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?????? ?????" ????? ?????? ??????? ?? ???????? ?????? ?????? ?????? ??????? ???? Al-Sabawi and Mohammed:

[د.يارس السبعاوي ود .خليل إبراهيم حممد]

سلطة المحكمة بتطبيق الدليل األيسر
باإلثبات في القانون الدولي الخاص
"دراسة مقارنة"

*

د .ياسر باسم ذنون السبعاوي

*

د .خليل إبراهيم محمد

*

امللخص
تظهر أمهية نظرية اإلثبات عند عرض النزاع أمام القضاء ،فيقع عىل القايض حينئذ
تطبيق القواعد املنظمة لإلثبات .وإذا كانت نظرية اإلثبات من النظريات املهمة واألكثر
تطبيق ًا يف احلياة العملية أمام القضاء ،بل هي النظرية التي تطبقها املحاكم كل يوم عىل
مستوى القوانني الداخلية ،ذلك أن احلق الذي ال يمكن إثبات مصدره سواء أكان
ترصف ًا قانوني ًا أم واقعة قانونية يعد من الناحية الواقعية متجرد ًا عن قيمته ،فإن األمر
يكون أكثر أمهية عند بحث مسألة اإلثبات يف القانون الدويل اخلاص ،وعىل وجه
اخلصوص مسألة قبول الدليل األيرس يف اإلثبات ،ألهنا من املسائل الشائكة واملتشعبة
يف القانون الدويل اخلاص ،فقواعد اإلثبات تنقسم إىل قواعد موضوعية وقواعد
إجرائية ،وتشتمل عملية اإلثبات عىل عنارص عديدة منها تعيني حمل اإلثبات ،وتوزيع
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/3/22
 أستاذ مشارك يف قانون اإلثبات واإلجراءات املدنية-جامعة الشارقة-كلية القانون-فرع كلباء
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 مدرس القانون املدين -كلية احلقوق – جامعة املوصل.
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عبء اإلثبات ،وطرق اإلثبات وقوة الدليل ومدى حجيته .هذه األمور كلها حتتاج إىل
بحث لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها ومدى شموهلا بقاعدة الدليل األيرس يف
اإلثبات.
وإذا كان القانون الواجب التطبيق عىل أدلة اإلثبات حيدد بموجب قاعدة إسناد
تقليدية قد تشري إىل قانون القايض أو قانون دولة أجنبية ،وإن الترشيعات وكذلك آراء
الفقهاء تربط ما بني شكل الترصف وإثباته ،فيقررون أن ما يرسي عىل الشكل يرسي
عىل أدلة إثباته ،مما يدل عىل الصلة الوثيقة بني شكل الترصف وإثباته ،وهذا ما قرره
املرشع اإلمارايت والعراقي يف جانب من جوانب القانون الواجب التطبيق عىل اإلثبات،
فهذا النهج اإلسنادي يعترب من القوانني لدى الكثري من الترشيعات حمل الدراسة
املقارنة بام يف ذلك قانون املعامالت املدنية االحتادي والقانون املدين العراقي .وأن
مراعاة الوضع الظاهر واستقرار املعامالت املالية يف إطار العالقات القانونية املشوبة
بعنرص أجنبي عموم ًا ويف إطار العمل القضائي خصوص ًا ،يقتيض مراعاة مصالح
األطراف املتعاملة من خالل تيسري إجراءات اإلثبات وبتقرير قاعدة خضوع الترصف
القانوين إىل بلد اإلبرام .وهو ما استقرت عليه أغلب الترشيعات العربية املقارنة ،عىل
أن قواعد االختصاص ومجيع املسائل اإلجرائية ختضع إىل قانون الدولة التي تقام فيها
الدعوى وتبارش فيها اإلجراءات  ،بام يف ذلك الترشيع العراقي.
إال أن الغريب يف املوضوع أن املرشع العراقي أورد استثناء عىل هذه القاعدة فيام
يتعلق بأدلة اإلثبات ،وذلك يف املادة ()1/13من قانون اإلثبات العراقي رقم
()107لسنة  1979املعدل ،والتي نصت عىل أنه".......ومع ذلك جيوز للمحكمة
أن تطبق القانون العراقي إذا كان دليل اإلثبات فيه أسهل من الدليل الذي يشرتطه
القانون األجنبي" فهل يصح مثل هذا االستثناء الذي يشكل خروج ًا عن القاعدة
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العامة يف كافة الترشيعات املقارنة؟ أم أنه يقع يف باب التيسري عىل املتعاقدين يف
اإلثبات؟ وهل كان املرشع اإلمارايت موفقا يف صياغة نص املادة()1/19من قانون
املعامالت املدنية االحتادي رقم ()5لسنة  ،1985إذ إنه مل يفصل بني موضوع العقود
الدولية وأحكام الشكل فيها ،وخص االثنني بقاعدة تنازع واحدة  ،خمالف ًا بذلك سائر
الترشيعات املقارنة ،فهل تصح هذه الصياغة الترشيعية؟ هذه نقاط من األفكار الواردة
يف متن البحث والتي حياول الباحث اإلجابة عليها من خالل ثنايا موضوع البحث.

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد االنبياء واملرسلني حممد صىل اهلل
عليه وسلم ،وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين .وبعد :فإن مقتضيات البحث العلمي
للموضوع حمل الدراسة ،تلزمنا تناول األمور اآلتية:
أوالً :مدخل تعريفي بموضوع البحث:
أدلة اإلثبات هي الوسائل املقبولة قانون ًا التي يلجأ إليها أطراف النزاع إلقناع
القايض بصحة الوقائع التي يدعوهنا  .وحيدد املرشع يف كل دولة أدلة اإلثبات املختلفة،
()1

كام حيدد حجية كل دليل يف اإلثبات بموجب قواعد يضعها لذلك.
وتظهر أمهية اإلثبات عند عرض النزاع أمام القضاء ،فيقع عىل القايض حينئذ تطبيق
القواعد املنظمة لإلثبات  .وإذا كانت نظرية اإلثبات من النظريات املهمة األكثر تطبيق ًا
()2

) (1د .آدم وهيب النداوي ،رشح قانون اإلثبات ،الطبعة الثانية ،بغداد ،1986 ،ص.12
) (2د .سليامن مرقس ،أصول الثبات وإجراءاته يف املواد املدنية يف القانون املرصي مقارن ًا بتقنيات سائر البالد
العربية ،اجلزء األول ،النارش عامل الكتب ،القاهرة ،من دون سنة طبع ،ص.50
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018
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يف احلياة العملية أمام القضاء ،بل هي النظرية التي تطبقها املحاكم كل يوم عىل مستوى
القوانني الداخلية ،ذلك أن احلق الذي ال يمكن إثبات مصدره سواء أكان ترصف ًا قانوني ًا
أم واقعة قانونية يعد من الناحية الواقعية متجرد ًا عن قيمته ،لذلك يقال فقه ًا "ال فرق
بني حق معدوم وحق ال دليل عليه" فإن األمر يكون أكثر أمهية عند بحث مسألة
()3

اإلثبات يف القانون الدويل اخلاص ،وعىل وجه اخلصوص مسألة قبول الدليل األيرس
يف اإلثبات ،ألهنا من املسائل الشائكة واملتشعبة يف القانون الدويل اخلاص ،فقواعد
اإلثبات تنقسم إىل قواعد موضوعية وقواعد إجرائية ،وتشتمل عملية اإلثبات عىل
عنارص عديدة منها تعيني حمل اإلثبات ،وتوزيع عبء اإلثبات ،وطرق اإلثبات وقوة
الدليل ومدى حجيته .هذه األمور كلها حتتاج إىل بحث لتحديد القانون الواجب
التطبيق عليها ومدى شموهلا بقاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات.
وإذا كان القانون الواجب التطبيق عىل أدلة اإلثبات حيدد بموجب قاعدة إسناد
تقليدية قد تشري إىل قانون القايض أو قانون دولة أجنبية ،وإن الترشيعات وكذلك آراء
الفقهاء تربط ما بني شكل الترصف وإثباته ،فيقررون أن ما يرسي عىل الشكل يرسي
عىل أدلة إثباته  ،مما يدل عىل الصلة الوثيقة بني شكل الترصف وإثباته ،وهذا ما قرره
()4

املرشع اإلمارايت والعراقي يف جانب من جوانب القانون الواجب التطبيق عىل اإلثبات،
) (3د .عباس الرصاف وآخرون ،طاولة مستديرة حول قانون اإلثبات ،جملة العدالة ،العدد الثاين ،السنة
السادسة ،1980 ،ص .336-335
) (4إذ تنص املادة 1/19من قانون املعامالت املدنية االحتادي عىل أنه" -1يرسي عىل االلتزامات التعاقدية
شك ً
ال وموضوع ًا قانون الدولة التي يوجد فيها املوطن املشرتك للمتعاقدين أن احتدا موطن ًا ،فإن اختلفا موطن ًا
يرسي قانون الدولة التي تم فيها العقد مامل يتفق املتعاقدان أو يتبني من الظروف أن قانون ًا آخر هو املراد تطبيقه
" وهو بذلك شذ عن كثري من نصوص القوانني املقارنة ،منها نص املادة ( )20من القانون املدين املرصي واملادة
( )26مدين عراقي ،واملادة ( )21مدين سوري ،واملادة ( )20مدين ليبي ،واملادة ( )63من القانون الكويتي لعام
 ،1961واملادة ( )11من قانون املعامالت املدنية السوداين لعام .1984
160
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فهذا النهج اإلسنادي يعترب من القوانني لدى الكثري من الترشيعات حمل الدراسة
املقارنة بام يف ذلك قانون املعامالت املدنية االحتادي والقانون املدين العراقي.
ثاني ًا :أسباب اختيار موضوع البحث:
ُثلة من األسباب دفعتنا إىل اختيار موضوع البحث منها:
 .1من املسلم به أن قاعدة خضوع شكل العقود والترصفات القانونية ملحل
إبرامها ،يكمن يف اعتبارات عملية يف مقدمتها التيسري ورفع العنت ،عن املتعاملني يف
احلياة الدولية ،ويربر ذلك أن قانون حمل إبرام الترصف ،يكون يف متناول أيدي
األطراف مما يسهل عليهم معرفة أحكامها املتعلقة بشكل ما جيرونه من ترصفات .فهل
يتحقق هذا التيسري عىل املتعاملني فع ً
ال؟
 .2يرسي يف شأن إجراءات اإلثبات قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى.
فالقاعدة العامة تقيض بتطبيق أدلة اإلثبات وفق ًا لقانون الدولة التي تم فيها الترصف
القانوين ،وهذا األمر يمثل الرأي الراجح يف الفقه .فقد اقتضت مستلزمات العالقات
التجارية بني الدول التسامح يف تطبيق القانون األجنبي عىل الترصف القانوين الذي تم
يف ظل قانون ذلك البلد األجنبي ،وهذا كله يقع يف باب الدليل األيرس يف اإلثبات.
 .3أن مراعاة الوضع الظاهر ،واستقرار املعامالت املالية يف إطار العالقات
القانونية املشوبة بعنرص أجنبي عموم ًا ويف إطار العمل القضائي خصوص ًا ،يقتيض
مراعاة مصالح األطراف املتعاملة من خالل تيسري إجراءات اإلثبات وبتقرير قاعدة
خضوع الترصف القانوين إىل بلد اإلبرام ،وهو ما استقرت عليه أغلب الترشيعات
العربية املقارنة ،عىل أن قواعد االختصاص ومجيع املسائل اإلجرائية ختضع إىل قانون
الدولة التي تقام فيها الدعوى وتبارش فيها اإلجراءات  ،بام يف ذلك الترشيع العراقي.
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إال أن الغريب يف املوضوع أن املرشع العراقي أورد استثناء عىل هذه القاعدة فيام يتعلق
بأدلة اإلثبات وذلك يف املادة ()1/13من قانون اإلثبات العراقي رقم ()107لسنة
 1979املعدل والتي نصت عىل أنه" .......ومع ذلك جيوز للمحكمة أن تطبق القانون
العراقي إذا كان دليل اإلثبات فيه أيرس من الدليل الذي يشرتطه القانون األجنبي "فهل
يصح مثل هذا االستثناء الذي يشكل خروجا عن القاعدة العامة يف كافة الترشيعات
املقارنة؟ أم أنه يقع يف باب التيسري عىل املتعاقدين يف اإلثبات؟
ثالث ًا :تساؤالت موضوع البحث:
نحاول من خالل هذا البحث اإلجابة عىل التساؤالت التالية:
 .1ماهي القاعدة التي حتكم الشكل؟ وكيف ظهرت؟ وماهي أسباب ظهورها؟
 .2هل كان املرشع العراقي موفق ًا يف إيراد االستثناء عىل قاعدة خضوع أدلة
اإلثبات إىل قانون بلد اإلبرام؟ وملاذا انفرد املرشع العراقي هبذا االستثناء ،دون غريه من
الترشيعات العربية؟ ثم إال خيل هذا االستثناء باحلقوق املكتسبة لألطراف؟
 .3هل كان املرشع اإلمارايت موفق ًا يف صياغة نص املادة()1/19من قانون
املعامالت املدنية االحتادي رقم ()5لسنة  ،1985إذ إنه مل يفصل بني موضوع العقود
الدولية وأحكام الشكل فيها ،وخص االثنني بقاعدة تنازع واحدة ،خمالف ًا بذلك سائر
الترشيعات املقارنة ،فهل تصح هذه الصياغة الترشيعية؟
 .4أن القانون الذي حيكم الشكل هو الذي يقرر لزوم أو عدم لزوم شكل معني
لإلثبات ،كام حيدد قوة دليل اإلثبات ،ومن ثم خيضع اإلثبات للقانون الذي حيكم
الشكل ،وهناك قوانني نصت عىل أن ما يرسي عىل الشكل يرسي عىل أدلة اإلثبات،
كام هو احلال يف الترشيع العراقي ،يف حني أن بعض القوانني أغفلت النص عن هذا ،كام
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هو احلال عند املرشع اإلمارايت ،فأهيام أجدر باالعتبار والتأييد من الناحية الترشيعية؟
 .5إذا كان الغرض من اإلثبات القضائي هو إظهار احلقيقة التي يدعيها أحد
أطراف الدعوى ،وينكرها الطرف اآلخر ،فإن الواقعة حمل اإلثبات ،البد أن تتوافر فيها
بعض الرشوط جتعلها صاحلة إلظهار تلك احلقيقة ،فهل ختضع رشوط الواقعة حمل
اإلثبات للقانون الذي حيكم املوضوع؟ أم إهنا ختضع إىل قانون القايض ،باعتبارها من
اإلجراءات؟
 .6ما هو القانون الذي حيكم عبء اإلثبات؟ وإذا تم التخفيف من عبء اإلثبات
الواقع عىل عاتق أحد الطرفني ،من خالل القرينة القانونية ،فأي قانون حيكم هذه
القرينة ،هل هو القانون الذي حيكم املوضوع أم قانون القايض؟
 .7ما هو القانون الذي حيدد نوعية أدلة اإلثبات واملقبولة إلثبات احلق املدعى به،
هل هو القانون الذي حيكم املوضوع أم هو قانون القايض أم هو قانون آخر؟
رابع ًا :منهجية موضوع البحث:
اعتمدنا يف إعداد هذا البحث عىل املنهج التحلييل بالدرجة األساس ،وذلك من
خ الل حتليل النصوص القانونية املقارنة التي تنظم هذا املوضوع حيثام وردت ،مع
حتليل موقف الفقه العراقي واملقارن يف هذا املجال .وباإلضافة إىل املنهج التحلييل ،فقد
اعتمدنا املنهج املقارن لقوانني عدة ،منها قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي
رقم ( )5لسنة  ،1985والقانون املدين املرصي رقم( )131لسنة  ،1948والقانون
املدين السوري رقم( )84لسنة  ،1949والقانون املدين السوداين لعام ،1971
والقانون املدين الليبي رقم ( )38لسنة  ،1953باإلضافة إىل القانون الكويتي رقم ()5
لسنة  1961اخلاص بتنظيم العالقات القانونية ذات العنرص األجنبي .باإلضافة إىل
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املنهج التطبيقي  ،ويبدو يف أحكام القضاء ،والذي متثل بالعديد من القرارات التمييزية
العربية واألجنبية ويف حدود ماهو متاح يف موضوع البحث.
خامس ًا :خطة موضوع البحث:
ولإلحاطة بموضوع البحث فإننا سنقسمه عىل النحو اآليت:
املبحث األول :القانون الواجب التطبيق عىل أدلة اإلثبات ،إذ تم تناوله يف ثالثة
مطالب وعىل النحو االيت:
املطلب األول :العالقة بني الشكل واإلثبات.
املطلب الثاين :حتديد املقصود بشكل الترصف وأثباته.
املطلب الثالث :إسناد اإلثبات إىل قانون دولة حمل اإلبرام.
أما املبحث الثاين :فتم تناوله بعنوان املسائل املوضوعية واإلجرائية يف اإلثبات،
وذلك يف مطلبني وعىل النحو االيت:
املطلب األول :مسائل اإلثبات املوضوعية.
املطلب الثاين :مسائل اإلثبات اإلجرائية.
وأخري ًا فإن املبحث الثالث تضمن البحث يف قاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات وذلك
كله يف ثالثة مطالب وعىل النحو التايل:
املطلب األول :موقف الفقه املؤيد لقاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات.
املطلب الثاين :موقف الفقه املعارض لقاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات.
املطلب الثالث :تقييم قاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات.
اخلامتة :وهي تشمل أهم النتائج والتوصيات اخلاصة بموضوع البحث .وماهي إال
إسهام متواضع يف هذا املوضوع نأمل أن تكون موضوع دراسة وتطبيق.
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?????? ?????" ????? ?????? ??????? ?? ???????? ?????? ?????? ?????? ??????? ???? Al-Sabawi and Mohammed:

