائ األحواؿ
الش ي الرلباطها باجلمسي كالشريع اإلسبلعي (.)9
كقد ر ض بعض األدظم ادلقارد ربس إعماؿ الد بالمظاـ العاـ
عليه ادلادة
بوجود ل للمزاع بدكل القاضي ،كعن قبي ذلال عا د
( )4/41عن القادوف الدكيل اخلاص التودسي رقم ( )29لسم 6222ـ
بأده" :ال ؼلض الد بالمظاـ العاـ دلدل قوة ارلباط المزاع بالمظاـ القادوين
التودسي".
كت ضوء هذا المص على القاضي التودسي أف يثري الد بالمظاـ
العاـ عهما اد جمسي أطراؼ المزاع.
Paul Lagarde, prive, ordre public, Rep droit
()6
.international Dalloz, 4th edition, 2004, p. 415

( )9ادظر عثبلن :دص ادلادة ( )65عن القادوف ادلدين األردين خب وص شركط
الزكاج كادقضاؤه كآثاره.
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املطلب الجالح :طبّعة الدفع بالهظام العام
بعد أف عرضما عههوـ الد بالمظاـ العاـ كشركط إعماله ،غلدر
بما أف دوضح طبيعته ت رلاؿ لمازع القوادف.
برجوعما إ د وص ادلواد عن ( ) 666-602عن قادوف أ وؿ
احملا مات ادلددي األردين رقم ( )93لسم 6222ـ كلعديبلله ،يتبف لما
أف ادلمظم األردين مل يتلرؽ إ بياف طبيع الد بالمظاـ العاـ ما هو
احلاؿ ت بقي الد وع الب دظّماها وج د وص ادلواد ساله
الذ ر(.)6
كت ضوء المظري العاع للد وع ت القادوف ادلذ ور ،إدما دتو
إ القوؿ :بأف الد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف ،ال يع اد د ع ان
شكليان (إجرائيان) يهدؼ إ إعبلف عدـ بلحي احملكم بتلبي
القادوف األجميب ،ما أده ليا د عان بعدـ قبوؿ الدعول دكف البحم ت
عوضوعها ،ذلال إده ليا د عان عوضوعيان يوجه إ احل عوضوع
الدعول بغرض احلكم بر ض الدعول لي ان أك جزئيان ،هذا الموع عن
الد وع إظلا يمازع ت دشوء احل ادلوضوعي أك عقداره أك بقائه(،)9
( ) 6قد عا ادلمظم األردين طبيع الد وع اآللي  :الد بعدـ االهت اص
ادلكاين ككجود شرط يكيم ك وف القضي عقضي كعركر الزعن كبلبلف أكراؽ
لبليغ الدعول كالد بعدـ اهت اص احملكم الدتهاء كاليتها أك بسب دوع
الدعول أك قيمتها .ما أده دظم األحكاـ القادودي ادلتعلق لذه الد وع.
( ) 9للته ي حوؿ أدواع الد وع ،راج  :د .عوض أمحد الزعيب" ،الوجيز ت

- 584 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

كعليه ،إف الد بالمظاـ العاـ ،هو د بعدـ قبوؿ القادوف زكم المزاع
ت الدعول بعد البحم ت عوضوعها ،دكر المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع
القوادف ،هو عم للبي القادوف األجميب ادل تص الذم يتعارض ع
أحكاـ قادوف دكل قاضي المزاعت ذلال أف المظاـ العاـ يعرب عن احللوؿ
اآلعرة ت المظاـ القادوين الوطين لدكل القاضيت كألده ت حقيقته يعد
كرة كمليهي كطمي يهدؼ القاضي عن إثارله يقي غاي ععيم  ،هي
محاي هذا المظاـ.
كعن ا ،إف االعرتاض أعاـ احملكم ادلر وع أعاعها المزاع عن
طري الد بالمظاـ العاـ ػلرؾ عن قب ادلدعى عليه ،ما كػل
للقاضي أف يتمسال به عن للقاء دهسه ،كغلوز إثارله ت أي عرحل عن
عراح الدعول ،كليا ت عقدكر أطراؼ العبلق عوضوع المزاع االلهاؽ
على التمازؿ عن التمسال به.
هذا كقد ثار لساؤؿ لدل شراح القادوف الدكيل اخلاص يما إذا
اف الد بالمظاـ العاـ يع ّد للبيقان دلبدأ أ لي لقواعد لمازع القوادف،
أـ أده يع اد رلرد استثماءن؟
إف اإلج اب على هذا السؤاؿ لع اد بالغ األعلي عن حيم يديد
دلاؽ المظاـ العاـ كلهسريه .القوؿ :بأف المظاـ العاـ يع ّد للبيقان دلبدأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قادوف أ وؿ احملا مات ادلددي األردين"( .ط ،9عكتب اجلاعع بالشارق ،
كإثراء للمشر كالتوزي باألردف9062 ،ـ). 416-452 ،
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أ لي ت القادوف الدكيل اخلاص ،يكوف ععماه التوس ت التمسال
بالد بالمظاـ العاـ كي بح األ أك القاعدة ،هو عدـ للبي القادوف
األجميب ا لواج التلبي أك ادلعف بواسل قاعدة اإلسماد الوطمي ،
زج سلالهته للمظاـ العاـ ت دكل القاضي .أعا إذا اعتربدا المظاـ العاـ
رلرد استثماء ،إف رلاؿ التمسال به يكوف ضمن دلاؽ زلدد ،كال
يمهض إال عمدعا لمتهال ادلبادئ األساسي أك اجلوهري الب يقوـ عليها
رلتم القاضي.
لقد اهتلف شراح القادوف الدكيل اخلاص حوؿ هذه ادلسأل ،
كهذا االهتبلؼ لعود جذكره إ عهد عدرس األحواؿ اإليلالي  ،إذ
اف يست دـ المظاـ العاـ مبدأ أ لي أك قاعدة عاع  ،اختذ عن
كرة المظاـ العاـ أساسان ل ياغ قواعد اإلسماد كعربران جلع اهت اص
القادوف اهت ا ان إقليميان ،تكوف قواعد المظاـ العاـ تلال الب لتعل
باألعواؿ أك اجلرائم ،لعلي االهت اص للقادوف اإلقليمي( ،)6كهذا عا
يراه شراح القادوف الدكيل اخلاص ادلعا ر زلبلن للمقد ،إذ هذه المظرة
التع بي للمظاـ العاـ عن شأهنا أف يدث أضراران بالغ بالتعاكف القائم
بف الدكؿ باإلضا إ إدكارها لومليه قاعدة اإلسماد(.)9
(.Bernard Audit, op.cit., p. 198 )6
( ) 9ادظر :أ.د .هشاـ علي ادؽ" ،عر ز القادوف األجميب" .عرج ساب ،
 . 652ك د .ع اـ الدين الق يب ،عرج ساب  .951 ،ك د .عادؿ بن
عبد اهلل ،عرج ساب . 995 ،
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كيبدك أف شراح القادوف الدكيل اخلاص ادلعا ر قد لمبه إ
كغري دظرله للبيع المظاـ العاـ ،أ بح يمظر إليه
هلورة هذا الوض ّ
على أده يلع دكران استثمائيان ال يلجأ إليه إال ت حال الضركرة الب
لتللبها احمل ا ظ على األسا اجلوهري كاألهبلقي كاالجتماعي
كاالقت ادي الب يمهض عليها ياف رلتم دكل القاضي(.)6
قاعدة اإلسماد إذا أعل على سبي ادلثاؿ االهت اص ت
الزكاج إ قادوف اجلمسي  ،ك اف قادوف اجلمسي ادل تص يتضمن حكمان
ؽلم قتضاه الزكاج بف السود كالبيض ،كأراد الزكجاف التمسال به
لبلبلف الزكاج ،إف المظاـ العاـ يمهض هما ماـ أعاف لد اخللر
جراء للبي هذا
الذم يهدد ياف الدكل االجتماعي كاحلضارم عن ّ
احلكم أك هذا المص ت القادوف األجميب الذم أشارت بتلبيقه قاعدة
اإلسماد ،يع ّد عدـ للبي القادوف األجميب هما على سبي االستثماء،
ك قدار لعارضه ع المظاـ العاـ لدكل القاضي الذم ؽلم العم باحلكم
القائم على التهرق العم ري الب أساسها هما اللوف ،ك يما عدا ذلال
لبقى قاعدة اإلسماد ذاهتا كاالهت اص ت الزكاج إ قادوف اجلمسي (.)9
( )6أ .د .هشاـ علي ادؽ ،عر ز القادوف األجميب ،عرج ساب . 652 ،
ك د .ع اـ الدين الق يب ،عرج ساب  .995 ،ك د .أمحد ضاغن
السمداف ،عرج ساب  . 600 ،ك د .عادؿ بن عبد اهلل ،عرج ساب ،
 .995ك د .زلمد كليد ادل رم ،عرج ساب . 999 ،
( )9د .حسن اذلداكم ،عرج ساب  . 626 ،ك د .زلمد كليد ادل رم ،عرج
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كعليه ،المظاـ العاـ غل أال ػلدد ب ورة عباشرة أك ب ه
للقائي  ،العم بذلال يؤدم إ مجود ت العبلقات اخلا الدكلي  ،شلا
يمت عمه بلبيع احلاؿ اد كماش ت التجارة الدكلي كبالتايل يضر
بالتعاكف الدكيل ب ه عاع .
