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   أمحد بن بلة -  1   جامعــــة وهــــران

   

20192020

 

 

 النظرية العامة لتنازع القوانني

 ونطاق تطبيقه) القسم الخامس( إثبات القانون األجنبي

 

 ق تطبيقه.إثبات القانون األجنبي و نطاإشكالية           

الوطني، وبينا  قبل القاضيالقانوني لتطبيق القانون األجنبي من  األساسفي محاضرتنا السابقة تعرضنا لمسألة                         

إذا أشارت قاعدة اإلسناد في قانون القاضي إلى تطبيق . بيد أنه  كار التي حاولت تبرير هذا األساسالنظريات واألف

 وهي كما يلي : ، فإن مسألة تطبيقه تقتضي البحث واإلجابة على جملة من التساؤالتالقانون األجنبي

وإثبات  عنه  القاضي الوطني يلتزم بالكشف هل بإثباتهومن يكلف ؟وكيفية إثباته  ؟ المقصود بالقانون األجنبي ما                  

وما هو الحل  ؟ ثبات مضمونهوسيلة التي تعتمد إلما هي الو ؟مضمون من تلقاء نفسه، أم يتحمل ذلك أطراف الدعوى 

وما مدي رقابة المحكمة العليا على ؟  وما الحكم في حالة حصول خطأ في تفسيره ؟عند استحالة التوصل إلى مضمونه 

حاالت استبعاد  لتحديد لنتعرض في األخير  ،  ؟ ذلك ؟ وما الحكم عند تعدد التشريعات في الدول المتعددة التشريعات

  . تطبيق القانون األجنبي 

 

 نحاول خالل في المحاضرة اإلجابة على هذه التساؤالت وهذا على النحو التالي :                       

      املقصود بالقانون األجنيب: أواًل: 

والكثير من الدول، التشريع بشكل رئيسي من القانون المكتوب كما هو الحال في الجزائر  ما هو معلوم أن                

غير أن هذا الشكل ال يتخذ في كل البلدان، إذ نجد إضافة إلى القوانين المكتوبة، العرف والعادات وبشكل خاص االجتهاد 

 القضائي ، حيث تتمتع السوابق القضائية بقيمة معتبرة في بعض النظم كالنظام اإلنجليزي.

غير المكتوبة كمصادر احتياطية، وهذا في نص المادة األولى من صوص فقد اعتبر النلمشرع الجزائري اما ا             

، نصوصه في لفظها أو فحواها ه تناوليالمسائل التي  على جميع يسري القانونالقانون المدني  التي نصت على أنه "

فإذا لم  ، فبمقتضى العرف إذا لم يوجدفالشريعة اإلسالمية مبادئ بمقتضى  وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي

 ".القانون الطبيعي وقواعد العدالة يوجد فبمقتضى مبادئ

 

       .ثانيًا:  إثبات مضمون القانون األجنيب حمل التطبيق 

عندما تشير قاعدة اإلسناد في قانون القاضي إلى تطبيق القانون األجنبي، فإنه في الغالب يجهل القاضي مضمون    

 لقاء نفسه أو بناء على طلب أطراف الدعوى.، سواء كان تطبيقه من ت تطبيقهلذي يعتزم القانون األجنبي محل التطبيق ا

 إثبات القانون األجنبي ؟ وكيف يتم إثباته ؟ عبأ  من يقع عليهنجيب فيما يلي على  هذين السؤالين : 

 ؟  ضمون القانون األجنبيمن يقع عليه عبء إثبات م -(1   

األجنبي  القانونيعتبر األول  في معاملة القانون األجنبي:سابقة، أن هناك توجهين ذكرنا في المحاضرة ال         

 أو كقانون ، وعلى هذين  األساسين يتحدد من يقع عليه عبء إثباته . وهو ما نتناوله فيما يلي:كواقعة، 
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    انون األجنبي القعتبرت : كما ذكرنا، أن بعض التشريعات واالجتهادات  القضائية ا حالة التعامل معه كواقعة

 واقعة 

 هذا إلى المبررات التالية : ونويرجع ،طراف الدعوىيقع عبء إثباته على أ، وبالتالي مادية    