[د.يارس السبعاوي ود .خليل إبراهيم حممد]

املبحث األول
القانون الواجب التطبيق عىل أدلة اإلثبات
يذهب الرأي السائد يف فقه القانون الدويل اخلاص إىل أن القانون الذي حيكم الشكل
هو الذي حيدد لزوم أو عدم لزوم شكل معني لإلثبات ،ومن ثم خيضع اإلثبات للقانون
الذي خيضع له الشكل .
()5

عليه فإن األمر يقتيض بحث القانون الذي حيكم الشكل لنحدد بعده القانون الذي
حيكم أدلة اإلثبات ،وذلك من خالل بحث العالقة بني شكل الترصف وإثباته
واعتبارات خضوع الشكل واإلثبات لقواعد موحدة يف القانون الدويل اخلاص،
ولإلحاطة باملوضوع سنتناوله يف ثالثة مطالب:

املطلب األول
العالقة بني الشكل واإلثبات
أن أدلة اإلثبات وقوهتا تتنوع بتنوع القوانني ،مما ينجم عنه تنازع بني القوانني يتطلب
حله إعطاء االختصاص إىل أحد القوانني املتنازعة .والقاعدة العامة يف هذا الشأن أن
مسألة اإلثبات ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بمسألة الشكل ،فالقانون الذي حيكم الشكل هو

) (5ينظر د .فؤاد عبد املنعم رياض ود .سامية راشد ،الوسيط يف تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي
الدويل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1987 ،ص407؛ د .منصور مصطفى منصور ،مذكرات يف القانون الدويل
اخلاص ،دار املعرفة بمرص ،1957-56 ،ص181؛ د .حممد كامل فهمي ،أصول القانون الدويل اخلاص ،الطبعة
الثانية ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،1982 ،ص597؛ د .عز الدين عبد اهلل ،القانون الدويل اخلاص املرصي ،اجلزء
الثاين يف تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدوليني ،مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة ،من دون سنة
طبع ،ص390؛ د .باسم سعيد يونس ،القانون الواجب التطبيق عىل العقد الدويل ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل
كلية القانون ،جامعة املوصل ،1998 ،ص.173
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ذاته الذي حيكم اإلثبات  .وهذا ما اخذ به املرشع العراقي يف قانون اإلثبات عندما
()6

نص عىل أنه "يرسي يف شأن أدلة اإلثبات قانون الدولة التي تم فيها الترصف
القانوين. ".......مع مالحظة أنه يف دولة اإلمارات مل يكن هناك قبل صدور قانون
()7

املعامالت املدنية االحتادي نص يكرس وجود قاعدة قانون املحل حيكم الشكل .إال أنه
عند قيام املرشع بتنظيم تنازع القوانني يف عام  1985مل يفصل بني موضوع العقود
الدولية وأحكام الشكل فيها ،وخص االثنني بقاعدة تنازع واحدة ضمتها املادة
1/19من القانون .وهذا النص اإلمارايت خيالف الكثري من نصوص القوانني املقارنة
التي فرقت بني كل من موضوع العقود الدولية وشكلها ،وخصت كل واحدة منها
بقاعدة تنازع مستقلة .فهل يصح هذا االستثناء الذي أورده املرشع اإلمارايت؟ وملا كان
قانون الدولة التي تم فيها الترصف القانوين هو الذي يرسي عىل الشكل وفق ًا ملا قرره
القانون املدين العراقي  ،فإن ذلك يعني أن املرشع قد ربط بني الشكل واإلثبات
()8

وأخضعهام لقانون الدولة التي تم فيها الترصف .
()9

فام هي القاعدة التي حتكم الشكل؟ وكيف ظهرت؟ وما هي مربرات ظهورها؟
أن من املبادئ التي قررها الفقهاء عندما ظهرت مشكلة التنازع يف القرنني الثاين
عرش والثالث عرش ،خضوع الترصف القانوين ملحل إبرامه .ومل يكن الفقه يف ذلك
احلني يفرق بني شكل الترصف وموضوعه ،فأخضع كليهام لقانون واحد هو قانون حمل
) (6د .هشام عيل صادق ،تنازع القوانني ،الطبعة الثالثة ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،1974 ،ص.374
) (7املادة (/13أوالً) من قانون اإلثبات العراقي.
) (8تنص املادة ( )26من القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة  1951املعدل عىل أنه "ختضع العقود يف شكلها
لقانون الدولة التي متت فيها".
) (9د .حسن هداوي ود .غالب عيل الداودي ،القانون الدويل اخلاص ،القسم الثاين تنازع القوانني وتنازع
االختصاص القضائي وتنفيذ األحكام األجنبية ،الطبعة األوىل ،دار الكتب للطباعة والنرش ،جامعة املوصل،
 ،1982ص.173
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اإلبرام ،ومل يفطن إىل هذه التفرقة من الفقهاء القدامى سوى الفقيه اإليطايل بارتول
( ،)Bartoleوكان ذلك بمناسبة قضية تتعلق وقائعها يف أن شخص ًا من بلدة (مودين)
أجرى وصية يف بلدة (فينس) وفق ًا لقانون البلدة األخرية الذي كان يكتفي بحضور
ثالثة شهود كرشط لصحة الوصية ،فثار النزاع أمام القضاء حول صحة هذه الوصية
لكون القانون الروماين الذي كان خيضع له األجانب يف (فينس) كان يشرتط لصحة
الوصية حضور سبعة شهود ،ومع ذلك حكم قضاء (فينس) بصحة الوصية ،فأقر
بارتول ( )Bartoleهذا احلل عىل أساس أن من حق األجانب يف (فينس) أن يربموا
وصاياهم وفق الشكل الذي يقرره القانون املحيل .
()10

وأيد الفقه القديم هذا احلل الذي يستجيب إىل حاجة املعامالت اخلارجية ملا يتضمنه
من معنى التيسري عىل املتعاملني ،لذا أقر الفقه امتداد احلل السابق ليشمل سائر
الترصفات اإلرادية .
()11

ويبدو لنا مدى االرتباط بني شكل الترصف وإثباته من خالل ظهور هذه القاعدة
وحكمها للوصية ،فإذا كانت مسألة حضور ثالثة شهود لصحة الوصية مسألة شكلية،
) (10د .هشام عيل صادق ،تنازع القوانني ،املصدر السابق ،ص ،374وانظر أيض ًا الكتاب املنشور عىل موقع
املكتبة الوطنية الفرنسية :
Stefano Napolitani, G. di, La maxime “locus regit actum”: Etude de droit international prive, 1887
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k377136t/f7.image

تاريخ زيارة املوقع.2016/3/15:
) (11د .حفيظة السيد حداد ،القانون الدويل اخلاص ،الكتاب األول يف تنازع القوانني ،منشورات احللبي
احلقوقية ،2002 ،ص .378وانفصلت هذه القاعدة يف عهد الفقيه الفرنيس ديموالن ( )Dumoulinلتقترص عىل
الشكل ،أما موضوع الترصف فخضع لقانون اإلرادة ،ملزيد من التفصيل حول التطور التارخيي خلضوع الشكل
ملحل اإلبرام ينظر د.هشام عيل صادق ،تنازع القوانني ،املصدر السابق ،ص ، 375ود .عز الدين عبد اهلل،
القانون الدويل اخلاص املرصي ،املصدر السابق ،ص ،366ود .فؤاد عبد املنعم رياض ود .سامية راشد ،املصدر
السابق ،ص ،402وانظر أيض ًا:

Leopold Beyrefitte, Transports Terrestres Internationaux - Transports Internationaux, Jurisclasseur,
Droit international, 19 Avril, 2010, Fasc 565, p-20.
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فإهنا مسألة إثبات كذلك ،فالبد إلثبات هذه الوصية أن يثبته الشهود الثالثة.
إن قاعدة خضوع الترصف لقانون بلد اإلبرام قامت عىل االعتبارات العملية ،وال
زالت تقوم عىل هذه االعتبارات ،فإذا ألزمنا املترصف باتباع الشكل املقرر يف قانون
جنسيته أو موطنه قد يتعذر عليه مبارشة هذا الترصف ،ألنه قد يتعذر عليه معرفة
األشكال املقررة يف هذين القانونني ،وهو أن علم هبذه األشكال فقد يتعذر عليه إتباعها
ً
جنسية أو
يف حمل إجراء الترصف ،ويكون األمر أكثر صعوبة إذا اختلف الطرفان
موطن ًا ،ومن ثم فإن التيسري عىل املتعاقدين ومراعاة حاجات املعامالت الدولية يقتيض
السامح لألطراف بمبارشة ترصفاهتم وفق ًا للشكل املقرر يف قانون حمل اإلبرام .وقد
()12

أقرت حمكمة النقض الفرنسية قاعدة خضوع شكل الترصف لقانون بلد اإلبرام فجاء
يف قرار هلا".....يقر أنه المانع من أن تعقد العقود الدولية يف فرنسا بالشكل الذي
حيدده قانون أجنبي آخر والذي حيكم املضمون" وهبذا الصدد جاءيف قرارصادرعن
()13

حمكمة النقض املرصية مانصه "النص يف املادة  19من القانون املدين عىل أن يرسي عىل
االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها املوطن املشرتك للمتعاقدين إذا احتدا
موطن ًا فإن اختلفا موطن ًا رسى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا مامل يتفق املتعاقدان
اوتبني من الظروف أن قانون ًا آخر هو الذي يراد تطبيقه........يدل عىل أنه يتعني
الوقوف أوالً عىل ماتتجه إليه إرادة املتعاقدين الرصحية أو الضمنية لتحديد القانون
الواجب التطبيق عىل االلتزامات التعاقدية ،فإذا مل يفصح املتعاقدان عن إرادهتام يف هذا
) (12د .عز الدين عبد اهلل ،دراسات يف القانون الدويل اخلاص الكويتي ،اجلزء الثاين يف تنازع القوانني يف العقد،
جملة مرص املعارصة ،السنة  ،64العدد  ،352مطبعة األهرام القاهرة ،1973 ،ص.63-62
( ) 13قرار حمكمة النقض الفرنسيةAffaire Charlie Chaplin, 28 mai 1963(G AJDI, n°40) :
وانظر أيض ًا:
Bertarnd Ancel, Yves Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international
privé, DALLOZ, 5 ème édition, 2006, pp.349-356.
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الشأن وجب تطبيق قانون املوطن املشرتك واالفقانون الدولة التي تم فيها العقد"

(،)14

فسالمة االعتبارات التي تقوم عليها هذه القاعدة ،واتفاق احلكم الذي تقرره مع حاجة
املعامالت الدولية ،والتيسري عىل املتعاقدين الذين قد يصعب عليهم العلم بقانون آخر
غري قانون الدولة التي تم فيها الترصف القانوين ،أملت إخضاع شكل الترصف لقانون
بلد إبرامه .
()15

ومن االعتبارات األخرى أن املرشع األجنبي قد ال يعتد بالشكل املقرر يف قانون
جنسية املتعاقدين فيجب إذن اتباع الشكل املقرر يف بلد اإلبرام  ،وفض ً
ال عن اعتبارات
()16

التيسري فإن املقرر يف بالد العامل املتمدين أن تطبيق هذه القاعدة أساسه احلقيقي رغبة
املرشع ،وذلك باعتبارها قاعدة من قواعد االختصاص الترشيعي املبنية عىل العادات من
جهة ،ومن جهة أخرى فإن األخذ بالقانون املحيل حلكم الشكل إنام القصد منه االطمئنان
عىل صحة الترصفات .فقواعد القانون املحيل متعلقة هنا بام يسمى باألمن املدين ( Police

 )Civileوهذا االعتبار من شأنه أن جيعل من هذه القاعدة إجبارية بخالف االعتبارات
() 14قرار حمكمة النقض املرصية الطعن رقم  1114لسنة  52قضائية بتاريخ  1989-12-4مشار إليه لدى
د.حممد أمحد شحاتة حسني ،املطول يف رشح قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ط ،1ج،1
النارش املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية ،مرص ،2015 ،ص.183
) (15د .هشام عيل صادق ،تنازع القوانني ،املصدر السابق ،ص.378-377
) (16كالقانون العراقي الذي جعل القاعدة التي تنطبق عىل شكل الترصف هي قاعدة إلزامية يف املادة ()26
من القانون املدين العراقي ،عدا شكل الزواج حيث جيوز أن خيضع كذلك لقانون جنسية الزوجني حسب املادة
( )1/19من القانون املدين العراقي .بخالف األمر يف القانون اإلمارايت الذي جعل قاعدة خضوع شكل
العقدوموضوعه إىل مكان الترصف قاعدة ختيريية إذ خول املتعاقدين أحد قانونني بجوار قانون حمل اإلبرام،
ومها قانون اإلرادة ،وقانون املوطن املشرتك للمتعاقدين أن احتدا موطن ًا .وملزيد من التفصيل انظر د .أمحد حممد
اهلوراي ،الوجيز يف القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،ط ،3إثراء للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن،2012 ،
ص.466ونفس االستثناء أخذ به املرشع اإلمارايت بالنسبة للزواج إذ نصت املادة  2/12عىل أنه "-2اما من
حيث الشكل فيعترب الزواج ما بني أجنبيني أو ما بني أجنبي ووطني صحيحا إذا عقد وفق ًا ألوضاع البلد الذي
متت فيه أو إذا روعيت فيه األوضاع التي قررها قانون كل من الزوجني".
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األخرى فإهنا تشعر بأن القاعدة اختيارية  .فاألخذ بالشكل املحيل يقصد به وجوب
()17