يتضح لما شلا سب  ،أف المظاـ العاـ يربز عمد الضركرة قس ،أم
ضركرة احملا ظ على األسا اجلوهري كاحلضاري الب يقوـ عليها ياف
رلتم دكل القاضي.
أعا إذا اضلرؼ عن هذه الومليه أك بالغ احملا م ت لقديره،
يمقل ضد هد ه الذم أدشئ عن أجله كي بح كسيل يد كادتقاـ
ضد القادوف األجميب الواج التلبي  ،كذلال هو ان عن هذا االضلراؼ
عن كمليهته األساسي  ،إف شراح القادوف الدكيل اخلاص ادلعا ر يؤ د
على الباع احلكم كادلمل الذم ؽلليه العق كضركرة التعاكف الدكيل(.)6
كبرأيما إف استبعاد القادوف األجميب عن التلبي غل أف يبقى
لدهبلن استثمائي انت ألده يشك ت حقيق األعر هرقان دلبدأ حياد قاعدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساب .992 ،
( )6ادظر :أ.د .هشاـ علي ادؽ" ،دراسات ت القادوف الدكيل اخلاص" .عرج
ساب  . 912 ،ك د .عز الدين عبد اهلل ،عرج ساب  .539 ،ك د .حسن
اذلداكم ،عرج ساب  .629-626 ،ك د .غال اذلداكم ،عرج ساب ،
 . 933ك د .عوض اهلل السيد ،عرج ساب  .432 ،ك د .زلمد كليد
ادل رم ،عرج ساب . 999-991 ،
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أف يعلن سلت ان

اإلسماد الوطمي الب لهيد أف القادوف األجميب غل
كاج التلبي باالستقبلؿ عن عضموده.
خالصة القول :أف الد بالمظاـ العاـ ليا باألعر السه  ،هو
ٍ
قاض يستعم ذ اءه ،كأف يكوف كاعيان قتضيات القادوف
ػلتاج إ
الدكيل اخلاص كأهدا ه كضركرة قياـ العبلقات اخلا الدكلي  ،كذلال
عن أج التعاكف كيقي االدسجاـ بف الدكؿ ادل تله كلبادؿ احللوؿ
القادودي  ،كعن طري ذلال ؽلكن ععاجل القضايا ادل تله الب للرح
على احملا م كيقي العدال ادلمشودة لؤل راد ،كبالتايل لو ري اللمأديم
ذلم عن طري التعاع كالتعاكف يما بف الدكؿ ت سلتلف اناالت.
املطلب الرابع :سلطة القاضْ إزاء الدفع بالهظام العام
يلرح لساؤؿ عهم ت هذا ال دد عهاده :بأم ععيار يقدر
القاضي سلاله القادوف األجميب للمظاـ العاـ ،كعا سللته ت هذا اناؿ؟
إف االعرتاؼ للقاضي بسلل لقديري كاسع ت يديد عههوـ
كرة المظاـ العاـ ال يعين أف ت عقدكره أف يهرض ت هذا اناؿ دظرله
الش ي لؤلعور ،ب غل عليه أف يتقيد ت لقديره للمظاـ العاـ
باأل كار السائدة ت رلتمعه كادلتمشي ع ع احل أعته ،كذلذا إف لقدير
القاضي ت يقي عقتضيات المظاـ العاـ ،لع اد عسأل قادودي ( ،)6كعن
( ) 6أ.د .هشاـ علي ادؽ ك أ.د .حهيظ السيد احلداد ،عرج ساب .903 ،
و أ.د .حسن اذلداكم ،عرج ساب  .629 ،ك د .ؤاد رياض ك د .ساعي
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ا ختض لرقاب زلكم التمييز ت األردفت ذلال أف الد بالمظاـ العاـ
يعد استثماءن يعل للبي قاعدة اإلسماد الوطمي  ،كهو لذه اللبيع يعد
عسأل قادودي ختض بالضركرة لرقاب زلكم التمييز.
كيرل جاد عن شراح القادوف الدكيل اخلاص أف هماؾ ععياراف
أساسياف لتقدير المظاـ العاـ قضائيان ،علا :ادلعيار ادلتعل بالمتيج
ادللموس لتلبي القادوف األجميب ،كععيار القرب الهعلي للمسأل القادودي
زل المزاع عن دكل القاضي ،كك قان للمعيار األكؿ ،إف عضموف القادوف
األجميب ال يربر لوحده استبعاد للبيقه ،إذ غل إضا لذلال أف يؤدم
للبيقه كب ورة ش ي إ دتيج عستهجم غري عتقبل كجارح ت
المزاع ادللركح ،كباالستماد إ ادلعيار الثاين ،إف القاضي يقدر بأف المظاـ
العاـ مت ادلساس به ،أـ ال ،لبعان لقرب ادلسأل القادودي الب أثارت للبي
قاعدة اإلسماد الوطمي  ،أهي قريب عن المظاـ العاـ ،أـ ال(.)6
كعن هذا ادلملل اعتربت زلكم استئماؼ باريا بأف قادود ان
أجمبيان ال يتعارض ع المظاـ العاـ الهردسي دلا اد ادلسأل القادودي
زل المزاع ال عبلق ذلا بأم شك بهردسا(.)9
كلذلال ،بل عهر عن أف يرتؾ أعر يديد عههوـ المظاـ العاـ
للقاضي الذم يقدره كق ر المزاع إليه ،إذا ثب له لعارض القادوف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راشد ،عرج ساب .421 ،
( )6د .عادؿ بن عبد اهلل ،عرج ساب . 999- 991 ،
( )9أشار إليه.Bernard Audit, op.cit., p. 189 :
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األجميب ع هذا ادلههوـ اف عليه استبعاد هذا القادوف األجميب حىت كلو
مل يكن هذا القادوف عتعارضان ع المظاـ العاـ كق دشوء العبلق عوضوع
المزاع(.)6
كدود أف دؤ د ت هذا اناؿ أده إذا اف على القاضي أف يلجأ
ّ
ت لقدير عدل لعارض أحكاـ القادوف األجميب ع عقتضيات المظاـ
العاـ ت دكلته إ ععيار عوضوعي ،هو ال بد أف يتحرر عن التهسري
ادلوس لهكرة ال مظاـ العاـت كذلال للمتائ اخللرية الب لرتل على
إعماؿ هذه الهكرة ،الغلو ت اللجوء للد بالمظاـ العاـ يضر
بالتعايش ادلشرتؾ بف المظم القادودي  ،كهو اذلدؼ الرئيا لقواعد لمازع
القوادف ،ما ؼل بادل احل ادلشركع لؤلش اص ت رلاؿ التجارة
الدكلي  ،ألده ػلوؿ دكف إعماؿ القادوف ادل تص الذم ػلهظ هذه
ادل احل ،كالب أشارت إليه قاعدة اإلسماد الوطمي .
املطلب اخلامس :اآلثار املرتتبة على الدفع بالهظام العام
إذا لبف للقاضي بعد ح ه للقادوف األجميب الذم أشارت
بتلبيقه قاعدة اإلسماد الوطمي أده يتعارض ع المظاـ العاـ ،ما اآلثار
ادلرتلب على إعماؿ الد بالمظاـ العاـ؟
ؽلكمما التهرق ت هذا اناؿ بف عا يعرؼ باألثر العاـ كاألثر
ادل هف كاألثر االدعكاسي ،كسمتماكؿ هذه اآلثار ضمن ثبلث ركع.
( )6د .ؤاد عبد ادلمعم رياض ،عرج ساب . 632 ،
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ال)رع األول :األثر العام للدفع بالنظام العام:
إف األثر العاـ الذم يرتل على إعماؿ الد بالمظاـ العاـ
يتمث بأثرين إجرائيف عهمف ،علا :األثر السليب كاألثر اإلغلايب.
أوالً :األثر السلبي للدفع بالنظام العام:
إف األثر السليب الذم يرتل على إعماؿ الد بالمظاـ العاـ،
هو استبعاد القادوف األجميب الذم لتعارض أحكاعه ع المظاـ العاـ
لدكل القاضي .كقد قمّن ادلمظم األردين هذا األثر ت ادلادة ( ) 92عن
القادوف ادلدين ،كالب لمص راح على عا يلي" :ال غلوز للبي أحكاـ
قادوف أجميب عيمته الم وص السابق إذا اد هذه األحكاـ ختالف
المظاـ العاـ أك اآلداب ت ادلملك األرددي اذلامشي " كهو عا قممته أيض ان
العديد عن األدظم العربي كاألجمبي (.)6
كيتحق األثر السليب للد بالمظاـ العاـ ت ورة عا إذا ا تهى
القاضي باستبعاد القادوف األجميب دكف أف ػل زلله قادوده أك قادودان
آهر(.)9
عثاؿ ذلال أف يلل ردسي عن القضاء األردين حكمان باللبلؽ
طبقان لقادوف جمسيته الهردسي ،تستبعد احملكم األرددي للبي هذا
القادوف دل الهته المظاـ العاـ ت األردف ،كلر ض اللل كيقت ر األعر
( )6ادظر خب وص هذه التشريعات :اذلاعش رقم (.)4
( ) 9أ.د .هشاـ علي ادؽ ك أ.د .حهيظ السيد احلدادت عرج ساب . 902 ،
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على أف يقف قادوف القاضي األردين عوقهان سلبيان.