 )صعوبات عملية خاصة إذا كان هذا القانون من لما يكتنفه  األجنبي،نه يصعب على القاضي العلم بالقانون أ -أ

 ية بشأن مسألة واحدة متفرقة.غير مكتوب أو عندما تكون الحلول القضائ

 )إذا كان القانون الوطني ال يحتاج إلى إثبات فإن القانون األجنبي يجب إثباته واعتباره واقعة مادية ، فلو تم  -ب

تثبت السماح بتطبيق القانون األجنبي فقد يفاجأ الخصوم بحل غير متوقع، لذا يتعين إثبات القانون األجنبي كما 

 .الوقائع 

بل  الدعوى،قع على أطراف يفإن عبء إثبات القانون ال  : في هذه الحالة،حالة التعامل معه كقانوني أما ف

  يلتزم القاضي بالبحث عن مضمونه ، غير أن هذا ال يمنعه من االستعانة بالخصوم في إثباته.

 ؟ كيف يتم إثبات مضمونه  -(2    

هذا أن إثبات القانون األجنبي يكون بكافة الطرق التي تمكن من تحقيق  استقر العمل في القانون المقارن على  -          

ت تصدر عن رجال السلك وبناء على ذلك يمكن للقاضي استعمال كل وسائل اإلثبات بموجب شهادا ،الغرض

)وتسمى عادة شهادات عرفية   ،ألجانبالدبلوماسي، أو عن الفقهاء ا
1
خذ بها أو ، غير انه للقاضي سلطة تقديرية  في األ(

 عدم األخذ بها 

يمكن للخصوم أن يثبتوا القانون األجنبي عن  طريق مستند مكتوب تصدره شخصية متخصصة  فإنه وعليه -  

أو تكون عالمة بالقانون األجنبي موضوع اإلثبات وتكون هذه الشهادة العرفية  ،محيطة علما بأحكام القانون األجنبي

)اللجوء إلى المؤلفات الفقهية واألحكام القضائية  محررة بلغة دولة القاضي، كما يمكن
2
) . 

كما يمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم أن يستعين بالخبرة سواء كانت شفهية أم مكتوبة واستخدام األولى  -         

التي يتقيد  للقاضي سلطته التقديرية في تقدير الخبرة المعروضة عليه والحدود ويبقى ،اإلنجليزيأمر شائع في القضاء 

فإذا كانت الخبرة تتضمن الكشف عن فحوى القانون األجنبي فيجب مناقشة تقرير الخبير من  ،فيها بتقرير الخبير

 .(3)احتراما لحق الدفاع حتى ال يتم تطبيق القانون األجنبي الذي قد يحمل مفاجأة للخصوم مالخصو طرفي 

وتتمثل  فكرة اإلنابة القضائية، في  .ويرى البعض ضرورة اعتماد وسائل قانونية أخرى ومنها اإلنابة القضائية  -      

باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو جمع األدلة في  ابةن  الم  إلى السلطة القضائية  يبةن  الم  طلب من السلطة القضائية  

أن  نيب ليس في مقدورهمنظورة أمام القاضي الم   قضية ذه للفصل في وكذا أي إجراء قضائي آخر يلزم اتخا الخارج،

 يقوم به بنفسه في نطاق اختصاصه. 

وتعد اإلنابة القضائية من الوسائل الفعالة التي تمكن القاضي من االستعانة بها لكن اللجوء إلى فكرة اإلنابة 

)تأكيد المسائل التالية  اينبغي معه
4
): 

 العلم به ( عالما بمضمون القانون األجنبي ويتعذر عليه نيبالم  ال يكون القاضي الوطني ) عندما ها إال ال يتم اللجوء إلي -أ(

 .أو يجد القاضي ما يقدمه الخصوم متعارضا أو متناقضا 

                                                           
1
 .228محند إسعد ، المرجع السابق ، ص  - 
2
 .                                                                           127عليوش قربوع كمال ، المرجع السابق، ص  - 
3
 - 

4
 - 



 2020-2019 السنة الجامعية الدكتور أحمد عمراني األستاذ محاضرات القانون الدولي الخاص /السنة الثالثة/ شعبة : الشريعة والقانون / أستاذ المادة : 
 

 

3 

  قبل اللجوء إلى اإلنابة القضائية، على القاضي المعروض عليه النزاع ،أن يحيط الخصوم علما بذلك احتراما  -ب(

)في الخصومةأ الوجاهية لمبد
1
) . 