االطمئنان عىل الترصفات القانونية من حيث الشكل ومن ثم فإن نصوص القانون املحيل
املتعلقة بالشكل تستوجبها رضورات األمن املدين .
()18

إن هذه املسألة تقودنا إىل بحث طبيعة هذه القاعدة:
فهناك من اعتربها من قواعد األمن املدين كام ذكرنا ،وهذا من شأنه أن جيعل من هذه
القاعدة إجبارية ،بمعنى أن شكل الترصف جيب أن يكون وفق ًا للشكل املقرر يف قانون
حمل حصوله ،وأساس هذا الرأي أن إجراءات الشكل تعد من النظام العام والغرض
منها منع الغش والتحايل عىل القانون( ،)19وال تزال قلة من الترشيعات تعد هذه القاعدة
آمرة كام هو احلال يف القانون املدين العراقي( ،)20وإن خفف من هذه القاعدة فيام يتعلق
باإلثبات يف قانون اإلثبات العراقي(.)21
إال أن الرأي الغالب يرى أن هذه القاعدة اختيارية طبق ًا لالعتبارات التي قامت
عليها ،وهي االعتبارات العملية ،وإن إلزام املتعاقدين باتباع الشكل املحيل قد يكون
من شأنه أن يقلب التيسري وهو غرض هذه القاعدة عرس ًا ورضر ًا هبام عندما يكون حمل

) (17د .حامد زكي ،أصول القانون الدويل اخلاص ،الطبعة الثالثة ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش،
القاهرة ،1944 ،ص.171-170
) (18د .عبد احلكيم حمسن عطروش ،أحكام تنازع القوانني يف القانون اليمني واملقارن ،من دون مكان طبع،
عدن ،1995 ،ص.167
) (19ينظر عرض هذا الرأي أ .عبد احلميد عمر وشاحي ،القانون الدويل اخلاص يف العراق ،اجلزء األول،
مطبعة النفيض األهلية ،بغداد ،1941-1940 ،ص.344
) (20كاملادة ( )26من القانون املدين العراقي.
) (21املادة (/13أوالً) من قانون اإلثبات العراقي.
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إبرام الترصف مكان ًا عارض ًا  .وتعد الكثري من الترشيعات هذه القاعدة اختيارية .
()23

()22

وقد جاء يف املذكرة اإليضاحية للقانون املدين املرصي (عىل أن املرشع أجاز يف الفقرة
الثانية من املادة نفسها إخضاع الترصفات املتقدم ذكرها من حيث الشكل للقانون الذي
يرسي عىل رشوط صحة الترصف وآثاره ،أو لقانون موطن املتعاقدين ،أو قانوهنام
الوطني املشرتك .وهبذا مل يعد ثمة حمل للخالف يف طبيعة اختصاص قانون حمل
االنعقاد ،وهل هو اختصاص مقرر بقاعدة آمرة أم مؤسس عىل اعتبارات عملية....
وإيراد احلكم عىل هذا الوجه قد روعي فيه أن اختصاص قانون بلد انعقاد الترصف قد
بني عىل الرضورات العملية .فإذا كان يف وسع من صدر منهم الترصف أن يستوفوا
إجراءات الشكل املقرر هلذا الترصف يف القانون الذي يرسي عليه من حيث املوضوع
أو يف قانون جنسيتهم املشرتكة أو موطنهم املشرتك فال جيوز أن يمنعوا من ذلك والسيام
أن اختصاص ثاين هذه القوانني أقرب إىل طبيعة األشياء وأكفل بتحقيق وحدة القانون
الذي يرسي عىل العقد) .
()24

املطلب الثاين
حتديد املقصود بشكل الترصف وإثباته
يكون الشكل إما النعقاد الترصف أو إلثباته ،فقد يتطلب القانون شك ً
ال معين ًا إلمتام
الترصف ،أي يعده ركن ًا يف االنعقاد ،ويف حالة عدم حتققه يؤدي ذلك إىل بطالن
) (22د .عز الدين عبد اهلل ،دراسات يف القانون الدويل اخلاص الكويتي ،املصدر السابق ،ص.63
) (23إذ تنص املادة 1/19من قانون املعامالت املدنية االحتادي عىل أنه"-1يرسي عىل االلتزامات التعاقدية
شك ً
ال وموضوع ًا قانون الدولة التي يوجد فيها املوطن املشرتك للمتعاقدين إن احتدا موطن ًا ،فإن اختلفا موطن ًا
يرسي قانون الدولة التي تم فيها العقد مامل يتفق املتعاقدان أو يتبني من الظروف أن قانون ًا آخرهو املراد تطبيقه
"وكذلك املادة ( )20من القانون املدين املرصي.
) (24جمموعة األعامل التحضريية للقانون املدين املرصي ،اجلزء األول ،الباب التمهيدي ،أحكام عامة (من املادة
 1إىل املادة  ،)88مطبعة دار الكتاب العريب ،مرص ،من دون سنة طبع ،ص.296
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الترصف ،أي أن الشكلية يف هذه الصورة تعد ضمن مفهوم الرشوط املوضوعية
اجلوهرية الواجب توافرها لنفاذ الترصف ،وهلذا فإن الشكل يدخل مع املوضوع
وخيضعان لقانون واحد ويف هذا الصدد قررت حمكمة النقض الفرنسية".....أن
()25

القانون الذي حيكم العقود من الناحية الشكلية ومن ناحية الرشوط واآلثار هو القانون
الذي تتفق عليه األطراف ،وعند عدم وجود اختيار رصيح فلقايض املوضوع أن يبحث
عن القانون الذي سيحكم العالقات التعاقدية بني املتعاقدين باالستناد إىل سبب العقد
وظروفه"

()26

أي أن األمر كام يتعلق باملظهر اخلارجي لإلرادة ورضورة وضعه يف إطار أو إجراء
أو وضع خاص ،فإن األمر أيض ًا يتعلق وبالوقت نفسه بصميم اإلرادة وجوهرها،
فالبد من محايتها بتلك الشكلية  .وهذا ما نصت عليه املذكرة اإليضاحية للقانون
()27

املدين املرصي بخصوص املادة ( ،)20حيث جاء فيها (ويراعى أن اختصاص القانون
الذي يرسي عىل الشكل وفق ًا ألحكام الفقرتني املتقدمتني ال يتناول إال عنارص الشكل
اخلارجية ،أما األوضاع اجلوهرية يف الشكل والتي تعترب ركن ًا يف انعقاد الترصف
كالرسمية يف الرهن التأميني فال يرسي عليها إال القانون الذي يرجع إليه للفصل يف
الترصف من حيث املوضوع) وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة التمييز
()28

األردنية أنه" إذا مل يتحدد املوطن الذي يقيم فيه املتعاقدان فإن قانون الدولة التي تم
فيها العقد هو الواجب التطبيق عم ً
ال بالفقرة األوىل من املادة  20من القانون املدين
) (25د .ممدوح عبد الكريم حافظ عرموش ،القانون الدويل اخلاص واملقارن ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل،
مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن ،1998 ،ص.145
)Fourrures Renel du 6 juillet 1959 (GAJDI n° 35
()26قرار حمكمة النقض الفرنسية:
وانظر أيض ًاpp299-306. OP.Cit, Yves Lequette, Bertarnd Ancel,:
) (27املصدر نفسه ،ص.145
) (28املذكرة اإليضاحية ،املصدر السابق ،ص.296
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واليرتتب عىل تسجيل فرع للرشكة األجنبية يف األردن اعتبار األردن موطن ًا ملركز
الرشكة الرئييس مادام أن العقد مربم بني املدعي واملركز الرئييس للرشكة خارج
األردن"

()29

وقد يكون الشكل لغرض إثبات الترصف ،فالقانون الذي حيكم الشكل لغرض
اإلثبات إنام هو يف احلقيقة هييئ الدليل الذي قد يلجأ إليه أصحاب العالقة يف حالة نزاع
حيدث بينهام يف املستقبل ،أو يقدم هذا الدليل للحصول عىل حق أو صفة أو وضع
كاملالك واملستأجر أو الوكيل أو الوديع  ....الخ ،فالشكل هنا يف هذه احلالة الدليل أو
الوثيقة أو الكتابة أو عدد النسخ أو البيانات أو التواقيع أو التاريخ أو املراسيم أو
الطقوس الدينية أو اإلشهار أو االحتفال الرسمي أو العادي أو الشهود ،وقد يكون
كل هذه األمور جمتمعة وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض املرصية
()30

مانصه"املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن للزوجني أن يربما زواجهام يف الشكل الذي
يقتضيه قانوهنام الشخيص أو يربماه يف الشكل املقرر بقانون البلد الذي عقد فيه .ملا كان
ذلك وكان اثبات الزواج خيضع للقانون الذي حيكم شكله وكان احلكم املطعون فيه مل
يعتد بعقد زواج الطاعنة والذي تم بالشكل الذي يتطلبه القانون إذ إنه عقد بمحكمة
بريوت الرشعية ومصدق عليه من وزارة اخلارجية اللبنانية ووزارة اخلارجية املرصية
ووزارة العدل فإنه يكون معيب ًا"
()31

() 29قرار حمكمة التمييز األردنية ،متييز حقوق رقم 83/539الصادر يف 1983/11/10مشار إليه لدى
د.غالب عيل الداودي ،القانون الدويل اخلاص ،تنازع القوانني ،ط ،1دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن،
 ،2011ص 220هامش رقم .1
) (30د .ممدوح عبد الكريم حافظ عرموش ،املصدر السابق ،ص.141
()31قرار حمكمة النقض املرصية الطعن  43لسنة  59ق جلسة 1992-1-28وبذات االجتاه قرار آخر لذات
املحكمة الطعن رقم 668لسنة  60ق جلسة 1991-4-28مشار إليه لدى د.حممد أمحد شحاتة حسني ،املطول
يف رشح قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،املصدر السابق ،ص.205
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إذن تتحدد فكرة الشكل باألعامل املادية التي يقرتن هبا انعقاد العقد ،التي تكون
املظهر اخلارجي للتعبري عن اإلرادة أو القالب الذي يفرغ فيه ركن الرضا يف العقد،
فيدخل يف الشكل خمتلف األوضاع التي تتبع يف حترير العقد سواء أكانت الكتابة ركن ًا
يف العقد يتطلبه قانون املوضوع أم كانت دلي ً
ال معد ًا لإلثبات ،وسواء أكان املحرر
رسمي ًا أم عادي ًا ،وتشمل األوضاع الشكلية عدد النسخ املحررة ،ووجوب ذكر التاريخ
وكيفية بيانه وإمضاء الطرفني ووجوب الكتابة بخط املتعاقدين أو عدمه ،والبيانات
اجلوهرية التي جيب أن يتضمنها املحرر ،فكل هذه األوضاع يرجع إليها يف القانون
الذي حيكم شكل العقد وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض املرصية
()32

ما نصه" امللكية ال تنتقل سواء فيام بني املتعاقدين أو يف حق الغري إال إذا روعيت
األحكام التي قررت يف قانون تنظيم الشهر العقاري"............

()33

املطلب الثالث
إسناد اإلثبات إىل قانون دولة حمل اإلبرام
سبق القول أن الرأي السائد يف فقه القانون الدويل اخلاص يذهب إىل أن القانون
الذي حيكم الشكل هو الذي حيدد لزوم أو عدم لزوم شكل معني لإلثبات ،كام حيدد
قوة الدليل يف اإلثبات ،ومن ثم خيضع اإلثبات للقانون الذي حيكم الشكل.
لذلك جيب الرجوع إىل قاعدة اإلسناد اخلاصة بشكل الترصف لتحديد القانون
ً
رصاحة عىل أن ما يرسي عىل الشكل
الذي حيكم أدلة اإلثبات ،فهناك قوانني قد نصت
) (32د .حممد كامل فهمي ،املصدر السابق ،ص.596
() 33قرار حمكمة النقض املرصية الطعنان رقام 5314و5527لسنة  70القضائية جلسة  27نوفمرب سنة
2002جمموعة أحكام حمكمة النقض املرصية ،السنة  ،53ج ،2من مايو إىل ديسمرب  ،2002ص 1106منشور
عىل املوقع االلكرتوين التايلhttp\\mohamoon-ju.com\SHJ\print.aspx?op=1&ID=39617&Type=2 :
تاريخ زيارة املوقع .2016/3/14
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يرسي عىل أدلة اإلثبات ،وهناك قوانني أغفلت هذا النص ،فأمجع الفقه عىل الرجوع
إىل القانون الذي حيكم الشكل لتعيني القانون الواجب تطبيقه عىل أدلة اإلثبات .عليه
سنتناول يف هذا املطلب موقف القانون العراقي واملقارن وذلك يف فرعني.

الفرع األول
املوقف يف القانون العراقي
مل ينص القانون املدين العراقي عىل قاعدة إسناد خاصة بالقانون الواجب تطبيقه عىل
أدلة اإلثبات ،وإنام وضع قاعدة إسناد خاصة بشكل العقود يف املادة ( )26من القانون
املدين العراقي التي نصت عىل أن "ختضع العقود يف شكلها لقانون الدولة التي متت
فيها" .وهذه القاعدة إلزامية أي البد من الرجوع إىل قانون الدولة التي تم فيها
الترصف القانوين التباع الشكل املقرر هلذا الترصف ،وهو موقف منتقد ألنه يتناىف مع
االعتبارات العملية ومقتضيات حاجة التجارة الدولية .
()34

وإذا كان القانون املدين قد خال من قاعدة إسناد خاصة باإلثبات ،عىل الرغم من أنه
تناول قواعد اإلسناد األخرى فإن قانون اإلثبات العراقي وضع قاعدة إسناد خاصة
بالقانون الواجب التطبيق يف شأن أدلة اإلثبات يف املادة (/13أوالً) منه التي نصت عىل
()35

أنه "يرسي يف شأن أدلة اإلثبات قانون الدولة التي تم فيها الترصف القانوين ."......