ك أف يلال ردسي عسيحي بم يبه عن اإلرث عن قريبه الهردسي
ادلسلم أعاـ القضاء األردين ،ري ض القاضي األردين طلبه استمادان إ
"قاعدة عدـ جواز التوارث بف ادلسلم كغري ادلسلم"( ،)6كهي قاعدة عن
المظاـ العاـ ت القادوف األردين الب لع اد الشريع اإلسبلعي ع دران أساسيان
له.
كلكن التساؤؿ الذم يلرح هما :ه يتم استبعاد القادوف
األجميب ادل تص زكم العبلق القادودي برعته ،أـ اجلزء ادل الف عمه
لقواعد المظاـ العاـ ت بلد القاضي؟
هماؾ رأياف لدل شراح القادوف الدكيل اخلاص ،الرأم األكؿ
يقوؿ :باالستبعاد الكلي للقادوف األجميب على أساس أف جتزئ القادوف
االجميب يؤدم عن جه إ للبيقه بشك سلالف إلرادة ادلمظم
األجميب ،كعن جه أهرل ؼلالف رغب ادلمظم الوطين بتلبي القادوف
األجميب احملدد ت قاعدة اإلسماد بشك اع (.)9
أعا الرأم الثاين يقوؿ :باالستبعاد اجلزئي للقادوف األجميب كهو
الرأم الراجح ،كيعين استبعاد ذلال اجلزء عن القادوف األجميب الذم
( )6له يبلن ادظر :د .ياسف أمحد دراد " ،ادلرياث ت الشريع اإلسبلعي "( .ط،69
بريكت :عؤسس الرسال  ،األردف :دار البشري9066 ،ـ).632-645 ،
( )9ادظر :د .زلمد كليد ادل رم ،عرج ساب  . 902 ،ك د .هيثم الهقي ،عرج
ساب . 2 ،
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يتعارض ع المظاـ العاـ ت دكل القاضي ،كللبي اجلزء اآلهر طادلا ال
يتعارض ع المظاـ العاـ ت دكلته(.)6
غري أف هذا الرأم يرد عليه استثماء – برأيما – كهو ت حال عا
إذا اد بقي األجزاء للقادوف األجميب عرلبل باجلزء ادل الف للمظاـ
العاـ ،زيم ي بح عن ادلتعذر على القاضي أف يكتهي قس باستبعاد
ٍ
عمدئذ عن
اجلزء ادل الف للمظاـ العاـ دكف بقي األجزاء ،بل عماص
استبعاد القادوف األجميب برعته ،ما هو احلاؿ لو اد قواعد القادوف
األجميب ادل تص جتيز االعرتاؼ بولد الزدا كؽلم القادوف الوطين ذلال،
استبعاد األحكاـ ادلمظم دلسأل االعرتاؼ بولد الزدا لتعارضها ع
المظاـ العاـ يرتل عليها استبعاد مجي األحكاـ ادلمظم لآلثار ادلرتلب
عن هذه ادلسأل  ،يستبعد القاضي للبي ذلال القادوف برعته دكف أف
يعق ذلال للبي قواعد كطمي ي زل القواعد ادلستبعدة لتحكم
عوضوع االعرتاؼ بولد الزدا الذم غلهله القاضي الوطين ،كمل يقب
عمظمه الوطين لمظيمه.
( )6ادظر :أ.د .هشاـ علي ادؽ ،لمازع القوادف ،عرج ساب  ،ص .491ك أ.د.
أ.د .هشاـ علي ادؽ ك أ.د .حهيظ السيد احلداد ،عرج ساب . 960 ،
كعز الدين عبد اهلل ،عرج ساب  .532 ،ك د .ؤاد عبد ادلمعم رياض ،عرج
ساب  .656 ،ك د .حسن اذلداكم ،عرج ساب  .626 ،ك د .ع اـ الدين
الق يب ،عرج ساب  .995 ،ك د .أمحد ضاغن السمداف ،عرج ساب ،
. 609
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كبالرجوع إ قضاء زلكم التمييز األرددي  ،إدما صلده قد ساير
الرأم القائ بعدـ استبعاد القادوف األجميب ادل تص برعته ،قض
بأده" :ليا حيحان عللقان كجود حكم ت القادوف األجميب ؼلالف
المظاـ العاـ ت األردف يرتل عليه إبلاؿ العم بالقادوف األجميب
ادلذ ور برعته كإحبلؿ القادوف األردين زلله ،إف هذا ادلذه ليا له
ت القادوف األردين سمد ،ب هو عتعارض ع دص ادلادة ( )92عن
القادوف ادلدين الب لمص على أده" :ال غلوز للبي أحكاـ قادوف أجميب
عيمته الم وص السابق إذا اد هذه األحكاـ سلاله للمظاـ العاـ ،أك
اآلداب ت ادلملك األرددي اذلامشي "(.)6
يتضح لما عن هذا احلكم عدـ جواز للبي األحكاـ الب ختالف
المظاـ العاـ األردين كليا القادوف األجميب برعته ،ألف القوؿ بغري ذلال،
يع ّد لعليبلن لغايات ادلمظم األردين عن لعيف القادوف األجميب الواج
التلبي نرد احتواء هذا القادوف على دص ؼلالف المظاـ العاـ ت
األردف.
كإعماالن دلا سب  ،إف اف القادوف األجميب غليز زكاج ادلسلم
بغري عسلم ،إده غل على القاضي األردين استبعاد هذا القادوف ت
( ) 6ادظر :قرار زلكم التمييز األرددي ب هتها احلقوقي رقم 9066/6232
(هيئ مخاسي ) ،لاري  ،9069/ 6/65كقرارها رقم ( 9060/126هيئ
مخاسي ) لاري  ، 9060/ 5/ 4كقرارها رقم  ، 9009/ 201لاري
( 9009/3/ 96هيئ مخاسي )( ،عمشورات عر ز عدال ).
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مجلته دل الهته المظاـ العاـ ت األردف ،أعا إذا اف القادوف األجميب
الواج التلبي يسوم بف االبن كالبم ادلسلمف ت ادلرياث كج
عن االبن
استبعاد حكم هذا القادوف األجميب يما يتعل بم ي
كالبم ع اإلبقاء على سائر أحكاعه بالمسب لبقي قواعد ادلرياث.
كهكذا ،غل على القاضي أف يتذ ر دائم ان أف الد بالمظاـ
العاـ هو كسيل استثمائي دلم للبي القادوف األجميب الذم أشارت إليه
قاعدة اإلسماد ا لوطمي  ،كعن ا بل غل إعماله إال بقدر كت حدكد
ضيق .
كت هذا ال دد قض زلكم التمييز األرددي بأده" :إذا اف
المزاع حوؿ عقدار ح ص إرثي  ،إف عث هذه ادلسائ لعترب عن المظاـ
العاـ ت القوادف األرددي  ،كحيم أف أحكاـ القادوف اليوداين ذات
ال ل ختالف المظاـ العاـ ت األردف ،إف ذلال ؽلم للبي القادوف
اليوداين خب وص هذه ادلسأل على هذه الدعول"(.)6
كقد قض زلكم المقض الهردسي بأف قادوف اإلرث اإلسبلعي
ال يع اد سلالهان للمظاـ العاـ إال ت حدكد عا يقضي به عن عدـ أهلي غري
ادلسلم لئلرث ،كعن ا إف هذا القادوف يظ سلت ان يما يتعل بتحديد
أد ب الورث (.)9
( ) 6ادظر :قرار زلكم التمييز األرددي ب هتها احلقوقي رقم 9066/6059
(هيئ مخاسي ) ،لاري  ،9066/ 1/95كقرارها رقم ( 9009/902هيئ
مخاسي ) ،لاري ( 9009/4/ 91عمشورات عر ز عدال ).
( )9ادظر .Cass. Civ. 17 Nov. 1994, J.C.P. 1995, 13978 :عشاران
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هذا كيبلحظ عن الماحي العملي أده ال يكتهى باألثر السليب
للد بالمظاـ العاـ كالوقوؼ عمد هذا احلد ،ب غل عمد استبعاد
القادوف األجميب ادل الف للمظاـ العاـ ت دكل القاضي أف ػل زلله
قادوف القاضي أك قادوف آهر ،كذلال لسد الهراغ الذم ػلدثه األثر
السليب للد بالمظاـ العاـ ،ألده عن غري ادلعقوؿ لرؾ المزاع ادللركح
أعاـ القاضي دكف ح ت ألف ذلال يعد إدكاران للعدال ال ؽلكن قبوله،
كهذا ؽلث األثر اإلغلايب للد بالمظاـ العاـ.