 .إن القاضي األجنبي الذي يرسل بمقتضى اإلنابة مضمون القانون األجنبي إنما يقوم بذلك باعتباره خبيرا   -ج(

 

         ؟:  ما هو احلل عند استحالة التوصل إىل مضمونه  ثالثا  

أو على القاضي إن كان عبء  عليهم،اإلثبات يقع قد يستحيل على الخصوم إثبات القانون األجنبي، إن كان عبء          

 ما هو الحل ؟بالتالي و القاضي،اإلثبات يقع على 

 لقد تعددت الحلول المقدمة من طرف الفقه نقتصر على البعض منها :  -       

إنكار أن يمتنع القاضي في هذه الحالة عن الفصل في القضية، غير أن هذا قد يعرض القاضي للمساءلة بتهمة  -1

)العدالة 
2
). 

 : القاضي قانونه الوطني ، وقد اختلف  القائلون به حول أساس األخذ به أن يطبق  -2

 غير أن هذا األساس تعرض النتقاد  ،أسسه على افتراض التماثل بين قانون القاضي والقانون األجنبي منهم من

حتى بالنسبة  لألنظمة القانونية التي تنتمي لعائلة واحدة،  بعض الفقهاء حيث اعتبروه مجرد حيلة قانونية بعيدة عن الواقع ،

)ألن كل قانون يخضع لبيئته وظروف تختلف من بلد إلى آخر
3
) 

   ويرى البعض اآلخر أن أساس تطبيق قانون القاضي هو كونه صاحب االختصاص العام لحكم العالقات في

أساس أن طبيعة العالقات الدولية تتنافي مع والية القانون القانون الخاص . بيد أن هذا الرأي كان محل اعتراض على 

 الوطني ، وألن األصل هو تطبيق القانون الذي تشير إليه قاعدة اإلسناد في قانون القاضي .

  23في كل األحوال ، فإن القاضي يكون مرغما على تطبيق قانونه عمال  بأحكام المادة  : موقف المشرع الجزائريأما 

 يطبق القانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون األجنبي الواجب تطبيقه".نصت على أنه " حيث 4فقرة 

بان المشرع الجزائري يعتبر القانون األجنبي كقانون عندما يتعلق األمر باألحوال تجدر اإلشارة إلى ما ذكرناه          

مون القانون األجنبي ، فهل سيلجأ إلى عندما يتعذر على القاضي الجزائري والخصوم تحديد مضلكن الشخصية، 

 تطبيق القانون الجزائري على المنازعات التي تتعلق باألحوال الشخصية ؟

يطبق هذا القانون نصت على أنه"   221نجد أن قانون األسرة الجزائري نص في المادة  السؤال،للرد على هذا        

يمين في الجزائر ، مع مراعاة األحكام الواردة في القانون على كل المواطنين الجزائريين ، وعلى غيرهم من المق

 هل يطبق أيضا على المقيمين من غير المسلمين ؟نتساءل " . وتعليقا على هذه المادة  المدني

  نتابع في المحاضرة الموالية ما بقي من المواضيع ذات الصلة بتطبيق القانون األجنبي.         

 

                                                           
1
 - 

          .                                                                                                                                                    
2
فيما يجب عليه أن  من قانون العقوبات علي أنه" يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة  كانت عن الفصل 136نصت المادة  - 

دج  إلي  20.000يقضي فيه بين األطراف بعد أن يكون قد طلب إليه  ذلك ويصر علي امتناعه بعد التنبيه عليه من رؤسائه ، ويعاقب بغرامة من 

 .دج  وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلي عشرين سنة  100.000
3
هشام علي صادق  - 

 