) (34هذا النص انتقده د .عز الدين عبد اهلل يف معرض رشحه لنصوص القوانني العربية التي حتكم شكل
الترصف؛ ينظر بحثه تنازع القوانني يف القانون املدين اجلزائري اجلديد ،جملة مرص املعارصة ،العدد  ،378السنة
 ،70أكتوبر ،1978 ،ص.70
) (35نظم القانون املدين العراقي أحكام تنازع القوانني يف املواد ( )33-17حتت عنوان تنازع القوانني من حيث
املكان ،إال أن هناك قواعد إسناد وردت يف بعض القوانني اخلاصة كقانون اإلثبات العراقي (م )13وقانون
التجارة العراقي املرقم ( )83لسنة ( 1984م.)48
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وملا كان قانون الدولة التي تم فيها الترصف القانوين هو الذي يرسي عىل الشكل
وفق ًا ملا قرره القانون املدين العراقي ،فإن ذلك يعني أن املرشع قد ربط بني الشكل
واإلثبات وأخضعهام لقانون الدولة التي تم فيها الترصف .
()36

هذا ما استقرت عليه الترشيعات بخصوص اإلثبات وهو خضوعه لقانون حمل
إبرام الترصف كام سنرى ،إال أن املرشع العراقي خرج عن هذه القاعدة يف الشق الثاين
من املادة (/13أوالً) من قانون اإلثبات التي جاء فيها " .....ومع ذلك جيوز للمحكمة
أن تطبق القانون العراقي إذا كان دليل اإلثبات فيه أيرس من الدليل الذي يشرتطه
القانون األجنبي" .وإذا كان هذا النص هيدف إىل تبسيط اإلثبات وتيسريه  ،فإنه أثار
الكثري من النقاش واخلالف وسيكون هذا النص موضوع ًا للمبحث الثالث من هذا
()37

البحث.

الفرع الثاين
املوقف يف القانون املقارن
مل تنص بعض القوانني عىل قاعدة إسناد خاصة حتدد القانون الذي يرسي عىل
اإلثبات مثل قانون املعامالت املدنية االحتادي  ،والقانون املدين املرصي ،إال أن الفقه
أمجع عىل وجوب الرجوع إىل قاعدة اإلسناد اخلاصة بالشكل ملعرفة القانون الذي
خيضع له اإلثبات  .وقاعدة اإلسناد اخلاصة بشكل الترصف وموضوعه وردت يف
()38

) (36د .حسن هداوي ود .غالب عيل الداودي ،املصدر السابق ،ص.173
) (37د .آدم وهيب النداوي ،املصدر السابق ،ص.85
) (38د .أمحد عبد الكريم سالمة ،املخترص يف قانون العالقات الدولية ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،1987 ،ص .343د .إبراهيم أمحد إبراهيم ،القانون الدويل اخلاص ،تنازع القوانني ،من دون مكان
طبع ،1997 ،ص .359د .عوض اهلل شيبة احلمد السيد ،الوجيز يف القانون الدويل اخلاص ،الطبعة الثانية ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،1997 ،ص .543د .حممد مربوك الاليف ،تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي
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املادة( )19من قانون املعامالت املدنية االحتادي والتي تنص عىل أنه "يرسي عىل
االلتزامات التعاقدية شك ً
ال وموضوع ًا قانون الدولة التي يوجد فيها املوطن املشرتك
للمتعاقدين إن احتدا موطن ًا ،فإن اختلفا موطن ًا يرسي قانون الدولة التي تم فيها العقد
مامل يتفق املتعاقدان أو يتبني من الظرف أن قانون ًا آخر هو املراد تطبيقه" واملادة()20
من القانون املدين املرصي التي نصت عىل أن "العقود ما بني األحياء ختضع يف شكلها
()39

لقانون البلد الذي متت فيه ،وجيوز أن ختضع للقانون الذي يرسي عىل أحكامها
املوضوعية ،كام جيوز أن ختضع لقانون موطن املتعاقدين أو قانوهنام الوطني املشرتك".
وطبق ًا هلذا النص فالقانون الذي حيكم الشكل هو أحد القوانني األربعة التي نصت
عليها املادة املذكورة آنف ًا ،وهو كذلك حيكم مسألة اإلثبات ،وملا كانت قاعدة خضوع
شكل العقد لقانون حمل اإلبرام قد روعي فيها التيسري عىل املتعاملني يف ميدان التجارة
الدولية ،فإنه يمكن االستغناء عن الشكل الذي يستلزمه ذلك القانون لصالح الشكل
الذي يفرضه قانون القايض إذا كان أكثر تيسري ًا من قانون حمل اإلبرام ،فإذا كان قانون
حمل اإلبرام يستلزم الدليل الكتايب الرسمي إلثبات العقد ،بينام يكتفي قانون القايض
بالكتابة العرفية (العادية) كان للقايض أن يأخذ هبذا الشكل األخري إلثبات
العقد وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة التمييز الكويتية مانصه" من املقرر
يف قضاء هذه املحكمة وعم ً
ال بالفقرة األوىل من املادة  59من القانون رقم  5لسنة
()40

 1961بشان تنظيم العالقات ذات العنرص األجنبي أنه يرسي عىل العقد من حيث
الرشوط املوضوعية النعقاده ومن حيث اآلثار التي ترتتب عليه قانون الدولة التي
يوجد فيها املوطن املشرتك للمتعاقدين إذا احتدا موطن ًا ،فإن اختلفا موطن ًا رسى قانون
الدويل ،منشورات اجلامعة املفتوحة ،ص.186
) (39املرقم ( )131لسنة .1948
) (40د .أمحد عبد الكريم سالمة ،املخترص يف قانون العالقات الدولية اخلاصة ،املصدر السابق ،ص.343
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الدولة التي تم فيها العقد ........ملا كان ما تقدم وكان الثابت باألوراق أن العقدين
حمل النزاع تم ابرامهام يف انكلرتا وان املتعاقدين قد اختلفا موطن ًا واتفقا رصاحة
بالعقدين عىل خضوعهام ألحكام القانون اإلنكليزي ومن ثم فقد وجب إعامل هذا
القانون بشأهنام وإذا التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه هبذا الوجه يكون
عىل غري أساس"

()41

وملا كان هدف هذه املادة هو التيسري عىل املتعاقدين فهي قاعدة اختيارية ،ومن ثم
ليس هناك ما يسوغ إجبار أطراف العالقة عىل اخلضوع لقانون حمل اإلبرام إذا كان من
السهل عليهم إخضاع ترصفهم من حيث الشكل لقانون آخر كقانون جنسيتهم
إلملامهم بأحكامه أو للقانون الذي انرصفت إرادهتم إليه حلكم موضوع الترصف .
()42

فاملرشع املرصي سمح لألطراف باالختيار من بني عدة قوانني بحيث حيق هلم
إخضاع شكل الترصف ومن ثم أدلة إثباته إىل أي من القوانني التي نصت عليها املادة
( )20من القانون املدين املرصي ،فتخضع أدلة اإلثبات يف هذا القانون ألحد هذه
القوانني:
 .1قانون حمل إبرام الترصف :وذلك استجابة حلاجات املعامالت الدولية،
وهبدف التيسري عىل املتعاقدين ،إذ قد ال يكون بإمكاهنم إثبات الترصف وفق قانون
آخر غري القانون الذي تم فيه هذا الترصف ،كام أن غالبية الترشيعات تنص عىل خضوع
أدلة اإلثبات لقانون حمل إبرام الترصف كام سنرى.
 .2القانون الذي حيكم املوضوع :أن إعطاء املتعاقدين احلق بإخضاع اإلثبات
()41قرار حمكمة التمييز الكويتية –األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  808لسنة 2003قضائية ،بتاريخ
 2005-10-19مشار إليه لدى د.حممد أمحد شحاته حسني ،املطول ،املصدر السابق ،ص.191-190
) (42د .فؤاد عبد املنعم رياض ود .سامية راشد ،املصدر السابق ،ص.402
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للقانون الذي حيكم املوضوع اكفل بتحقيق وحدة القانون الذي خيضع له العقد .
()43

 .3قانون املوطن املشرتك للمتعاقدين :بإمكان األطراف اللجوء إىل قانون املوطن
املشرتك هلام ليحكم إثبات الترصف ،ألهنام قد يكونان عىل علم ودراية به أكثر من أي
قانون آخر ،خصوص ًا أن إبرام الترصف يكون غالب ًا يف موطن املتعاقدين املشرتك ،ومن
ثم خضوع اإلثبات هلذا القانون ،كام أن للموطن أمهية يف تنفيذ العقود .
()44

 .4قانون اجلنسية املشرتكة للمتعاقدين :وبرره املرشع املرصي بأن املتعاقدين قد
يتوافر هلام اإلملام الكايف بأحكام قانوهنام من أي قانون آخر .ومع مالحظة أن قانون
()45

اجلنسية املشرتكة للمتعاقدين مل يأخذ به املرشع اإلمارايت.
أما القانون املدين السوري فقد نص عىل قاعدة إسناد خاصة بشأن أدلة اإلثبات يف
املادة ( )24التي نصت عىل أنه "يرسي يف شأن األدلة التي تعد مقدم ًا قانون البلد الذي
أعد فيه الدليل" ويالحظ أن هذه املادة اقترصت عىل األدلة التي تعد مقدم ًا دون باقي
()46

أدلة اإلثبات ،وهذه األدلة هي األدلة الكتابية.
ويف القانون الكويتي نصت املادة ( )64عىل أنه "يرسي عىل الدليل الكتايب
للترصف ،من حيث لزومه وقوته وثبوت تارخيه وطرق هذا الثبوت ،القانون الذي

) (43إذ جاء يف املذكرة اإليضاحية للقانون املدين املرصي أن السامح لألفراد باختيار القانون الذي حيكم شكل
الترصف كونه أكفل بتحقيق وحدة القانون الذي حيكم العقد ،ينظر املذكرة اإليضاحية ،املصدر السابق،
ص.296
) (44ذهبت املذكرة اإليضاحية للقانون املدين املرصي إىل إخضاع الشكل لقانون املوطن املشرتك للمتعاقدين
ملا هلذا القانون (تيسري ًا يتمشى مع أمهية املوطن يف تنفيذ العقود السيام التجاري منها) ،ينظر املصدر نفسه.
) (45د .ممدوح عبد الكريم حافظ ،املصدر السابق ،ص.145
) (46القانون املدين السوري املرقم ( )84لسنة .1949
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يرسي عىل الشكل"  .وبالرجوع إىل قاعدة اإلسناد اخلاصة بالشكل نجدها تنص عىل
أنه "يرسي عىل العقد من حيث الشكل قانون البلد الذي تم فيه ،وجيوز أيض ًا رسيان
()47

القانون الذي خيضع له العقد يف أحكامه املوضوعية ،كام جيوز رسيان قانون موطن
املتعاقدين أو قانوهنام الوطني املشرتك" .وهذه املادة ال ختتلف عن املادة ( )20من
القانون املدين املرصي ،وبرر املرشع الكويتي خضوع اإلثبات للقاعدة التي خيضع هلا
شكل الترصف "االتصال الوثيق بني الشكل والدليل الكتايب" .
()48

كام جاء بصدد املادة ( )63يف املذكرة اإليضاحية للقانون رقم ( )5لسنة 1961
(فقانون البلد الذي تم فيه الترصف ،هو القاعدة العامة ،تربره الرضورات العملية،
وقانون موضوع الترصف يربره اعتبار وحدة القانون الذي حيكم الترصف ،وقانون
اجلنسية املشرتكة تربره معرفة املتعاقدين به أكثر من غريه ،وقانون املوطن املشرتك تربره
معرفة املتعاقدين به وأمهية املوطن يف تنفيذ العقد) .
()49

كام نص القانون املدين السوداين عىل أنه "خيضع شكل الترصف القانوين لقانون
الدولة التي تم فيها أو للقانون الذي يرسي عىل رشوطه املوضوعية ،ويطبق هذا احلكم
كذلك عىل األدلة التي تعد مقدم ًا" .
()50

) (47القانون املرقم ( )5لسنة  1961اخلاص بتنظيم العالقات القانونية ذات العنرص األجنبي.
) (48ملزيد من التفصيل حول موقف القانون الكويتي ينظر د .عز الدين عبد اهلل ،دراسات يف القانون الدويل
اخلاص الكويتي ،املصدر السابق ،ص.71-70
) (49املصدر نفسه.
) (50املادة ( )29من القانون املدين السوداين الصادر يف عام .1971
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املبحث الثاين
املسائل املوضوعية واإلجرائية يف اإلثبات
تتداخل اجلوانب املوضوعية واإلجرائية يف مسائل اإلثبات وأثر ذلك عىل حل التنازع،
فاإلثبات كنظام قانوين يتكون من نوعني من القواعد :قواعد موضوعية حتدد طرق اإلثبات،
وحاالت تطبيق كل طريق منها ،وحجية كل دليل ،والرشوط الالزمة لإلثبات .وهناك
قواعد إجرائية الغرض منها بيان األوضاع التي تتبع عند سلوك كل طريق من طرق اإلثبات
عند االلتجاء إىل القضاء ،ونظام اإلثبات ال يمكن إدراجه برمته يف طائفة املسائل اإلجرائية
وال يف طائفة املسائل اجلوهرية أو املوضوعية ،فهو يتوزع بني كال الطائفتني ومن ثم حيكمه
أكثر من قانون ،وحتديد طبيعة هذه املسائل تعد مسألة تكييف ختضع لقانون القايض وهو
()51

ما أكدته حمكمة التمييز القطرية يف قرار هلا جاء فيه"أنه الخالف بني املتخاصمني عىل أن
الزوج قطري اجلنسية وأن الزوجة أردنية اجلنسية وأن الزواج تم يف سوريا ،وكان النص يف
املادة  10من القانون املدين عىل أن القانون القطري هو املرجع يف تكييف العالقات القانونية
عندما يلزم حتديد نوع هذه العالقات يف قضية تتنازع فيها القوانني ملعرفة القانون الواجب
التطبيق من بينها ........وهذا يدل عىل أن بيان األوضاع الشكلية للزواج ومنها كيفية توثيقه
خاضع بداءة لقانون البلد الذي تم فيه الزواج أو قانون جنسية كل من الزوجني أو قانون

) (51تنص املادة ( )10من قانون املعامالت املدنية االحتادي عىل أنه "قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة هو
املرجع الوحيد يف تكييف العالقات عندما يطلب حتديد نوع هذه العالقات يف قضية تتنازع فيها القوانني ملعرفة
القانون الواجب تطبيقه من بينها" وكذلك تنص املادة ( )1/17من القانون املدين العراقي عىل أن "القانون
العراقي هو املرجع يف حتديد طبيعة العالقات عندما يطلب حتديد نوع هذه العالقة يف قضية تتنازع فيها القوانني
ملعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها".
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موطنهام املشرتك "....الذي ينظر الدعوى  .وبناء عليه سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني.
()52

()53

املطلب األول
مسائل اإلثبات املوضوعية
تدخل يف املسائل املوضوعية لإلثبات ،حمل اإلثبات وعبئه ،وطرق اإلثبات ومدى
قوة كل دليل ،وسنتناول هذا املوضوع يف الفروع اآلتية:

الفرع األول:
حمل اإلثبات
أن حمل اإلثبات هو الواقعة املنشئة للحق أو املركز القانوين حمل النزاع ،فاإلثبات ال
يرد عىل القاعدة القانونية التي تقرر وجود هذا احلق أو املركز القانوين ،وال يرد اإلثبات
عىل املركز القانوين كذلك ،ألن احلق أو املركز القانوين ما هو إال أثر ينتج عن واقعة
()52قرار حمكمة التمييز القطرية ،الطعن رقم  137لسنة  2010قضائية بتاريخ2011-1-11:مشار إليه لدى
د.حممد أمحد شحاتة حسني ،املطول يف رشح قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،املصدر
السابق ،ص.94
) (53د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،دراسة تأصيلية مقارنة ،الطبعة األوىل،
مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،2002 ،ص.531-530وقد جتسد هذا االمر يف العديد من
القرارات التمييزية الصادة عن حمكمة التمييز يف ديب والتي أقرت املبدأ التايل "من املقرر وفق ما تقيض به املواد
25 ،13 ،10من قانون املعامالت املدنية أن قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة هو املرجع الوحيد يف تكييف
العالقات عندما يطلب حتديد نوع هذه العالقات يف قضية تتنازع فيها القوانني ملعرفة القانون الواجب تطبيقه
منها" قرار حمكمة التمييز يف ديب ،الطعن رقم  57لسنة  2003أحوال شخصية جلسة األحد 11يناير
2004منشور يف جمموعة األحكام ،املبادئ القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية واألحوال
الشخصية ،ج ،1ع ،15من يناير إىل سبتمرب  ،2004ص ،38وبنفس االجتاه الطعن التمييزي رقم  35لسنة
 2004و 47لسنة  2004يف جلسة األحد  21نوفمرب  ،2004ج ،2ع ،15أكتوبر-ديسمرب  ،2009ص،1895
وقرار آخر لذات املحكمة يف الطعنني رقمي 120و 122لسنة 2008جلسة الثالثاء  10مارس  ،2009ج،1
ع ،20يناير-مارس  ،2009ص.562
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قانونية معينة وهي التي تكون حم ً
ال لإلثبات ،فمن يطالب آخر بدين عليه أن يثبت العقد
أو الفعل الضار الذي يعد مصدر ًا هلذا الدين .
()54

وحمل اإلثبات هبذا املعنى يعد جزء ًا من املوضوع ومن ثم فإنه خيضع للقانون الذي
حيكم املوضوع .وهبذا الصدد قررت حمكمة النقض الفرنسية تطبيق القانون الذي حيكم
املوضوع يف ادلة اإلثبات فجاء يف قرار هلا"....ليس هناك أية إشكالية بني املوضوع
وأدلة اإلثبات وبالتايل يطبق القانون الذي حيكم املوضوع" فتعيني الوقائع القانونية
()55

التي جيوز أن يرد عليها اإلثبات مسألة وثيقة الصلة بموضوع الدعوى ،ألن الواقعة
حمل اإلثبات هي التي يتوقف عليها األثر القانوين املطلوب القضاء به ،لذلك كان الرأي
السائد فقه ًا وقضا ًء هو وجوب تطبيق القانون املوضوعي الذي حيكم العالقة دون
قانون القايض يف تعيني ما يصلح من الوقائع أن تكون حم ً
ال لإلثبات .
()56

ففي املنازعات العقارية فإن تعيني حمل اإلثبات خيضع لقانون موقع العقار ألنه هو
القانون املوضوعي الذي حيكم هذه املنازعة  .ويف املنازعات املتعلقة بالتزامات
()57

) (54د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص531؛عيسى بن حيدر،
رشح قانون اإلثبات بني القانون اإلمارايت والقانون املرصي ،ط ،1النارش دار النهضة العربية ،القاهرة ،مرص،
 ،2013ص.64
( ) 55انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية
T. H. Groud ، La preuve en droit international privé ، Revue internationale de droit comparé.
Vol. 53 N°4 ، Octobre décembre 2001. pp. 1005-1008.
منشور عىل املوقع التايلhttp://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2001_num_53_4_17918 :

تاريخ زيارة املوقع .2016\3\16
) (56د .سليامن مرقس ،املصدر السابق ،ص.53
) (57تنص املادة ( )18من قانون املعامالت املدنية االحتادي عىل أنه"-1يرسي عىل احليازة وامللكية واحلقوق
العينية األخرى قانون املوقع فيام خيتص بالعقار ويرسي بالنسبة إىل املنقول قانون اجلهة التي يوجد فيها هذا
املنقول وقت حتقق السبب الذي ترتب عليه كسب احليازة أو امللكية أو احلقوق العينية أو فقدها.
-2وحيدد قانون الدولة التي يوجد فيها املال ما إذا كان هذا املال عقارا أو منقوال" وهبذا تنص املادة( )24من
القانون املدين العراقي عىل أن "املسائل اخلاصة بامللكية واحليازة واحلقوق العينية األخرى ،وبنوع خاص طرق
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عقدية ،األصل أن يطبق يف ذلك قانون اإلرادة ألنه هو الواجب االتباع يف تلك
املنازعة  .وإذا تعلق األمر بالتزامات غري عقدية طبق عىل حمل اإلثبات قانون البلد
()59

()58

الذي وقع فيه الفعل املنشئ لاللتزام .
()60

فيدخل إذن يف اختصاص القانون الذي يطبق عىل العالقة موضوع النزاع ،حتديد
الواقعة التي تتولد عنها تلك العالقة ،والوقائع إما أن تكون وقائع مادية أو ترصفات
قانونية ،والوقائع املادية تتكون من الوقائع الطبيعية كالوفاة ،ومن األفعال املادية
كالفعل الضار الذي يرتتب عليه نشوء حق للمرضور ويف املطالبة بالتعويض ،أما
الترصفات القانونية وهي التي تتجه فيها اإلرادة إىل إحداث أثر قانوين معني ،فقد تلتقي
بالترصف القانوين إرادتان كام يف العقود عموم ًا ،أو يصدر يف إرادة واحدة كالوصية .
()61

وملا كان اإلثبات هيدف إىل إظهار حقيقة يدعيها أحد أطراف اخلصومة وينكرها الطرف
اآلخر ،فإن الواقعة حمل اإلثبات البد أن تتوافر فيها بعض الرشوط جتعلها صاحلة إلظهار
انتقال هذه احلقوق بالعقد واملرياث والوصية وغريها ،يرسي عليها قانون املوقع فيام خيتص بالعقار .ويرسي
بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا املنقول وقت وقوع األمر الذي ترتب عليه كسب احلق أو
فقده".
) (58تنص املادة ( )19من قانون املعامالت املدنية االحتادي عىل أنه "يرسي عىل االلتزامات التعاقدية شك ً
ال
وموضوع ًا قانون الدولة التي يوجد فيها املوطن املشرتك للمتعاقدين إن احتدا موطن ًا ،فإن اختلفا موطن ًا يرسي
قانون الدولة التي تم فيها العقد مامل يتفق املتعاقدان أو يتبني من الظرف أن قانون ًا آخر هو املراد تطبيقه" ونصت
املادة ( )25من القانون املدين العراقي عىل أن "يرسي عىل االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها
املوطن املشرتك للمتعاقدين إذا احتدا موطن ًا .فإذا اختلفا يرسي قانون الدولة التي تم فيها العقد .هذا ما مل يتفق
املتعاقدان أو يتبني من الظروف أن قانون ًا آخر يراد تطبيقه".
) (59تنص املادة ( )20من قانون املعامالت املدنية االحتادي عىل أنه"-1يرسي عىل االلتزامات غري التعاقدية
قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام" وبنفس االجتاه نصت املادة ( )1/27من القانون املدين
العراقي عىل أنه "االلتزامات غري التعاقدية يرسي عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة املنشئة لاللتزام".
) (60د .سليامن مرقس ،املصدر السابق ،ص53؛ د.أمحد حممد اهلواري ،املصدر السابق ،ص.463
) (61د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.532
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تلك احلقيقة ،فهل ختضع هذه الرشوط لقانون املوضوع ،أم لقانون القايض؟.
هناك من ذهب إىل أن ما جيب أن يتوافر من رشوط يف الواقعة حمل اإلثبات ختضع
()62

لقانون املوضوع .وهناك من فرق

()63

بني الرشوط اجلوهرية أو الداخلية للواقعة

القانونية حمل اإلثبات أي تتصل بوجود تلك الواقعة أو عدمها ،وصالحيتها أن تكون
مصدر ًا للحق أو املركز القانوين حمل النزاع .ففي خصوص العقد فالتمسك باحلق
الناشئ عنه يستلزم توافر أركان العقد كافة ،من توافق لإلرادة عىل إحداث أثر قانوين
معني ،وحمل معني ،وسبب مرشوع ،فالشك أن هذه الرشوط ختضع لقانون املوضوع
أي قانون العقد يف مثالنا.
أما الرشوط اإلجرائية أو الثبوتية للوقائع القانونية كأن تكون الواقعة املراد إثباهتا
متعلقة بالدعوى ،ومنتجة فيها وجائز ًا قبوهلا فهي رشوط أكثر اتصاالً بقناعة القايض
()64

ألهنا تربز عنارص القوة الثبوتية يف اإلثبات ،فلكي تكون الواقعة حمل اإلثبات صاحلة
إلظهار احلقيقة وجب أن تكون متعلقة باحلق املطالب به ،وكثري ًا ما يتعلق هذا الرشط
بالوقائع القريبة أو املرتبطة باإلثبات غري املبارش ،إذ ال ينصب اإلثبات عىل الواقعة مصدر
احلق أو املركز القانوين املطالب به ،وإنام عىل واقعة قريبة أو مرتبطة بالواقعة األصلية،
بحيث يؤدي ثبوهتا إىل جعل الواقعة األصلية قريبة االحتامل  ،كام يلزم أن تكون الواقعة
()65

) (62د .سليامن مرقس ،املصدر السابق ،ص.53
) (63د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.532
) (64تنص املادة ( )2/1من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية االحتادي رقم ( )10لسنة 1992
املعدل عىل أنه"-2وجيب أن تكون الوقائع املراد إثباهتا متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ،وجائز ًا قبوهلا" وبنفس
الصياغة نص املادة ( )10من قانون اإلثبات العراقي عىل أنه "جيب أن تكون الواقعة املراد إثباهتا متعلقة
بالدعوى ومنتجة فيها وجائز ًا قبوهلا".
) (65د .يارس باسم ذنون السبعاوي ،احلقيقة التقديرية ،بحث ملقى يف مؤمتر قضايا قانونية معارصة الثاين
واملنعقد يف كلية القانون -جامعة الشارقة ،للفرتة  ،2015/11/26-25ص4؛ د .مصطفى إبراهيم الزملي و
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منتجة يف اإلثبات ،أي يتوافر بشأهنا أحد أسباب اقتناع القايض ،ويلزم أن تكون الواقعة
حمددة وأن تكون حم ً
ال للنزاع ،فهذه الرشوط تتصل بتكوين قناعة القايض ،وال تغيب
عنها الطبيعة اإلجرائية فتخضع لقانون القايض ،كام خيضع لقانون القايض الرشط
القايض بكون الواقعة جائز ًا قبوهلا وغري خمالفة للنظام العام واآلداب .
()66

الفرع الثاين:
عـبء اإلثبات
يقصد بعبء اإلثبات حتديد املكلف باإلثبات من اخلصوم  ،وإن من يقع عليه
()67

عبء اإلثبات يكون عادة يف مركز اضعف من مركز خصمه ،إذ يقع عليه عبء إثبات
أمر تتوقف عليه النتيجة النهائية للدعوى .
()68

والقاعدة العامة أن عبء اإلثبات يقع عىل املدعي وهذه القاعدة القانونية جتسدت
()69

يف العديد من القرارات القضائية منها قرار حمكمة التمييز يف ديب والذي جاء فيه"ذلك
د .يارس باسم ذنون ،احلقيقة القضائية واحلقيقة الواقعية بني النسبية واإلطالق ،بحث منشور يف جملة بحوث
مستقبلية تصدرها كلية احلدباء اجلامعة ،العدد1427 ،14ه2006-م ،ص .126
) (66د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص .533ألن الواقعة إذا
كانت خمالفة للنظام العام واآلداب يف قانون القايض فإنه يستبعدها ويطبق قانونه طبق ًا للامدة ( )27من قانون
املعامالت املدنية االحتادي والتي تنص عىل أنه "ال جيوز تطبيق أحكام قانون عينته النصوص السابقة إذا كانت
هذه األحكام ختالف الرشيعة اإلسالمية أو النظام العام أو اآلداب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة" وبذات
املعنى املادة( )32من القانون املدين العراقي التي تنص عىل أنه "ال جيوز تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته
النصوص السابقة إذا كانت هذه األحكام خمالفة للنظام العام أو اآلداب يف العراق".
) (67د .حممد مربوك الاليف ،املصدر السابق ،ص236؛ يارس باسم ذنون السبعاوي ،نظرية الرجحان وتطبيقها يف
أدلة اإلثبات املدين  -دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية القانون -جامعة النهرين ،2003 ،ص.168
) (68د .آدم وهيب النداوي ،املصدر السابق ،ص.74
) (69حيث تنص املادة ( )117من قانون املعامالت املدنية االحتادي عىل أنه "البينة عىل من ادعى واليمني عىل
من انكر" وكذلك املادة (/7أوالً) من قانون اإلثبات العراقي والتي تنص عىل أنه "البينة عىل من ادعى واليمني
عىل من أنكر".
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[د.يارس السبعاوي ود .خليل إبراهيم حممد]

أن املدعي هو املكلف قانون ًا بإثبات دعواه سواء أكان هو املدعي أص ً
ال يف الدعوى أو
املدعى عليه فيها ،وملا كان طلب اخلصم متكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بو سيلة
من وسائل اإلثبات اجلائزة قانون ًا هو حق له يتعني عىل حمكمة املوضوع اجابته إليه متى
كانت هذه الوسيلة منتجة يف النزاع فإن النعي عىل احلكم بمخالفة قواعد اإلثبات يكون
عىل غري أساس "....فعىل املدعي أن يثبت إذا ادعى دين ًا يف ذمة أحد انشغال ذمة هذا
()70

الشخص ،ألن األصل براءة ذمته  ،فعليه أن يثبت الواقعة القانونية املنشئة للحق
املدعى به ،العقد أو الفعل الضار الذي يعد مصدر ًا هلذا الدين  .فاملدعي عادة يدعي
()71

()72

بخالف الظاهر ،ألن الظاهر هو براءة الذمة ،أما املدعى عليه فيتمسك ببقاء األصل،
ألن األصل كام قلنا براءة الذمة .
()73

فام هو القانون الذي حيكم عبء اإلثبات؟.
طاملا أن األمر يتعلق بتوزيع عبء اإلثبات بني املدعى واملدعى عليه ،فإنه يرتبط
باحلق أو املركز القانوين حمل النزاع ،فهو يتصل بحامية أحد أطرافه وبإعفائه من إقامة
الدليل عىل صفته ،كصاحب هلذا احلق أو املركز القانوين ،حسب الوضع الثابت أص ً
ال
()70قرار حمكمة التمييز يف ديب ،الطعن رقم  176لسنة 1991جلسة السبت  25يناير 1992منشور عىل املوقع
اإللكرتوين التايلhttp\\mohamoon-ju.com\SHJ\print.aspx?op=1&ID=6335&Type=85 :تاريخ زيارة
املوقع  ،2016/3/14وبذات االجتاه قرار حمكمة النقض املرصية الطعن رقم  3170لسنة  58ق –جلسة
1991/3/26أورده مصطفى جمدي هرجة ،دفوع وأحكام يف قانون اإلثبات يف املواد املدنية ،دار الفكر
والقانون للنرش والتوزيع ،2009 ،ص.9
) (71وهذا من قواعد اإلثبات التي نصت عليها املادة ( )118من قانون املعامالت املدنية االحتادي عىل أنه
"البينة إلثبات خالف الظاهر واليمني إلبقاء األصل" وهو ما أكده املرشع العراقي أيض ًا يف املادة ( )6من قانون
اإلثبات العراقي بنصها "األصل براءة الذمة".
) (72د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.534
) (73حسب املادة (/7ثاني ًا) من قانون اإلثبات العراقي “املدعي هو من يتمسك بخالف الظاهر ،واملنكر هو
من يتمسك بإبقاء األصل".
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أو ظاهر ًا ،وهو من ثم خيضع للقانون الذي حيكم املوضوع  .فالواقعة حمل اإلثبات
()74