ثانياً :األثر اإليجابي للدفع بالنظام العام:
إذا استبعد القاضي القادوف األجميب ت مجلته ،أك ت اجلزء
ادل الف عمه ،و قان ألم قادوف يه ت المزاع ادللركح أعاعه؟
يذه جاد عن شراح القادوف الدكيل اخلاص إ القوؿ :بأف
محاي ادل احل ادلشركع ألطراؼ المزاع ،خبا اللرؼ الضعيف يه
كاحرتاـ قاعدة اإلسماد الوطمي الب لعقد االهت اص للقادوف األجميب،
يهرضاف البحم ت القادوف األجميب دهسه عن قاعدة أهرل حلكم
المزاع ،ه و ان كأف القاضي ال يستبعد القادوف األجميب برعته ،هو
يظ كاج التلبي ت أحكاعه األهرل(.)6
كقد أهذت بالهع لذا الرأم إحدل احملا م األدلادي  ،إذ قض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إليه لدل.Daniel Gutmann, op.cit., p. 44 :
(.Patrick Courbe, op.cit., p. 124 )6
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زلكم الراي األدلاين ت حكم ذلا بتاري  62ديسمرب 6222ـ" :بأف
استبعاد إحدل قواعد القادوف السويسرم الواج التلبي كالب لقرر
عدـ لقادـ دوع ععف عن الديوف دل الهتها المظاـ العاـ األدلاين ال
يستتب إحبلؿ القواعد األدلادي اخلا بالتقادـ زل القاعدة ادلستبعدة،
ب يمبغي البحم ت القادوف السويسرم دهسه عن قاعدة أهرل ها
بالتقادـ ،كهي القاعدة الب لقرر أطوؿ لقادـ ت القادوف
السويسرم"(.)6
كال صلد دل دظاعيان ذلذا الرأم إال ت المظاـ الربلغايل ،حيم
لمص ادلادة ( )9/99عن القادوف ادلدين على أده" :ت حال استبعاد
إحدل قواعد القادوف األجميب ادل تص دتيج إعماؿ الد بالمظاـ
العاـ غل على القاضي أف يبادر بالبحم ت هذا القادوف عن أ ثر
القواعد عبلءع للتلبي على المزاع بدالن عن القاعدة ادلستبعدة ،إذا مل
غلد قاعدة عبلءع  ،اف له عمدئذ قس أف يلب قواعد القادوف
الربلغايل"(.)9
كيذه جاد عن الشراح إ أده ت حال استبعاد القادوف
األجميب دل الهته للمظاـ العاـ ،إف القاضي ال يمبغي له أف يستمد حله
عن قادوده الوطين ،كإظلا غل عليه أف يسعى حلكم يو يه بف حكم
القادوف األجميب ادلستبعد كحكم قادوده ،كيضرب عثبلن على هذا احلكم
( )6أشار إ هذا احلكم.Bernard Audit, op.cit., p. 156 :
( )9أشار إ المصBernard Audit, op.cit., p. 157. :

- 598 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

التو يقي بالقوؿ :بأده إذا اف القادوف األجميب ؼلالف المظاـ العاـ ألده
ال يقضي بالتعويض ت حال المق اناين ك اف قادوف القاضي ػلدد
هذا التعويض بلغ زلدد ،كج على القاضي حسم المزاع بتقرير
جراء المق اناين(.)6
د ف هذا ادلبلغ للش ص الذم حلقه الضرر عن ّ
كيبدك لما  -ع عوقف شراح القادوف الدكيل اخلاص الغال -
أف للبي قادوف القاضي زل القادوف األجميب الذم مت استبعاده هو
أ ض احللوؿ(.)9
كهذا هو احل الذم رسته ثري عن األدظم ادلقارد (.)4
( )6عشاران إ هذا الرأم لدل :د .عكاش عبد العاؿ ،عرج ساب . 431 ،
( ) 9ادظر :أ.د .هشاـ علي ادؽ ،عرج ساب  .440 ،كعز الدين عبد اهلل،
عرج ساب  . 539 ،ك د .ؤاد عبد ادلمعم رياض ،عرج ساب  .654 ،ك
د .حسن اذلداكم ،عرج ساب  .629 ،ك د .ع اـ الدين الق يب ،عرج
ساب  .991 ،ك د .عوض اهلل السيد ،عرج ساب  ،ص .422ك د .زلمد
كليد ادل رم ،عرج ساب  .923- 924 ،ك د .أمحد الهضلي ،عرج
ساب  .653 ،ك د .غال الداكدم ،عرج ساب  .950 ،ك د .أمحد
ضاغن السمداف ،عرج ساب . 609 ،
( )4القادوف ادلدين ادل رم ،كالقادوف رقم ( )5لسم 6216ـ اخلاص بتمظيم
العبلقات القادودي ذات العم ر األجميب ت الكوي  ،كالقادوف ادلدين
التودسي ،كقادوف ادلعاعبلت ادلددي اإلعارايت ،كالقادوف ادلدين اجلزائرم،
كالقادوف الدكيل اخلاص الهردسي ،كالتشيكي كالممساكم كانرم كاألدلاين
كالرت ي .كادظر خب وص أرقاـ ادلواد اذلاعش رقم ( )4عن هذه الدراس .
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كبالرجوع إ دص ادلادة ( )92عن القادوف ادلدين األردين،
دبلحظ أف ادلمظم األردين مل يقمن األثر اإلغلايب للد بالمظاـ العاـت
رغم أعليته عن الماحي العملي  ،كرغم أف ادلمظم األردين مل يقمن هذا
األثر للد بالمظاـ العاـ بإحبلؿ القادوف األردين عكاف القادوف األجميب
ادل تص ادلستبعد للبيقه بسب سلالهته للمظاـ العاـ ت األردف ،إال أدما
درل أف القادوف األردين ،هو الذم يلب ت هذه احلال  ،كذلال
لؤلسباب اآللي :
أوالً :أده كبالرجوع إ ع ادر القاعدة القادودي ت القادوف ادلدين
األردين ،صلد أف ادلادة الثادي عمه لمص بأف -6" :لسرم د وص
هذا القادوف على ادلسائ الب لتماكذلا هذه الم وص بألهاملها
كععاديها كال عساغ لبلجتهاد ت عورد المص - 9 .إذا مل جتد
احملكم د ان ت هذا القادوف حكم بأحكاـ الهقه اإلسبلعي
األ ثر عوا ق لم وص هذا القادوف ،إف مل لوجد بمقتضى
عبادئ الشريع اإلسبلعي  - 4 .إف مل لوجد حكم قتضى
العرؼ ،إف مل لوجد حكم قتضى قواعد العدال - 3 ....
كيسرتشد ت ذلال له ا أقره القضاء كالهقه على أف ال يتعارض
ع عا ذ ر".
كعن ا إف سلاله القادوف األجميب للمظاـ العاـ األردين كاستبعاده
دتيج لذلال يع اد عساكيان لعدـ كجوده ،يعق هذا األثر السليب أثران
إغلابيان ،كهو أف يعم القاضي األردين قادوده ،كإال كجد دهسه واجه
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راغ دظاعي ،كهذا الهراغ ال ؽلؤله إال القادوف األردين ك قان للم ادر
ادلذ ورة أعبله ،كالقوؿ خببلؼ ذلال يعين لرؾ المزاع ادلعركض على
القاضي دكف ح  ،كعن ا يعد ذلال إدكاران للعدال  ،كهو أعر ال ؽلكن
قبوله.
ثانياً :ا أف استبعاد القادوف األجميب ح لدؼ محاي المظاـ العاـ
األردين ،إف احرتاـ هذا المظاـ يستوج للبي قادوف القاضي
الذم كق االعتداء عليه.
ثالثاً :أف قادوف القاضي األردين يتمت باهت اص عاـ ؽلمحه أكلوي على
عرة لتحق يها
أم قادوف آهر حلكم العبلق ادللركح ت
استحال للبي القادوف األجميب لتعذر إثبات عضموده أك دل الهته
المظاـ العاـ(.)6
رابعاً :أف قادوف القاضي األردين يع ّد اح االهت اص االحتياطي
كالقادوف األدس حل المزاع ت هذه احلال (.)9
كبالرجوع إ قضاء زلكم التمييز األرددي  ،إدما صلده قد قضى
بأف -6" :ادلادة ( )92عن القادوف ادلدين لضمم قاعدة آعرة عؤداها
عدـ جواز للبي أحكاـ القادوف األجميب الذم جتيز الم وص للبيقه إذا
اد أحكاعه سلاله للمظاـ العاـ أك اآلداب ت ادلملك  -9 .إذا اف عن
شركط عقد العم أف القادوف الواج التلبي ت لهسري العقد كلمهيذه،
( )6د .زلمد كليد ادل رم ،عرج ساب . 923 ،
( )9د .غال الداكدم ،عرج ساب . 950 ،
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هو القادوف الربعودم ،كجاءت د وص كأحكاـ قادوف العم األردين
بقواعد آعرة ال غلوز االلهاؽ على عا ؼلالهها ا يسل عن العاع حقوقه
أك يمتقص عمها ،هي لذلال عن عقتضيات المظاـ العاـ -4 .إذا اد
احلقوؽ ادلقررة بعقد العم ختالف أحكاـ القادوف األردين ،إده كعمبلن
بأحكاـ ادلادة ( )92عن القادوف ادلدين ،عن ادلتعف للبي القادوف
األردين"(.)6
دبلحظ عن هذا احلكم أف زلكم التمييز األرددي قد جتاهل
القادوف األجميب بكاعله ،كبرأيما إف قضاء هذه احملكم – قد جادبه
ال واب – ألف ذلال يعل عا أراده ادلمظم األردين احلريص على
إعماؿ القادوف األجميب ت احلاالت الب يعيمها ع استثمائها باستثماء ال
يقب التوس أك القياس ،شلا قد يتعارض ع المظاـ العاـ األردين عن
أحكاـ هذا القادوف ،ادلمظم األردين أراد عن دص ادلادة ( )92عن
القادوف ادلدين استبعاد الم وص الب لتعارض ع المظاـ العاـ ،كليا
استبعاد القادوف األجميب ت حد ذاله ،اللهم إال إذا اف هذا القادوف
يتعارض ت رلموعه ع المظاـ العاـ.
ال)رع الثاني :األثر المخ)ف للدفع بالنظام العام:
يرلكز األثر ادل هف للد بالمظاـ العاـ على كرة أف المظاـ
( ) 6ادظر :قرار زلكم التمييز األرددي ب هتها احلقوقي رقم 9002/6245
(هيئ مخاسي ) لاري ( ،9060/6/ 46عمشورات عر ز عدال ).
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العاـ ؽلكن أال ي لدـ به ت دكل القاضي خب وص ادلرا ز القادودي
الب لمشأ ت اخلارج ،ت حف يتعارض المظاـ العاـ ع إدشاء للال
ادلرا ز ت دكل القاضي(.)6
على سبي ادلثاؿ يسمح إعماؿ هذا األثر للقضاء الهردسي
بقبوؿ لوليد بعض اآلثار على اإلقليم الهردسي بالمسب للزكاج ادلتعدد
الذم أ برـ ب ورة قادودي ت اخلارج يما يتعل بادللالب ت المهق أك
قسم لر كأيضان طبلؽ باإلرادة ادلهردة للزكج الذم مت ب ورة قادودي
ت اخلارج بف زكجف عن جمسي عشرت (.)9
كعثاؿ آهر :زكاج أردين للمرة الثادي عن أدلادي ت األردف،
حدث دزاع بف الزكجف ت أدلاديا ،ر ع الزكج أعاـ القاضي األدلاين
دعول دهق  ،األ أف الزكاج الثاين غري ععرتؼ به ت القادوف األدلاين،
كهو عن المظاـ العاـ ،كلكن هما على اعتبار أف المهق عن آثار الزكاج،
كهو ح دال عن العبلق الب ق هارج أدلاديا ،هما ال يوجد عا ؽلم
عن قياـ القاضي األدلاين باحلكم للزكج بالمهق على اعتبار أف ذلال ال
ؼلدش المظاـ العاـ ت أدلاديا.
كقد عربت زلكم المقض الهردسي عن هذا األثر بقوذلا" :أف رد
الهع حياؿ دص عتعل بالمظاـ العاـ ؼلتلف ت حدله زس عا إذا
(. Francois Melin, op.cit., p. 143 )6
( )9د .عادؿ بن عبد اهلل ،عرج ساب . 940 ،
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اف األعر يتعل بوض عقب أعاـ ا تساب ح ععف ت ردسا أك أف
األعر يتعل برتلي آثار ح ا تس  ،كدكظلا غش ت اخلارج طبقان
للقادوف ادل تص الذم أشار بتلبيقه القادوف الدكيل اخلاص
الهردسي"(.)6
أعا عن لربير األهذ باألثر ادل هف للد بالمظاـ العاـ ،ريل
جاد عن قه القادوف الدكيل اخلاص ،أف ضركرة استمراري التمت
باحل دكليان لهرض االعرتاؼ باحلقوؽ ادلكتسب ب ورة حيح ت
اخلارج(.)9
كيذه جاد آهر عن قه القادوف الدكيل اخلاص إ القوؿ:
إف االعرتاؼ بادلرا ز القادودي الب دشأت ت اخلارج ال ؽلث سول له
اجتماعي كععموي بسيل ت ألف هذه ادلرا ز ليا ذلا سول ارلباط
ضعيف ع دكل القاضي ،الشعور العاـ هو أق حساسي كلأثران جتاه
عالي ادلرا ز الب لتم ت اخلارج عقارد ع االعرتاؼ زري الت رؼ ت
اإلقليم الوطين ت رلاؿ العبلقات اخلا الدكلي يما هو شلموع كزلرـ
ت العبلقات اخلا الداهلي الوطمي (.)4
إف عههوـ األثر ادل هف للد بالمظاـ العاـ يعد عههوعان كاسعان
( )6ادظر:

Cass. Civ 11 avril, ler mai 1995, J.C.P. 1996,

 .112892أشار إليه.Bernard Audit, op.cit., p. 168 :
( )9د .دادي ضي  ،عرج ساب  ،ص. 914
(.Daniel Gutmann, op.cit., p. 204 )4
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كؼلض للسلل التقديري للقاضي الوطين( .)6كاألعثل ت القضاء على
األثر ادل هف للمظاـ العاـ ثرية ،قد جرل القضاء الهردسي على
اعتبار الشر الب لؤسا ت اخلارج عن ش ص كاحد حيح ت
ردسا بالرغم عن أف ادلمظم الهردسي ال يسمح بتكوين هذه الشر ت
ردسا دل الهتها للمظاـ العاـ( .)9احرتاـ احلقوؽ ادلكتسب هو الذم
يد هذا القضاء إ لقرير ح شر الش ص الواحد الب لكود
هارج ردسا.
إال أف كرة احرتاـ احلقوؽ ادلكتسب ال لربر دائمان إعماؿ األثر
ادل هف للمظاـ العاـ ،قد ر ض القضاء الهردسي االعرتاؼ بآثار
التأعيم الذم كق هارج ردسا دكف لعويض عادؿ كدكف أف يلته إ
كرة احل ادلكتس  ،ما أده اعتم عن إعلاء أم أثر للزكاج الثاين
ادلعقود هارج ردسا عمدعا ر ض عمح ععود اجتماعي للزكج الثادي
باعتبار أف الزكج األك سب كح ل عليه(.)4
كجتدر اإلشارة هما إ أف كرة األثر ادل هف للد بالمظاـ
العاـ قد ال جتد ذلا للبيقان ت األدظم العربي  ،كال سيما ت عسائ
األحواؿ الش ي  ،هي األردف كالسعودي كسوريا كع ر كالكوي
كالعراؽ كغريها عن الدكؿ العربي يستمد المظاـ العاـ إ الشريع
( )6د .ع اـ الدين الق يب ،عرج ساب . 929 ،
( )9د .عادؿ بن عبد اهلل ،عرج ساب . 946 ،
( )4د .زلمد كليد ادل رم ،عرج ساب . 929 ،
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بل ال ؽلكن أف دت ي قبوؿ القاضي األردين ،أك
اإلسبلعي  .مث ن
السعودم آلثار زكاج دشأ حيحان هارج األردف ،أك السعودي بف
ش ف عن جما كاحدت دل اله ذلال للشريع اإلسبلعي .
ال)رع الثالث :األثر االنعكاسي للدفع بالنظام العام:
يق د باألثر االدعكاسي للد بالمظاـ العاـ ،أف احل الماشئ
عن طري إحبلؿ قادوف القاضي زل القادوف األجميب ادلستبعد إعما نال
للد بالمظاـ العاـ ػلت به ت دكل القاضي ،كلكمه سوؼ يكوف عدًن
األثر ت البلد ادلستبعد قادوده ،أعا االحتجاج به ت دكل ثالث  ،هو
يتوقف على عدل عوا ق عقتضيات المظاـ العاـ ت هذه الدكل ع
عقتضيات المظاـ العاـ ت دكل القاضي(.)6
ما عدل أثر المظاـ العاـ األجميب ت دكل القاضي؟ ع آهر،
ه غلوز للقاضي األردين االعرتاؼ بالمظاـ العاـ األجميب ت األردف؟
لو ل وردا عثبلن أف قادوف دكل ععيم ػلرـ الزكاج بف ش ف
عن ديادتف سلتلهتف ،ب الرغم عن ذلال ،قد مت هذا الزكاج ت ردسا
طبقان للقادوف الهردسي حيم مت استبعاد قادوف جمسيتهما دل الهته
لهرق لقوـ على اللوف ،أك
للمظاـ العاـ الهردسي الذم يمهر عن
الدين ،أك األ  ،إذا عا جاء هذاف الزكجاف كاختذا عن األردف عوطم ان
( )6كبقي أف دشري إ أف التمسال باألثر االدعكاسي للمظاـ العاـ ي دؽ على
إدشاء احلقوؽ كعلى التمسال بآثار احلقوؽ ادلكتسب ت اخلارج(Daniel .)6
اخلارج(.Daniel Gutmann, op.cit., p. 207 .)6
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ذلما ،ه ؽلكن ذلما التمسال بآثار هذا الزكاج أعاـ احملا م األرددي ؟
لقد ادقسم شراح القادوف الدكيل اخلاص األردين حوؿ هذه
ادلسأل  ،إذ يتجه جاد عن هذا الهقه إ أده ال غلوز التمسال بآثار
هذا الزكاج ت األردفت ألف هذه العبلق قد دشأت حيح طبق ان
دلقتضيات المظاـ العاـ ت الدكل الب دشأت يها كالمظاـ العاـ كطين
بلبيعته ،بل لتعدل آثاره حدكد دكل إعماله(.)6
كيتجه جاد آهر عن الشراح  ،كهو عا درجحه ،إ أده ال يوجد
عا ؽلم عن االعتداد لذا الزكاج إذا ايدت عقتضيات المظاـ العاـ ت
ٍ عن ردسا كاألردف ،كيكوف التمسال بآثار هذا الزكاج ت األردف
عرجعه عا يسمى باألثر االدعكاسي للمظاـ العاـ(.)9
مثبلن :لو رضما أف أرددي لزكج ت ردسا عن غري عسلم
كعرض دزاع ب دد هذا الزكاج أعاـ القاضي األدلاين ،بل شال أف قادوده
الوطين غليز هذا الزكاج عث القادوف الهردسيت ألف عقتضيات المظاـ
العاـ يهما كاحدة كال يعتد باهتبلؼ الدين ماد للزكاج ،ت حف أف
القادوف األردين ادل تص أ بلن يبل هذا الزكاج ،كلو عرض دزاع بشأده
أعاـ القضاء الكويب عثبلن لن يعرتؼ به آهذان بهكرة المظاـ العاـ.