هي التي يتوقف عليها األثر القانوين املطلوب القضاء به أو ألن تعيني من يقع عليه
عبء اإلثبات يتوقف عليه احلكم لصاحله أن هنض هبذا العبء ،أو احلكم ضده أن
عجز عنه ،لذلك كان الرأي الراجح هو وجوب تطبيق القانون املوضوعي الذي حيكم
العالقة يف تكليف أحد اخلصمني باإلثبات .
()75

وملا كانت القاعدة العامة أن عبء اإلثبات يقع عىل عاتق املدعي ،فإذا أثبت ما
يدعيه ،انتقل عبء اإلثبات إىل الطرف اآلخر يف اخلصومة ،الذي يستطيع بدوره أن
يثبت عكس ادعاء خصمه ،فريتد عبء اإلثبات إىل الطرف األول ،وهكذا ينتقل عبء
اإلثبات من طرف إىل آخر حتى يعجز أحدمها عن اإلثبات فيخرس دعواه .
()76

وإذا تم نقل عبء اإلثبات عن طريق القرائن فيتطلب األمر حتديد القانون الذي
حيكم هذه القرائن؟.
والقرائن هي استنباط أمر غري ثابت من أمر ثابت  ،وهي عىل نوعني :نوع يستنبطه
املرشع نفسه مما يغلب وقوعه عم ً
ال يف طائفة معينة من احلاالت فيبنى عليه قاعدة ينص
()77

عليها يف صيغة جمردة ،وهذه هي القرائن القانونية .والنوع الثاين ،يستنبطه قايض
املوضوع من ظروف الدعوى ويعد استنتاجات فردية يف حاالت خاصة ،تسمى
بالقرائن القضائية  .وخيتلف القانون الذي حيكم ك ً
ال منها بني قانون املوضوع وقانون
()78

القايض ،وعىل النحو اآليت:
) (74د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.534
) (75د .سليامن مرقس ،املصدر السابق ،ص.53
) (76د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.534
) (77د .آدم وهيب النداوي ،املصدر السابق ،ص.216
) (78يارس باسم ذنون السبعاوي ،نظرية الرجحان ،املصدر السابق ،ص.169
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القرائن القانونية :هي استنباط املرشع أمر ًا غري ثابت من أمر ثابت  .وهي تغني
()79

من تقررت ملصلحته عن أي دليل آخر من أدلة اإلثبات  ،وهذه القرائن عىل نوعني
()80

قرائن قانونية قاطعة ،أي ال تقبل إثبات العكس  ،وقرائن قانونية غري قاطعة ،تقبل
()81

إثبات العكس ،فيجوز نقضها بالدليل العكيس ما مل ينص القانون عىل غري ذلك .
()82

وهذه القرائن يضعها املرشع بالنظر إىل حق أو مركز قانوين معني حتى قبل أن يكون
حم ً
ال للنزاع ،لذلك فهو يرتبط به وال ينفصل عن هذا النزاع ومن ثم فهذه القرائن ختضع
لقانون املوضوع ،الذي يقدر إذا كانت القرينة قاطعة ال تقبل إثبات العكس أم أهنا
بسيطة جيوز نقضها بالدليل العكيس .
()83

) (79املادة (/98أوالً) من قانون اإلثبات العراقي.
) (80وهذا ما أكده املرشع اإلمارايت يف قانون اإلثبات االحتادي يف املادة ""1/48والتي نصت عىل أنه"-1
القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات ".......وهو
ما أكده املرشع العراقي يف املادة (/98ثاني ًا) من قانون اإلثبات العراقي.
) (81ليس يف احلاالت مجيعها ،وإنام يمكن إثبات عكسها باإلقرار واليمني أو بأي دليل آخر وذلك حسب نص
املادة "1/48من قانون اإلثبات االحتادي والتي نصت عىل أنه "القرائن التي ينص عليها القانون تغني من
قررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات ،عىل أنه جيوز نقض هذه القرائن بالدليل العكيس مامل
يوجد نص يقيض بغري ذلك" وبمعنى قريب من ذلك نصت املادة ( )101من قانون اإلثبات العراقي عىل أنه
" جيوز قبول اإلقرار واليمني يف نقض القرينة القانونية القاطعة التي ال تقبل إثبات العكس يف األمور التي ال
تتعلق بالنظام العام" .ينظر يف القرائن القانونية القاطعة د .آدم وهيب النداوي ،املصدر السابق ،ص217؛ د.
يارس باسم ذنون السبعاوي ،قاعدة اجلهل بالقانون ال يعترب عذر ًا مبدأ قانوين أم قاعدة قانونية موضوعية
ومسوغاهتا الفلسفية -دراسة يف فلسفة القانون ،بحث منشور يف جملة تكريت للعلوم اإلنسانية تصدرها كلية
الرتبية-جامعة تكريت ،العدد ،5املجلد  ،2005 ،12ص.126
)(82وذلك حسب نص املادة "1/48من قانون اإلثبات االحتادي والتي نصت عىل أنه "القرائن التي ينص
عليها القانون تغني من قررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات ،عىل أنه جيوز نقض هذه القرائن
بالدليل العكيس مامل يوجد نص يقيض بغري ذلك "وبنفس املعنى املادة " "100من قانون اإلثبات العراقي.
) (83د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص535؛ ود .عز الدين
عبد اهلل ،القانون الدويل اخلاص ،املصدر السابق ،ص.811
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القرائن القضائية :القرينة القضائية هي استنباط القايض أمر ًا غري ثابت من أمر ثابت
لديه يف الدعوى املنظورة  .فالقايض يصل إىل القرينة عن طريق االستنباط الذي يقوم
()84

عىل الظن والرتجيح أي عىل ما هو راجح الوقوع ،ونطاق اإلثبات بالقرائن هو املجال
املحدد لإلثبات بالشهادة  .وملا كانت القرائن القضائية تتصل بالنشاط الوظيفي
()85

للقايض وبدوره يف حتقيق الدعوى فله سلطة تقديرية مطلقة بشأهنا ،وله احلرية الكاملة
يف تكوين قناعته ،وهو ما قررته حمكمة النقض املرصية يف قرار هلا جاء فيه "األصل يف
القرائن أهنا من إطالقات حمكمة املوضوع إال أنه يشرتط أن يكون استنباطها سائغا وإن
يكون استدالل احلكم له سنده من األوراق ومؤدي ًا إىل النتيجة التي بنى عليها
قضاءه" ذلك يمكن القول بأن قانون القايض هو الذي يطبق عىل القرائن القضائية
()86

وليس قانون املوضوع ومن ثم ال يقبل تطبيق قانون آخر بشأهنا وإال قيدنا هنا سلطة
القايض ،واحلد من حريته يف الوصول إىل احلقيقة ،لذلك كان من املقبول إدراج القرائن
القضائية يف طائفة القواعد اإلجرائية أو التنظيمية التي ختضع لقانون القايض
وحده وهو ما أكدته حمكمة النقض الفرنسية يف قرارين حديثني هبذا الصدد جاء فيهام
()87

أن القايض الفرنيس جيب أن يبحث عن القرينة القضائية بتطبيق القانون األجنبي إما
تلقائي ًا أو بطلب من األطراف.
()88

) (84وهو ما نصت املادة  2/48من قانون اإلثبات االحتادي بنصها عىل أنه" -2وللقايض أن يستنبط قرائن
أخرى لإلثبات وذلك يف األحوال التي جيوز فيها اإلثبات بشهادة الشهود" ونصت املادة (/102أوالً) من قانون
اإلثبات العراقي عىل أنه "للقايض استنباط كل قرينة مل يقررها القانون وذلك يف نطاق ما جيوز إثباته بالشهادة".
) (85يارس باسم ذنون السبعاوي ،نظرية الرجحان ،املصدر السابق ،ص .173
( )86قرار حمكمة النقض املرصية الطعن رقم  1088لسنة  48ق-جلسة 1984/5/24أورده مصطفى جمدي
هرجة ،املصدر السابق ،ص.248-247
) (87د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.535-534
( ) 88قرارا حمكمة النقض الفرنسية:
Civ. 1 ère 28 juin 2005 et Co, 28 juin 2005.
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الفرع الثالث:
أدلة اإلثبات
أدلة اإلثبات هي الوسائل املقبولة قانون ًا التي يلجأ إليها أطراف النزاع إلقناع
القايض بصحة الوقائع التي يدعوهنا ،وأدلة اإلثبات كام وردت يف قانون اإلثبات
اإلمارايت والعراقي هي :األدلة الكتابية (العادية والرسمية) ،اإلقرار ،االستجواب،
الشهادة ،القرائن وحجية األحكام ،اليمني ،املعاينة واخلربة  .وقد اختلفت وجهات
()89

النظر بخصوص القانون الذي يبني ما يقبل من أدلة اإلثبات فهل هو القانون الذي
حيكم املوضوع أم هو قانون القايض أم هو قانون آخر؟ .
()90

ولتعيني القانون الواجب التطبيق عىل أدلة اإلثبات ،نقسم هذه األدلة إىل أدلة
اإلثبات املعدة مقدما ،وأدلة اإلثبات غري املعدة مقدم ًا.
أدلة اإلثبات املعدة مقدم ًا :هي األدلة التي يعدها صاحب الشأن مقدم ًا إلثبات حقه
عند قيام النزاع ،ومن تلك األدلة ،األدلة الكتابية التي تعد مقدم ًا إلثبات الترصفات
القانونية كعقد البيع مث ً
ال ،أو إلثبات الوقائع املادية أو الطبيعية كامليالد والوفاة ،ويتجه
رأي يف الفقه إىل إخضاع هذه األدلة إىل قانون القايض ألن طرق اإلثبات وحتديد ما
يقبل منها تتصل أساس ًا بوظيفة القايض الذي له سلطة يف تقدير قوة إقناع الدليل املقدم
()91

) (89ينظر د .آدم وهيب النداوي ،املصدر السابق ،ص.93-92
) (90د .حممد مربوك الاليف ،املصدر السابق ،ص ،336وللمزيد من التفصيل حول القانون الواجب التطبيق
بشأن أدلة اإلثبات يف القانون الدويل اخلاص انظر:
Eric Fongaro ، La loi applicable à la preuve en droit international privé ، Editeur :L.G.D; 2006.

منشور عىل املوقع التايل:

http://www.lgdj.fr/la-loi-applicable-a-la-preuve-en-droit-international-prive9782275025148.html
) (91من الفقه الفرنيس ( )V.Delaporteومن الفقه البلجيكي ( )F.Rigauxنق ً
ال عن الدكتور أمحد عبد الكريم

سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.536
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أمامه ،وكام يقول األستاذ ( )Batiffolأن اقتناع القايض هو ظاهرة نفسية مستقلة عن
املكان الذي ينتمي إليه الترصف حمل النزاع ،والقواعد التي يفرضها القانون واخلاصة
بقبول أدلة اإلثبات ترمي قبل كل يشء إىل حتقيق عدالة رسيعة وأمينة ومن ثم فال يقبل
من األدلة املعدة أو غريها غري قانون القايض  .وقد جاء يف حكم ملحكمة النقض
الفرنسية أنه (خيلص للقضاء املرفوعة لديه الدعوى أن يقيض فيها وفق ًا لإلجراءات
()92

املقررة يف قانونه وأن يقبل األدلة املقررة فيه) .
()93

وهناك رأي آخر ال يقبل بذلك وخيضع األدلة املعدة مقدم ًا للقانون املحيل ،فقبول
()94

الدليل الكتايب ولزومه أو عدمه يف اإلثبات خيضع لقانون حمل إجراء الترصف ،وهو ما
أخذت به الكثري من القوانني  .وتطبيق القانون املحيل عىل وجوب اإلثبات بالكتابة
()95

عىل اعتبار أن القانون املحيل هو الذي حيكم شكل الترصفات ،وأن وجوب إعداد
الدليل الكتايب أو عدمه قريب الصلة بشكل الترصف .
()96

أدلة اإلثبات غري املعدة مقدم ًا :إذا كانت األدلة الكتابية هي األدلة املعدة مقدم ًا ،فإن ما
) (92نق ً
ال عن املصدر نفسه.
) (93نقض  22ديسمرب  1953نقالً عن د .عز الدين عبد اهلل ،املصدر السابق ،ص.805
) (94من هذا الرأي د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص-537
 .538ود .عز الدين عبد اهلل ،القانون الدويل اخلاص ،املصدر السابق ،ص.811
) (95كالقانون الدويل اخلاص الروماين لعام  1992الذي نصت املادة ( )1/161منه عىل أنه "طرق إثبات
الترصفات القانونية وقوة الدليل الكتايب املحررة فيه هي تلك التي حيددها قانون املكان الذي أبرمت فيه تلك
الترصفات ".....واملادة ( )64من القانون رقم ( )5لسنة  1961الكويتي املتعلق بتنظيم العالقات القانونية
ذات العنرص األجنبي التي نصت عىل أنه "يرسي عىل الدليل الكتايب للترصف من حيث لزومه وقوته وثبوت
تارخيه وطرق هذا الثبوت ،القانون الذي يرسي عىل شكل الترصف" أي القانون املحيل .وقانون أصول
املحاكامت املدنية اللبناين يف املادة ( )313التي نصت عىل أنه "القوة الثبوتية لإلسناد القانونية ختضع لقانون
املحل الذي أنشئت فيه".
) (96ينظر د .سليامن مرقس ،املصدر السابق ،ص54؛ ود .جابر جاد عبد الرمحن ،املصدر السابق ص.348
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عداها من أدلة اإلثبات تعد أدلة غري معدة مقدم ًا ،وإنام تعد وقت قيام النزاع  .وقد اختلف
()97

الرأي بخصوص القانون الذي ختضع له هذه األدلة ،فهناك من ذهب إىل إخضاع قبول
األدلة غري املعدة مقدم ًا لقانون القايض فالطبيعة اإلجرائية لطرق اإلثبات كافة ال يمكن
()98

إنكارها ،وهي تتعلق بالنهاية بكيفية اقتناع القايض وحريته يف تكوين عقيدته.
إال أن الرأي الراجح خيضع ما يقبل من األدلة للقانون الذي حيكم موضوع الدعوى،
()99

كام حتددها قاعدة اإلسناد يف قانون القايض ،ألن طرق اإلثبات تؤثر عىل نطاق وصفة احلق
أو املركز القانوين املتنازع عليه ،وقبول الدليل أو رفضه ،يعني تقرير وجود ذلك احلق أو
املركز القانوين أو إنكاره ،فاحلق ووسيلة إثباته ،كل اليتجزأ ،فيختص القانون الذي حيكم
الرابطة حمل النزاع ،ببيان ما جيوز قبوله من األدلة غري املعدة مقدم ًا ،كاإلقرار القضائي
واليمني احلاسمة ،والقرائن القانونية ،وشهادة الشهود ،وال جيوز للقايض املختص أن يقبل
دلي ً
ال عىل خالف ذلك .وهذا احلل أقره جممع القانون الدويل يف دورة انعقاده يف لوزان
بسويرسا يف  11آب  1947حينام وضع قاعدة تنص عىل أن "خيضع قبول أدلة اإلثبات
وقوهتا وعبء اإلثبات والقرائن القانونية للقانون الواجب التطبيق عىل الوقائع والترصفات
القانونية ،أو العالقات القانونية املراد إثباهتا".