( )6د .حسن اذلداكم ،عرج ساب  . 623 ،ك د .كليد زلمد ادل رم ،عرج
ساب . 921 ،
( )9د .غال الداكدم ،عرج ساب  . 956 ،ك د .أمحد الهضلي ،عرج ساب ،
ص. 655
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طللص شلا سب إ ضركرة أف دهرؽ بف احلال الب يكوف يها
المظاـ العاـ للدكل األجمبي عتلابقان ع المظاـ العاـ ت دكل القاضي،
كاحلال الب ال يكوف يها عتلابقان ععه ،هي احلال األك ي ح
االحتجاج ت الدكل األجمبي بآثار احل ادلكتس ت دكل القاضي
ك قان دلقتضيات المظاـ العاـ ت دكلته كهبل ان دلا يقضي به القادوف
ادل تص ،أعا ت احلال الثادي إده ال ي ح االحتجاج بآثار احل
ادلكتس ت دكل القاضي طبقان دلقتضيات دظاعه العاـت لعدـ للاب
هذه ادلقتضيات ع المظاـ العاـ للدكل األجمبي الب يراد االحتجاج
يها بآثار هذا احل .
كبقي أف دشري إ أف التمسال باألثر االدعكاسي للمظاـ العاـ
ي دؽ على إدشاء احل قوؽ كعلى التمسال بآثار احلقوؽ ادلكتسب ت
اخلارج(.)6

( )6ادظر :بيار عاير ك ادساف هوزيه ،عرج ساب . 512 ،
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اخلامتة
ت ضوء عا مت لماكله ت عوضوع هذا البحم ،إدما لو لما إ
عدد عن المتائ كادلقرتحات ،كذلال على المحو اآليت:
أوالً :الن:ائج:
 .6استع ى على ٍ عن شراح القادوف الدكيل اخلاص كالقضاء كحىت
كقتما احلاضر أف يو قا ت كض لعريف أك لبين ضابس عستقر
دلههوـ المظاـ العاـت دظران دلركدته كاهتبل ه عن زعاف إ آهر كعن
عكاف آلهر ،ك عا استلاع الشراح عله إزاء عههوـ هذا المظاـ،
هو أف يعرؼ ضموده حس  ،كيرتؾ للقاضي سلل لقديري
كاسع ت يديد احلاالت الب لعد عن المظاـ العاـ.
 .9اله شراح القادوف الدكيل اخلاص على أف هماؾ ه ائص شليزة
للمظاـ العاـ لرت ز ت وده يعرب عن احللوؿ اآلعرة ت المظاـ القادوين
ت الدكل كالب ال غلوز االلهاؽ على سلالهتها ،ما أده كرة دسبي
عرد كعتلورة ،هذا ضبلن عن أده ليا عن م ادلمظم كحده،
إضا إ أده يمتمي إ دلاؽ التهسري القضائي ،ما أده يت ف
بالعموعي كالتجريد.
 .4ؼلتلف عههوـ كرة المظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف عن
عههوعها ت رلاؿ االهت اص القضائي الدكيل ،إذ صلد أف عههوـ
المظاـ العاـ يظهر ت اناؿ األكؿ ت ورة الد التقليدم بالمظاـ
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العاـت لدؼ استبعاد القادوف األجميب الذم عيّمته قاعدة اإلسماد
الوطمي دل الهته للمظاـ العاـ ،كال صلد ذلذا ادلههوـ زلبلن ت اناؿ
الثاين ،المظاـ العاـ ت دد االهت اص القضائي الدكيل يهتم
بالقاعدة القادودي الب لمظم هذا االهت اص ت ادلمازعات اخلا
الدكلي  ،ذلذا إف المظاـ ال عاـ ال يؤدم الدكر دهسه ت رلاؿ لمازع
القوادف.
 .3ال هبلؼ بف شراح القادوف الدكيل اخلاص ت الوق احلاضر حوؿ
كجوب استبعاد للبي القادوف األجميب إذا اف للبيقه يتعارض ع
المظاـ العاـ ت دكل القاضيت باعتباره كسيل د اع استثمائي  ،أك
ماـ أعاف – على حد لعبري بعضهم – يلجأ إليه القاضي ليمم
أم اهتبلؿ ت المظاـ القادوين لدكلته.
 .5لقد أسا ادلمظم األردين لهكرة الد بالمظاـ العاـ وج ادلادة
( ) 92عن القادوف ادلدين رقم ( )34لسم 6291ـ ،إال أده مل يهرد
له أحكاعان له يلي عن حيم بياف شركطه كطبيعته ،ك ذلال مل
يقمن األثر اإلغلايب ادلرتل عليه.
 .1لبف لما أف ادلضموف انرد للقادوف األجميب ال يربر لوحده استبعاد
للبيقه ،ب إف هماؾ اعتبارات عملي لتده ت إثارة كرة المظاـ
العاـ ت المزاعات ادللركح أعاـ القاضي.
 .9ال ؽلكن إثارة الد بالمظاـ العاـ عن قب ادلدعى عليه أك القاضي
لدؼ استبعاد القادوف األجميب إال إذا لوا رت شركط ععيم  ،هي:
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أف يكوف القادوف األجميب كاج التلبي قادودان سلت ان طبقان لقواعد
اإلسماد ت قادوف دكل القاضي ،كأف يكوف هذا القادوف سلالهان ت
حكمه ع المظاـ العاـ لدكل القاضي ،كأف لكوف هذه ادل اله
حالي  ،هذا ضبلن عن أف لكوف هماؾ عبلق بف المزاع كدكل
القاضي.
 .2أف عوقف شراح القادوف الدكيل اخلاص الغال ت الوق احلاضر
يرل أف الد بالمظاـ العاـ يع اد ذك طبيع استثمائي  ،كليا للبيق ان
دلبدأ أ لي لقواعد القادوف الدكيل اخلاص ،كعن ا إف هذا الد
ال يربز إال عمد الضركرة قس ،أم ضركرة احملا ظ على عقتضيات
المظاـ العاـ ت دكل القاضي ،ما أده يعد د عان شكليان غلوز
للقاضي إثارله ت أم عرحل لكوف عليها الدعول.
 .2يرج احلسم ت يديد عا إذا اف القادوف األجميب الذم عيمته
قاعدة اإلسماد الوطمي سلالف للمظاـ العاـ ت دكل القاضي عن
عدعه إ القاضي الوطين الذم يعد شلثبلن كحارسان للمبادئ
األساسي الب لقوـ عليها دكلته ،هو الش ص الوحيد ادلؤه
إلدراؾ ادل احل العليا لدكلته ،كالب ال غلوز ادلساس لا أك العبم لا
عن طرؼ القوادف األجمبي الب ال يرتـ هذه ادلبادئ.
 .60أف القاضي الذم يمظر المزاع يتمت بسلل لقديري كاسع ت
يديد عدل سلاله القادوف األجميب للمظاـ العاـ عن عدعه ،كذلال
ك قان دلعيار عوضوعي ال ش ي ،كيكوف هذا التقدير هاضع ان
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لرقاب زلكم التمييز ت القادوف األردينت باعتبار أف يديد هذا
األعر يع اد عسأل قادودي ال عسأل كاق يستق لا قاضي ادلوضوع.
 .66أف شراح القادوف الدكيل اخلاص كالقضاء يتهقاف على كجوب
لقييد القاضي ههوـ المظاـ العاـ السائد ت دكلته ت الوق الذم
دكر احلكم
ي در يه حكمه ال كق دشوء العبلق ت ألف كق
يع اد الوق الذم يتم يه للبي القادوف األجميب ،كعىت اف هذا
القادوف كق للبيقه ي لدـ بالمظاـ العاـ ت دكل القاضي ،اف
عليه أف ؽلتم عن العم به.
 .69يرتل على الد بالمظاـ العاـ أثراف إجرائياف عهماف :أحدعلا
سليب كاآلهر إغلايب ،كيتمث األثر السليب ت كجوب استبعاد
القادوف األجميب الذم عيمته قاعدة اإلسماد الوطمي  ،كقد قمن ادلمظم
األردين هذا األثر ت ادلادة ( )92عن القادوف ادلدين ،دكف أف يعا
دلاؽ هذا االستبعاد .أعا خب وص األثر اإلغلايب ،يتمث ت
إحبلؿ قادوف القاضي زل القادوف األجميب ادلستبعد ،هذا كمل يقمن
ادلمظم األردين هذا األثر ت ادلادة ادلذ ورة أعبله.
 .64أف للد بالمظاـ العاـ أثران سلههان عمدعا يتم التمسال ز
ا تس هارج دكل القاضيت احرتاعان لهكرة احلقوؽ ادلكتسب
وج القادوف األجميب ادل تص حس عا هو عقرر ت قواعد
اإلسماد الوطمي حىت لو اف قادوف دكل القاضي ال يسمح بإدشاء
عث هذا احل لتعارضه ع المظاـ العاـ.
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 .63يوجد أثر ادعك اسي للد بالمظاـ العاـ ،إذ يمعكا أثر المظاـ
العاـ األجميب يؤثر ت احللوؿ ادلأهوذة لا ت دكل القاضي.
ثانياً :المق:ر ال:
 .6ت ضوء أكجه المقص كالق ور المظاعي الب اعرتت ادلعاجل
المظاعي للد بالمظاـ العاـ وج دص ادلادة ( )92عن القادوف
ادلدين األردين ،إدما دقرتح على ادلمظم األردين اآليت:
أ .أف يعا سلل القاضي إزاء الد بالمظاـ العاـ.
ب .أف يقمن األثر اإلغلايب للد بالمظاـ العاـ.
ج .أف يمص راح ن على لوا ر شرط ال ل بف المزاع كدكل القاضي
عمد الد بالمظاـ العاـت عمعان عن إثارة هذا الد عن قب القاضي
األردين عهما اد جمسي أطراؼ المزاع ،ذلال أف ادقلاع ال ل
بف المزاع كدكل القاضي ،يعين عمليان أف المزاع ال يعين دكلته ت
شيء.
د .أف ػلدد دلاؽ األثر السليب للد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع
القوا دف ،بأف يقت ر هذا الملاؽ على استبعاد األحكاـ ادل اله
للمظاـ العاـ ت األردف ،اللهم إال إذا اف القادوف األجميب
ادل تص يتعارض ت رلموعه ع المظاـ العاـ األردين.
كت ضوء عا سب  ،إدما نق:رح على المنظم األردني إعادة
ياغ دص ادلادة ( ) 92عن القادوف ادلدين ،زيم ي بح د ّ ها
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اآليت:
" . 6ال يثري القاضي الد بالمظاـ العاـ إال إذا اد أحكاـ
القادوف األجميب الذم عيمته الم وص السابق سلالهان للمظاـ العاـ أك
اآلداب العاع ت األردف .كيثري القاضي هذا الد عن للقاء دهسه كت
أم عرحل لكوف عليها الدعول.
 .9ؼلض الد بالمظاـ العاـ دلدل قوة ارلباط المزاع بالمظاـ
القادوين األردين.
 . 4ال يستبعد عن القادوف األجميب ادل تص عمد إعماؿ الد
بالمظاـ العاـ سول أحكاعه ادل اله للمظاـ العاـ ت عههوـ القادوف
الدكيل اخلاص األردين إال إذا اف هذا القادوف يتعارض ت رلموعه ع
المظاـ العاـ األردين ،عمدئذ يستبعد لي .
 . 3يلب القاضي أحكاـ القادوف األردين زل أحكاـ القادوف
األجميب الب استبعد للبيقها".
ق .أف ػلسم ادلمظم األردين أم هبلؼ ؽلكن أف يثار حوؿ طبيع
الد بالمظاـ العاـ ،كذلال بالمص راح ن على اعتبار هذا الد
د عان بعدـ قبوؿ القادوف ادل تص ،كدقرتح ت هذا اناؿ أف لعاد
ياغ دص الهقرة األك عن ادلادة ( )666عن قادوف أ وؿ
احملا مات ادلددي األردين ،زيم ي بح د ّ ها اآليت- 6" :
الد بالمظاـ العاـ ت رلاؿ لمازع القوادف أك الد بعدـ
اهت اص احملكم الدتهاء كاليتها أك بسب دوع الدعول أك
- 604 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

يها غلوز إثارله ت أم
ق يمتها أك بعدـ جواز دظرها لسب اله
حال لكوف عليها الدعول كيكم به احملكم عن للقاء ذاهتا".
 .9أف الد بالمظاـ العاـ عمد لمازع القوادف ليا باألعر السه  ،هو
ٍ
قاض يستعم ذ اءه ،كأف يكوف كاعيان قتضيات القادوف
ػلتاج إ
الدكيل اخلاص ،كأهدا ه ،كضركرة عراعاة العبلقات اخلا الدكلي ،
بغي يقي التعاكف كاالدسجاـ بف الدكؿ ادل تله  ،كلبادؿ احللوؿ
القادودي .
كيقيقان دلا سب  ،ددعو إ إغلاد القاضي ادلت ص للمظر ت
ادلمازعات ادلشوب بعم ر أجميب ت احملا م األرددي .
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املصادر َاملراجع
أوالً :المراجع باللغة العربية:

الك:ب القانونية:
إبراهيم ،أمحد إبراهيم" .القادوف الدكيل اخلاص"( .ط ،6القاهرة :دار
المهض العربي  ،القاهرة6221 ،ـ).
الممر ،أبو العبل  " .عقدع ت قادوف اإلجراءات ادلددي الدكلي "( .ط،6
القاهرة :دار المهض العربي 6222 ،ـ).
عاير ،بيار كهوزيه ،ادساف" .القادوف الدكيل اخلاص" .لرمج علي زلمود
عقلد( .دكف طبع  ،بريكت :ادلؤسس اجلاععي للدراسات كالمشر
كالتوزي 9062 ،ـ).
الهضلي ،أمحد " .ادلوجز ت القادوف الدكيل اخلاص ،دراس يليلي ".
عماف – األردف :دار قمدي للمشر كالتوزي  ،اإل دار
(طّ ،6
العاشر9069 ،ـ).
السمداف ،أمحد ضاغن" .القادوف الدكيل اخلاص الكويب – لمازع
القوادف – االهت اص القضائي – لمهيذ األحكاـ األجمبي ".
(ط( 4عمقح ) ،الكوي  :عكتب اللال اجلاععي9062 ،ـ).
سبلع  ،أمحد عبد الكرًن " .أ وؿ ادلرا عات ادلددي الدكلي " (ط،6
ع ر ،ادلم ورة :عكتب العادلي 6223 ،ـ).
عسلم ،أمحد  " .القادوف الدكيل اخلاص ادلقارف ت ع ر كلبماف".
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(القاهرة :دار المهض العربي  ،دكف سم دشر).
الر اعي ،أشرؼ عبد العليم" .القادوف الواج التلبي على عوضوع
التحكيم كالمظاـ العاـ ت العبلقات اخلا الدكلي "( .ط،4
اإلسكمدري  :دار الهكر اجلاععي9063ـ).
برداف ،إياد زلمود" .التحكيم كالمظاـ العاـ – دراس عقارد "( .ط،6
بريكت :عمشورات احلليب احلقوقي 9066 ،ـ).
الكردم ،مجاؿ زلمود" .لمازع القوادف"( .ط ،6القاهرة :دار المهض
العربي  9005 ،ـ).
اذلداكم ،حسن" .القادوف الدكيل اخلاص – لمازع القوادف ،ادلبادئ
العاع كاحللوؿ الوضعي ت القادوف األردين – دراس عقارد ".
عماف – األردف :دار الثػقا للمشر كالتوزي  ،اإل دار
(طّ ،6
العاشر9069 ،ـ).
احلداد ،حهيظ السيد " .ادلوجز ت القادوف الدكيل اخلاص ،الكتاب
األكؿ ،لمازع القوادف"( .ط ،4بريكت :عمشورات احلليب احلقوقي ،
9062ـ).
عماف
السيد ،رشاد عارؼ " .عبادئ ت القادوف الدكيل العاـ"( .طّ ،6
– األردف :دار ادلستقب للمشر كالتوزي  ،اإل دار العاشر،
9060ـ).
السمهورم ،عبد الرزاؽ " .الوسيس ت شرح القادوف ادلدين اجلديد ،انلد
األكؿ ،ع ادر االلتزاـ"( .ط ،1بريكت – لبماف :عمشورات احلليب
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احلقوقي 9009 ،ـ).
احلكيم ،عبد انيد " .ادلوجز ت شرح القادوف ادلدين الوات ،الكتاب
األكؿ ،المظري العاع لبللتزاـ ،اجلزء األكؿ ،ع ادر االلتزاـ ع
ادلقارد بالهقه اإلسبلعي"( .دكف طبع  ،بغداد :شر ادللاب
األهلي 6222 ،ـ).