) (97قد ال تكون األدلة الكتابية من األدلة املعدة مقدم ًا كام هو احلال يف دفاتر التجار كام أن هناك من األدلة غري
الكتابية قد تعد مقدم ًا ،كان يعد صاحب احلق شهود ًا إلثبات حقه وقت نشوء الترصف قبل قيام النزاع ،ينظر د.
أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.539-538
) (98من الفقه املرصي ينظر د .عز الدين عبد اهلل ،املصدر السابق ،ص .807ومن الفقه الفرنيس ()P.Mayer
و ( )Bateffol et Lagardeو ( )Faleryو ( )H.Motulskyأشار إليهم د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل
اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.539
) (99من هذا الرأي د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.539
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املطلب الثاين
املسائل اإلجرائية يف اإلثبات
أن لكل دليل من أدلة اإلثبات إجراءات خاصة جيب اتباعها عند تقديم هذا الدليل
إىل القايض املختص بنظر النزاع ،وهذه اإلجراءات تتصل من ناحية بحسن سري
الدعوى وتنظيم اخلصومة ،ومن ناحية أخرى فإن األشكال التي رسمها القانون
لتقديم األدلة قد روعي فيها التسهيل عىل القايض حتى يتمكن من تكوين قناعته يف
خصوص الدعوى املقامة ،فللقايض أن يتخذ أي إجراء من إجراءات اإلثبات يراه
الزم ًا لكشف احلقيقة كام له أن يعدل عن أي إجراء اختذه .
()100

فمسائل اإلجراءات واألوضاع التي تتبع يف تقديم األدلة من املسلم فيها أهنا ختضع
لقانون القايض الذي ينظر الدعوى أو يبارش اإلجراء اخلاص باإلثبات فيها .
()101

ً
رصاحة قانون املعامالت املدنية االحتادي يف املادة ( )21والتي
وهذا ما نص عليه
جاء فيها "يرسي عىل قواعد االختصاص ومجيع املسائل اإلجرائية قانون الدولة التي
تقام فيها الدعوى أو تبارش فيها اإلجراءات" وكذلك القانون املدين العراقي يف املادة
( )28منه والتي تنص عىل أنه "قواعد االختصاص ومجيع اإلجراءات يرسي عليها
قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تبارش فيها اإلجراءات"  .كام أن قانون
()102

اإلثبات العراقي ذهب إىل االجتاه نفسه فنص عىل أنه "يرسي يف شأن إجراءات اإلثبات
) (100د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.541
) (101د .عز الدين عبد اهلل ،القانون الدويل اخلاص ،اجلزء الثاين يف تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي
الدوليني ،الطبعة التاسعة ،اهليئة العامة للكتاب املرصية ،القاهرة ،1986 ،ص.802
) (102املادة ( )28من القانون املدين العراقي .وقد نص عىل هذا احلكم القانون املدين املرصي يف املادة ( )22منه "يرسي
عىل االختصاص ومجيع املسائل اخلاصة باإلجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تبارش فيه اإلجراءات" .وعىل
مثل هذا احلكم نصت املادة ( )22من القانون املدين الليبي واملادة ( )23من القانون املدين السوري.
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قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى" .
()103

فالقاعدة املسلمة يف شأن إجراءات اإلثبات وتقديم األدلة خضوعها لقانون القايض،
وهذه القاعدة أكدهتا العديد من القرارات التمييزية ،من ذلك قرار حمكمة التمييز يف ديب
والذي جاء فيه"من املقرر وفق ما تقيض به املادة 21من قانون املعامالت املدنية أنه ترسي
عىل قواعد االختصاص ومجيع املسائل اخلاصة باإلجراءات قانون البلد الذي تقام فيه
الدعوى أو تبارش فيه اإلجراءات مما مفاده خضوع هذه القواعد لقانون القايض نفسه
وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤدهيا القايض وفق ًا للقواعد
واالجراءات املقررة يف قانونه هو دون القواعد واإلجراءات املعمول هبا يف أية دولة
أخرى حتى لو كان أحد رعاياها طرف ًا يف الدعوى وذلك باعتبار أن والية القضاء هي
والية إقليمية ".....ذلك أن هذه اإلجراءات ليست يف ذاهتا فاصلة يف املوضوع حتى
()104

جيلبها القانون الذي حيكم املوضوع الختصاصه ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن
هذه اإلجراءات هي يف احلقيقة بيان للطريقة التي يتبعها القايض يف أداء العدالة ،ومتى
كان القايض يؤدي العدالة باسم سيادة معينة ،تعيني أن يكون أداؤها وفق ًا لإلجراءات
التي يفصلها القانون الذي يفيض من هذه السيادة ،أي قانون القايض  .كام أن هذه
()105

اإلجراءات باملعنى الفني تدخل يف طائفة األعامل التنظيمية التي هي من االختصاص
األصيل لقايض املوضوع ،فالقايض الوطني ال خيضع يف تكوين عقيدته لغري ما يمليه
عليه قانونه ويالحظ أن التمييز ما بني املسائل املوضوعية واإلجرائية يعد واحد ًا من
()106

) (103املادة (/13ثاني ًا) من قانون اإلثبات العراقي.
( ) 104قرار حمكمة التمييز بديب ،الطعن رقم  137لسنة  ،2007جلسة الثالثاء  14أبريل  ،2009جمموعة
األحكام ،ج ،2ع ،20أبريل –يونيو  ،2009ص ،933وبذات املبدأ القرار التمييزي رقم42لسنة 2008
الصادر عن حمكمة التمييز يف ديب ،جمموعة األحكام ،ج ،2ع ،19من سبتمرب-ديسمرب ،2008 ،ص.1195
) (105د .عز الدين عبد اهلل ،القانون الدويل اخلاص ،املصدر السابق ،ص.811
) (106د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.541
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األمور الصعبة يف املسائل اإلجرائية يف جمال تنازع القوانني ،وهي كام يصفها الفقيه
االنكليزي توماس هو بمثابة البحث عن إبرة يف كومة قش وهبذا الشأن فإن القرار
()107

الصادر عن املجلس امللكي اخلاص  Privey Councilيف قضية "Halcyon Isle

" عام

()108

 1980قد أثار اجلدل بشأن االمتيازات البحرية فهل تعد من احلقوق املوضوعية أم من
اإلجراءات؟ وتتلخص وقائعها بشأن السفينة اإلنكليزية  Halcyon Isleإذ ُأثقلت برهن
بتأريخ  27نيسان  1973وحينام دخلت ميناء بروكلني يف نيويورك بالواليات املتحدة يف
آذار ُ 1974أجريت أعامل تصليح عليها من دون دفع األجور لتبحر بعد ذلك  ،ثم ُسجل

الرهن بتأريخ  8آيار  1974ومن ثم تم حجز السفينة املذكورة يف سنغافورة "حيث ُيطبق
القانون اإلنكليزي" من قبل املرهتن بتاريخ  5أيلول  1974ليتم جلب هذه القضية إىل
لندن للنظر فيها من قبل املجلس امللكي اخلاص .
()109

صدر القرار يف هذه القضية بأغلبية بسيطة جد ًا ثالثة مقابل اثنني ،و ُعدت
االمتيازات البحرية وفق ًا للقرار بأهنا ترتبط بمسألة اإلجراءات أكثر من أهنا مسألة
موضوعية ومن ثم فهي إجرائية يف طبيعتها .
()110

فيختص قانون القايض يف إجراءات تقديم الدليل الكتايب املعد أو غري املعد أص ً
ال
لإلثبات ،وبيان االلتزام الذي يقع عىل عاتق اخلصم بتقديم املحررات املوجودة حتت
يده ،واحلاالت التي يوجد فيها ،وحتديد البيانات التي جيب أن يشتمل عليها طلب إلزام
اخلصم بتقديم تلك املحررات وإجراءات ذلك ،وجزاء االمتناع عن تقديمها ،كام

(107) P.B.CARTER, Priorities of Claims in Private International Law, B.Y.I.L., Vol.54, 1984, P208
(108) Graham Bradfield, The nature and scope of the contemporary maritime liens in South African
admiralty law, 21 January 1999 www.uctshiplaw.com/theses/bradtext.htm
(109)William Tetley Q.C., Maritime Liens, Mortgages and Conflict of Laws, U.S.F.M.L.J., Vol.6, No.1,
fall 1993, P. 32.

& (110)William Tetley Q.C., Maritime Liens in the Conflict of Laws; In: J.A.R. Nafziger
Symeon C.Symeonides, eds., Law and Justice in a multistate world: Essays in honor of Arthur
T. Von Mehren, Transnational Publishers Inc., Ardsley, N.Y.2002, and P14.
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يدخل يف اختصاصه بيان اإلجراءات التي يثبت بمقتضاها اخلصم الذي يتمسك بورقة
عرفية لصحتها ،إذا ما أنكرها من تشهد عليه أو خلفه ،أي إجراءات حتقيق اخلطوط،
وكذلك بيان اإلجراءات الواجبة االتباع إلثبات عدم صحة األوراق الرسمية عن
طريق االدعاء بالتزوير .
()111

كام خيضع لقانون القايض حتديد إجراءات اإلثبات بشهادة الشهود ،كتكليف
الشاهد باحلضور أو استدعائه ،وحتديد من تقبل شهادهتم ألهنا مسألة تتعلق بالثقة يف
الشهود تتعلق بتكوين قناعة القايض  .أما تعيني من تقبل منهم الشهادة فرأى
()112

البعض إخضاعه لقانون املوضوع ألنه القانون الذي عول عليه اخلصوم عند نشوء
العالقة القانونية وليس من املعقول أن يفرض عليهم أن يلموا مقدم ًا يف هذا الوقت
()113

بحكم القانون فيمن يقبل منهم الشهادة يف قوانني خمتلف البالد التي حيتمل أن جيري
النزاع يف العالقة يف حماكمها.
وجيب عدم اخللط بني تعيني من تقبل شهادهتم وبني األهلية العامة للشاهد التي
ختضع لقانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته .
()114

) (111د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.541
) (112د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.541
) (113من هذا الرأي ( )Arminjonوهو خيضع لذات القانون مسألتا جتريح الشاهد ورده ولكن خيضع
اإلعفاء من الشهادة لقانون القايض ألن اإلعفاء يبنى عىل اعتبارات أدبية من املصلحة العامة .نق ً
ال عن د .عز
الدين عبد اهلل ،القانون الدويل اخلاص ،املصدر السابق ،ص.812
) (114املصدر نفسه ،ص .812وتنص املادة ()11من قانون املعامالت املدنية االحتادي عىل أنه" -1يرسي عىل
احلالة املدنية لألشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم".....وهذا ما أكدته املادة( )18من
القانون املدين العراقي بنصها عىل أنه "األهلية يرسي عليها قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته" .وإىل
هذا الرأي يذهب د .أمحد عبد الكريم سالمة ،يف حني هناك من يذهب إىل إخضاع أهلية الشاهد لقانون املوضوع
مثل ( )A.Huetومنهم من أخضعها لقانون القايض مثل ( )Despagnetو ( )Valeryو ( )Batiffol et lagardeنق ً
ال
عن د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،ص.542
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وخيضع لقانون القايض كذلك ،كيفية احلصول عىل اإلقرار القضائي ،وكيفية
استجواب اخلصم ،وجزاء ختلف اخلصم املراد استجوابه عن احلضور ،وحتديد
إجراءات حتليف اليمني ،وحتديد سلطة القايض يف توجيه اليمني املتممة ،وحتديد
اإلجراءات اخلاصة باملعاينة ،كبيان كيفية االنتقال إىل املعاينة ،وكيفية حترير املحرض
باألعامل املتعلقة باملعاينة ،كام خيتص قانون القايض بإجراءات االستعانة باخلرباء
وحتديد مهمتهم أو إعفائهم من أداء مهمتهم وكيفية حترير وأداء تقريرهم .
()115

املبحث الثالث
قاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات
نصت املادة ( /13أوالً) من قانون اإلثبات العراقي عىل أنه " يرسي بشأن أدلة اإلثبات
قانون الدولة التي تم فيها الترصف القانوين ،ومع ذلك جيوز للمحكمة أن تطبق القانون
العراقي إذا كان دليل اإلثبات فيه أيرس من الدليل الذي يشرتطه القانون األجنبي".
فتناولت هذه املادة أدلة اإلثبات ،وبينت أن القانون الذي يرسي بشأهنا هو قانون
الدولة التي تم فيها الترصف القانوين ،وإذا كانت هذه املادة متفقة مع كثري من املواد
القانونية التي وردت يف الترشيعات املختلفة ،وبخصوص الشق األول منها  .إال أهنا
()116

خالفت الترشيعات األخرى يف الشق الثاين منها ،بأن جوزت للمحكمة أن تطبق
القانون العراقي إذا كان دليل اإلثبات فيه أيرس من القانون املختص .
()117

) (115د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،املصدر السابق ،ص.542
) (116كاملادة ( )23من القانون املدين السوري التي نصت عىل أنه “يرسي يف شأن األدلة التي تعد مقدم ًا قانون
البلد الذي أعد فيه الدليل " ،واملادة ( )22من القانون املدين املرصي ،واملادة ( )22من القانون املدين الليبي.
) (117يأخذ بعض الفقه هبذه النظرة ويقول( :عىل أنه إذا كان القانون الذي يرسي عىل شكل الترصف هو الذي
يرسي عىل إثباته ،السيام عىل لزوم أو عدم لزوم الدليل الكتايب وقوته الثبوتية ،فإنه يمكن اخلروج عىل ذلك يف
بعض احلاالت .ذلك أنه ملا كانت قاعدة إخضاع الشكل لقانون املحل ،مث ً
ال روعي فيها التيسري عىل املتعاملني
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فقد خولت هذه املادة القايض العراقي عند نظره القضية ذات العنرص األجنبي ،إذا
وجد أن أدلة اإلثبات يف القانون العراقي هي أيرس وأسهل من الدليل الذي يشرتطه
القانون األجنبي الذي تم بموجبه الترصف القانوين طبقت القانون العراقي بشأنه،
واملفروض باملحكمة العراقية أهنا تعلم بالقانون األجنبي الذي ينبغي عليها أن تطبقه
حيث يعفى اخلصوم من إثباته