عبد اهلل ،عز الدين" .القادوف الدكيل اخلاص – اجلزء الثاين ت لمازع
القوادف كلمازع االهت اص القضائي الدكليف"( .ط ،2اذليئ
ادل ري العاع للكتاب6221 ،ـ).
الق يب ،ع اـ الدين" .القادوف الدكيل اخلاص ادل رم" (ط ،6القاهرة:
دار المهض العربي 9009 ،ـ).
عبد العاؿ ،عكاش " .أ وؿ القادوف الدكيل اخلاص ادلقارف"( .ط،4
القاهرة :دار المهض العربي 9069 ،ـ).
عبد العاؿ ،عكاش زلمد " .أ وؿ القادوف الدكيل اخلاص اللبماين
ادلقارف"( .دكف طبع  ،بريكت :الدار اجلاععي  ،دكف سم دشر).
سليماف ،علي علي " .عذ رات ت القادوف الدكيل اخلاص اجلزائرم".
(ط ،6اجلزائر :دار هوع 9005 ،ـ).
الزعبري ،عوض أمحد" .ادلده إ علم القادوف"( .ط ،6األردف :إثراء
للمشر كالتوزي  ،كالشارق  :عكتب اجلاعع  ،اإل دار الثالم،
9069ـ).
الزعيب ،عوض أمحد " .الوجيز ت قادوف أ وؿ احملا مات ادلددي
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األردين"( .ط( 9عمقح ) ،الشارق  :عكتب اجلاعع  ،كاألردف :إثراء
للمشر كالتوزي 9062 ،ـ).
السيد ،عوض اهلل شيب احلمد" .الوجيز ت القادوف الدكيل اخلاص".
(ط ،9القاهرة :دار المهض العربي 6229 ،ـ).
الداكدم ،غال علي" .القادوف الدكيل اخلاص – دراس عقارد ".
عماف – األردف :دار الثػقا للمشر 9066ـ).
(طّ ،6
رياض ،ؤاد كراشد ،ساعي " .الوسيس ت لمازع القوادف كلمازع
االهت اص القضائي الدكيل"( .ط ،6القاهرة :دار المهض العربي ،
6229ـ).
رياض ،ؤاد عبد ادلمعم " .لمازع القوادف"( .ط ، 1القاهرة :دار المهض
العربي  9002 ،ـ).
احللواين ،عاجد" .القادوف الدكيل اخلاص كأحكاعه ت القادوف الكويب".
(ط ،9الكوي  :عكتب الهبلح 9065 ،ـ).
ادل رم ،زلمد كليد " .الوجيز ت شرح القادوف الدكيل اخلاص – دراس
عقارد للقادوف األردين ع التشريعات العربي كالقادوف الهردسي".
عماف – األردف ،دار احلاعد للمشر كالتوزي 9062 ،ـ).
(طّ ،3
علواف ،زلمد يوسف" .ال قادوف الدكيل العاـ ،ادلقدع كادل ادر"( .ط،9
عماف – األردف :دار كائ للمشر9064 ،ـ).
ّ
حا ظ ،شلدكح عبد الكرًن" .القادوف الدكيل اخلاص ادلقارف ،اجلزء األكؿ
عماف – األردف ،عكتب دار الثػقا ،
ت لمازع القوادف"( .طّ ،2
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اإل دار الثاعن9060 ،ـ).
ضي  ،دادي " .للبي القادوف األجميب أعاـ القضاء الوطين"( .ط،6
اجلزائر :دار هوع 9066 ،ـ).
البستاين ،سعيد يوسف" .اجلاع ت القادوف الدكيل اخلاص"( .ط،6
بريكت :عمشورات احلليب احلقوقي 9069 ،ـ).
ادؽ ،هشاـ علي كاحلداد ،حهيظ السيد" .عبادئ ت القادوف الدكيل
اخلاص"( .ط ،6بريكت :الدار اجلاععي لللباع كالمشر،
9002ـ).
ادؽ ،هشاـ علي كعبد العاؿ ،عكاش زلمد" .لمازع القوادف".
(دكف طبع  ،اإلسكمدري  :دار ادللبوعات اجلاععي 9009 ،ـ).
ادؽ ،هشاـ علي " .دراسات ت القادوف الدكيل اخلاص"( .ط،6
بريكت :الدار اجلاععي 6226 ،ـ).
ادؽ ،هشاـ علي " .عر ز ال قادوف األجميب أعاـ القضاء الوطين –
دراس عقارد "( .ط ،6اإلسكمدري  :عمشأة ادلعارؼ6212 ،ـ).
ادؽ ،هشاـ علي" .لمازع القوادف"( .ط ،6اإلسكمدري  :عمشأة
ادلعارؼ6212 ،ـ).
دراد  ،ياسف أمحد" .ادلرياث ت الشريع اإلسبلعي "( .ط ،69بريكت:
عؤسس الرسال  ،كاألردف :دار البشري للمشر كالتوزي 9066 ،ـ).
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الرسائل واألبحاث والدراسال العلمية:
بن بريال ،أشواؽ علي سامل" .قواعد القادوف الدكيل اخلاص" .دراس
عمشورة ت رلل القادوف  ،61لي احلقوؽ ،جاعع عدف ،اليمن،
أغسلا 9060( ،ـ).
عشت  ،جماف جاسم" .اإلحال ت االهت اص القضائي الدكيل –
دراس عقارد " .رسال عاجستري عقدع إ لي احلقوؽ ،اجلاعع
ادلستم ري  ،العراؽ9001( ،ـ).
ال بلحف ،شرؼ واز .التمظيم القادوين لتمهيذ أحكاـ التحكيم
األجمبي ك قان للقادوف األردين ،رسال عاجستري عقدع إ لي
احلقوؽ ،جاعع عماف األهلي  ،األردف9069( ،ـ).
بن عبد اهلل ،عادؿ " .االعتبارات العملي للد بالمظاـ العاـ" .زم
عمشور ت رلل ادلهكر القادوين  ،4لي احلقوؽ كالعلوـ السياسي ،
جاعع زلمد هيضر بسكرة ،اجلزائر9069( ،ـ).
هراز ،زلمد احل " .ادلههوـ القادوين العاـ لهكرة المظاـ العاـ" .دراس
عمشورة ت رلل دراسات قادودي  ،1دار القب للمشر ،اجلزائر،
(9060ـ).
التاـ ،زلمد أمحد زلمد" .دكر القاضي ت التهسري" .رسال عاجستري،
لي احلقوؽ ،جاعع عدف ،اليمن9003( ،ـ).
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ربي  ،عمي زلمد" .ضمادات احلري ت عواجه الضبس اإلدارم".
رسال د توراه ،جاعع عف مشا ،لي احلقوؽ ،القاهرة،
علبوعات دار المهض العربي  ،اللبع األك 9009( ،ـ).
الرحوـ ،دور " .التماقض بف األحكاـ القضائي كأثره على التمهيذ ت
القادوف الدكيل اخلاص األردين" .زم عمشور ت رلل احلقوؽ ،3
جاعع الكوي  ،السم التاسع كالعشركف ،ديسمرب9005( ،ـ).
الهقي ،هيثم" .استبعاد للبي القادوف األجميب" .دراس عمشورة عرب
 ،9060/60/62عرب ادلوق اآليت:
بتاري
اإلدرتد
 www.shaimaaatalla.comساع الدهوؿ  2:92باح يوـ
اإلثمف ادلوا 9069/69/69ـ.
الشديهات ،ي علياف" .لمهيذ األحكاـ األجمبي ت األردف" رسال
عاجستري ،لي الدراسات الهقهي كالقادودي  ،جاعع آؿ البي ،
األردف9000( ،ـ).
القوانين:
 القادوف ادلدين ادل رم رقم ( )646لسم 6232ـ كلعديبلله. القادوف ادلدين السورم ال ادر بتاري 6232/5/62ـ كلعديبلله. القادوف ادلدين العراقي رقم ( )30لسم 6256ـ كلعديبلله. القادوف ادلدين اللييب ال ادر بتاري 6254/66/92ـ كلعديبلله. القادوف رقم ( )5لسم  6216ـ اخلاص بتمظيم العبلقات القادودي- 622 -
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ذات العم ر األجميب ت دكل الكوي .
 القادوف ادلدين اجلزائرم ال ادر بأعر رقم ( )52- 95عؤرخ ت 90رعضاف عاـ 6425هػ ادلوا  91سبتمرب 6295ـ كلعديبلله.
 القادوف ادلدين األردين رقم ( )34لسم 6291ـ. قادوف أ وؿ احملا مات ادلددي األردين رقم ( )93لسم  6222ـكلعديبلله.
 قادوف ادلعاعبلت ادلددي اإلعارايت رقم ( )5لسم 6225ـ. القادوف الدكيل اخلاص التودسي رقم ( )29لسم 6222ـ. دظاـ التحكيم السعودم لعاـ 6344ق. دظاـ التمهيذ السعودم لعاـ 6343ق. دظاـ عكا ح اجلرائم ادلعلوعالي لعاـ 6392ق.األ كام:
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