()118

بتقدير أن املحكمة الوطنية ال تطبق القانون األجنبي

إال بعد أن يشري بذلك القانون العراقي  -وهو ما يسمى بقاعدة اإلسناد الوطنية -فيعترب
القانون األجنبي يف نطاق الدعوى القائمة هو القانون الواجب التطبيق عم ً
ال بالقانون
العراقي ،وعىل املحكمة مراجعة الفقه والقضاء يف صدد صحة تفسري القانون األجنبي
وإن جاء حكمها خمالف ًا هلذا القانون وجب نقضه  .فلو أن قانون حمل إبرام الترصف
()119

وكان قانون ًا أجنبي ًا ال يلزم إثبات الترصف بالكتابة ،وكان القانون العراقي يلزمها ،كان
اإلثبات بالكتابة غري الزم أخذ ًا بقانون حمل إبرام الترصف ،وإذا كان قانون حمل إبرام
الترصف يوجب الكتابة ،والقانون العراقي ال يوجبها استبعد القانون األجنبي وطبق
القانون العراقي ألنه األيرس .
()120

يف احلياة الدولية اخلاصة ،فإنه يمكن االستغناء عن الشكل الذي يستلزمه ذلك القانون ،إذا كان أكثر تيسري ًا.
فإذا كان القانون الذي حيكم الشكل يستلزم الدليل الكتايب الرسمي إلثبات العقد ،بينام يكتفي قانون القايض
بالكتابة العرفية ،كان للقايض أن يأخذ هبذا الشكل األخري يف اإلثبات) .ينظر د .أمحد عبد الكريم سالمة ،قانون
العقد الدويل (مفاوضات العقود الدولية -القانون واجب التطبيق وأزمته) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،من
دون سنة طبع ،ص.264
) (118ختام عبد احلسن شنان كريم ،إثبات القانون األجنبي  -دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية
القانون  -جامعة بابل ،2003 ،ص .40
) (119املحامي حممد عيل الصوري ،التعليق املقارن عىل مواد قانون اإلثبات (عىل ضوء آراء الفقهاء والتطبيقات
القضائية العراقية واملرصية والسورية واللبنانية وغريها)  ،ج ،1مطبعة شفيق ،بغداد ،1983 ،ص.115-114
) (120املصدر نفسه ،ص.115
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ولكن هل كان القانون العراقي موفق ًا يف إيراد هذا النص؟ ثم إال خيل هذا النص
باحلقوق املكتسبة لألطراف؟ وقبل اإلجابة عىل هذا التساؤل البد من أن نعرض لفكرة
احلقوق املكتسبة ،إذ ترجع اجلذور األوىل هلذه الفكرة كأساس لتطبيق القانون األجنبي
إىل عهد الفقيه  BALDUSوتقوم النظرية عىل مبدأ أسايس وهو أن أي قانون إقليمي
النطاق  ،ال متتد سلطته خارج حدود الدولة التي اصدرته .وداخل حدودها يرسي عىل
كل األشخاص والوقائع واألشياء املوجودة فيه .وهذا الطابع اإلقليمي جيعل سلطة
القانون وكذلك القضاء يف الدولة مانعة لسلطة أي قانون آخر .وهنا يبدو أساس تطبيق
القانون األجنبي الذي نشأ احلق أو املركز القانوين واكتسب يف ظله .فالقايض الوطني
ال يطبق القانون األجنبي امتثاالً ألوامر واضعه وإنام يأخذه بعني االعتبار كي يتحقق
من قيمة احلق أو املركز القانوين الذي نشأ وفق ًا له .فالعمل بالقانون األجنبي انام هو
احرتام للحقوق املكتسبة يف ظل القانون حفظ ًا هلا من التعرض للزوال بسبب تغري
()121

السيادة أو املكان .فأنصار هذه النظرية يقولون إن األصل هو إقليمية القوانني – وإذا
أخذنا القانون األجنبي باالعتبار عندما تشري قواعد اإلسناد بتطبيقه فام ذلك إال استثناء
من األصل واحرتام ًا للحق املكتسب الذي رتبه هذا القانون لصاحب احلق وتطبيق ًا
لقواعد العدالة التي تقيض بذلك ،فيطبق القانون األجنبي .وهبذا الصدد جاء يف قرار
()122

صادر عن املحكمة االحتادية العليا يف أبوظبي مانصه"ملا كان من املقرر يف قضاء هذه
املحكمة أن من يتمسك بتطبيق القانون األجنبي عىل النزاع املطروح عىل املحكمة عليه
أن يقيم الدليل عىل ذلك القانون وذلك بأن يقدمه إىل املحكمة إثبات ًا ألحكامه باعتباره
واقعة مادية ال يفرتض يف املحكمة العلم هبا ومؤدى ذلك أن يلتزم القايض بتطبيق
() 121د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص ،ط ،1النارش دار النهضة العربية ،بال سنة طبع،
ص.728-727
()122ختام عبد احلسن شنان كريم ،املصدر السابق ،ص.20
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قانونه"...

()123

ومن ثم بيان موقف الفقه العراقي بخصوص هذه املادة  .ويتمثل
()124

موقف الفقه العراقي باجتاهني اجتاه مؤيد هلذه القاعدة واجتاه معارض هلا ،لذلك
سنتناول يف املطلب األول املوقف املؤيد للقاعدة ،والثاين للموقف املعارض هلا ،ثم
نتناول يف مطلب ثالث تقييم هذه القاعدة.

املطلب األول
موقف الفقه املؤيد لقاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات
ذهب جانب من الفقه العراقي

()125

إىل القول إن القانون مل خيطئ يف األخذ بام أورده

يف املادة الثالثة عرشة من قانون اإلثبات رقم ( )107لسنة 1979من إعطاء احلق
للقايض يف تطبيق القانون العراقي ،ألن هذه املسائل تتعلق بتنازع القوانني ،وإن الدول
ختتلف بشأهنا ،وكثري ًا ما ترد قواعد تنازع القوانني احلكم يف بعض املسائل إىل القانون
الوطني ،لذلك يرى صاحب هذا الرأي بأن املرشع مل يأت أمر ًا إذا يف هذا النطاق وإنام
اختذ موقف ًا من املواقف املعروفة يف قواعد تنازع القوانني .وليس من املهم أن يكون
الطرفان أجنبيني يف العالقة القانونية فمن اجلائز أن يكون الطرفان أجنبيني ومن اجلائز
أن يكون فيها طرف أجنبي واحد مع طرف عراقي .
()126

( )123قرار املحكمة االحتادية العليا-األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  84لسنة 28قضائية بتاريخ-25
 ،2007-4منشور لدى د.حممد أمحد شحاتة حسني ،املطول ،ج ،1املصدر السابق ،ص ،264وبنفس االجتاه
قرار حمكمة التمييز يف ديب الطعن رقم  77لسنة  2007جلسة الثالثاء  25ديسمرب  ،2007منشور يف جمموعة
األحكام ،ج ،2ع ،18من سبتمرب إىل ديسمرب  ،2007ص.1522
) (124فقد ذهب د .عباس الرصاف إىل القول :بأن مرشع قانون اإلثبات أراد تأكيد املبدأ املعروف يف القانون
الدويل اخلاص ،وهو تفضيل القانون الوطني عىل القانون األجنبي عند االختالف يف األحكام .ينظر طاولة
مستديرة حول قانون اإلثبات ،املصدر السابق ،ص.338-337
) (125د .عباس الرصاف ،املصدر نفسه ،ص.343
) (126وقد رد الدكتور سعدون العامري عىل ما ذكره الدكتور عباس الرصاف (إذا كان أحد الطرفني عراقي ًا
طبق القانون العراقي) وهذا القول يف احلقيقة قد جانب الصواب ،ألن أحد الطرفني إذا كان عراقي ًا فليس
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ثم يستطرد هذا الرأي بالقول :املسألة هي أن قواعد تنازع القوانني إنام تطبق عىل
العالقة القانونية التي جتري يف خارج القطر سواء أكان طرفاها عراقيني أم أجنبيني فإذا
ما انجرت هذه العالقة إىل القضاء العراقي طبق القايض القواعد الواردة يف قانون
اإلثبات ،واملطلوب معرفته ما إذا كان احلكم الذي أوردته املادة الثالثة عرشة يف فقرهتا
األوىل صواب ًا أم ال؟ .وجييب صاحب هذا الرأي بأن املسألة هي ليست يف اتفاق
املتخاصمني عىل أن حيكم عالقتهام قانون أجنبي وقد أجريا تلك العالقة يف اخلارج ،بل
أن األمر يف حقيقته كام ييل :إذا ما وجد شخصان يف خارج العراق ،وأبرما صفقة معينة،
وكان القانون الذي أبرما هذه الصفقة يف ظله ،يشرتط رشوط ًا معينة يف إثباهتا ،كالكتابة
مث ً
ال فلم يلتزما بإبرام الصفقة بالكتابة بل أجرياها شفاه ًا وبشهادة الشهود .فإذا كان
القانون العراقي يف هذه املسألة ال يشرتط اإلثبات بالكتابة ،بل جييز إثباهتا بالشهادة،
فإن قانون اإلثبات قد أباح للقايض العراقي أن يسمح للمتعاقد بإثباهتا عن طريق
الشهادة ،وهذا هو مناط التيسري .ويبدو من استعراض هذا الرأي أن صاحبه يؤيد
موقف املرشع العراقي هبذا الشأن.
كام ذهب رأي آخر يف الفقه العراقي إىل القول :أن املرشع مل يقصد من وضع هذا
النص أن حيكم أجنبيني ،وإنام املسألة أن ال يكون هناك اتفاق مطلق ًا ،فاملسألة تتعلق
()127

بحالة الرضورة ،مثال ذلك مسافر عراقي مع آخر سواء أكان عراقي ًا أم غري عراقي يف
حالة عجلة ،ويف حالة رسعة ،واحتياج مفاجئ ،يلجأ إىل شخص آخر سواء كان من
أبناء وطنه أم أجنبي ًا ويستقرض منه مبلغ ًا لسد هذه احلاجة ،ففي هذه احلالة ال يفكر
بالرضورة أن يطبق القانون العراقي ،ألن العربة هنا بقانون الدولة التي تم فيها الترصف ،وليس العربة بجنسية
األطراف ،إال إذا كان األمر يتعلق باألحوال الشخصية طبق ًا للامدة ( )5/19من القانون املدين العراقي ،حيث
يطبق القانون العراقي إذا كان أحد الطرفني عراقي ًا وقت انعقاد عقد الزواج.
) (127د .آدم وهيب النداوي ،طاولة مستديرة ،املصدر السابق ،ص.349
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الشخص بعقد اتفاق وإنام كل ما يف األمر حيتاج إىل هذا املبلغ .ثم تقام الدعوى أمام
املحاكم العراقية .يصدف يف هذه احلالة أن ينص القانون األجنبي الذي جرت احلادثة
يف مكانه عىل نفاذه عىل هذه احلالة ،نحن أردنا أن نكافئ هذا الشخص عىل حسن خلقه،
وعىل احرتامه هلذه املسألة ،ولتقدير هذه الرضورة نكافئه بأن نقدم له ح ً
ال ميرس ًا
للوصول إىل احلق ،مكافأة له عىل ما قدمه يف هذا املجال ،وما جئنا به هو ما ينادي به
اآلن فقه القانون الدويل اخلاص ،ومركز القانون الدويل يف الهاي اعتمد مثل هذا النص
يف الواقع وعممه عىل شكل توصيات لبعض الدول أن تسنه يف قوانينها.
كام أيد جانب من الفقه

()128

هذه القاعدة فذهب إىل القول :بأن املرشع هيدف من

االستثناء الذي ورد يف املادة ( )13إىل التيسري يف اإلثبات ،إال أنه ينتقد هذا النص من
جانب آخر ويقول :إن اجتاه املرشع قد يؤدي إىل التشدد وعدم االطمئنان لسببني:
األول :إن سلطة القايض يف إبدال القانون األجنبي بالقانون العراقي ،هي سلطة
جوازية ،له اخليار يف ممارستها أو عدم ممارستها ،وصاحب العالقة غري مطمئن ما إذا
كان القايض سيعمل بالسلطة املخولة بموجب املادة ( )13من قانون اإلثبات ويطبق
القانون العراقي ،أو أنه سيتخىل عنها ويطبق قانون البلد الذي تم فيه الترصف ،لذلك
حيبذ هذا الرأي أن تكون هذه السلطة وجوبية يلزم القايض بمقتضاها تطبيق أحكام
القانون العراقي متى كان دليل اإلثبات فيه أيرس من الدليل الذي يشرتطه القانون
األجنبي .ومؤدى هذا حتمية تطبيق القانون العراقي يف كل الدعاوى ومن قبل كل
احلكام العراقيني كلام كان دليل اإلثبات فيه أيرس .وهبذا يسهل معرفة اختصاص
القانون العراقي.

) (128د .حسن اهلداوي ود .غالب عيل الداودي ،املصدر السابق ،ص.173
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الثاين :التسهيل الذي قصده املرشع قد ال يدرك يف مجيع األحوال .فلو أن طريف
العالقة قد نظام شكل الترصف ،ودليل اإلثبات ،وفق ًا ملا هو مقرر يف قانون جنسيتهام
أو يف قانون املوضوع ومل يعتمدا الشكلية املقررة يف قانون حمل إجراء الترصف،
معتمدين يف هذا عىل ما تقرره قاعدة معتمدة يف كثري من الدول حق اخليار بني هذه
القوانني

()129

ففي هذه احلالة لو كان دليل اإلثبات يف القانون املعمول به أيرس مما هو يف

القانون العراقي فإنه ال يكون يف مقدور القايض العراقي تطبيقه كام ال يمكن تطبيق
القانون العراقي أيض ًا ألن الفقرة األوىل من املادة ( )13خولته اختيار ما هو أسهل من
القانونني (قانونه وقانون حمل إجراء الترصف) وال خيار له يف غريها .
()130

إذن يتضح مما سبق أن اجتاه هذا الفقه مؤيد لقاعدة الدليل األيرس لالعتبارات التي
ساقها وهي:
 .1تفضيل القانون العراقي عىل القانون األجنبي عند االختالف يف األحكام.
 .2كثري ًا ما ترد قواعد تنازع القوانني احلكم يف بعض املسائل إىل القانون الوطني،
فيتم تطبيق القانون العراقي.
 .3تعلق املسألة بحالة الرضورة وعدم استطاعة إعداد الدليل.
 .4التيسري والتسهيل عىل املتعاقدين.

) (129كالقانون املرصي واألردين والكويتي ،حيث ُخي رري أطراف العالقة باتباع الشكلية املقررة يف قانون البلد
الذي تم فيه الترصف أو تلك التي حتكم املوضوع أو تلك املقررة يف قانون جنسية املتعاقدين.
) (130ويقرتح هذا الرأي حتى يكون استعامل هذا االستثناء أوسع وأشمل أن يكون النص بالشكل اآليت:
“يرسي يف شأن أدلة اإلثبات قانون الدولة التي اتبعت الشكلية املقررة يف قانوهنا ومع ذلك تطبق املحكمة
القانون العراقي إذا كان دليل اإلثبات فيه أيرس من القانون الذي خضع له العقد شك ً
ال " .ينظر د .حسن اهلداوي
ود .غالب عيل الداودي ،املصدر السابق ،ص.174
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املطلب الثاين
موقف الفقه املعارض لقاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات
ذهب جانب آخر من الفقه العراقي

()131

إىل القول( :أن ما أورده املرشع هو جمرد نقل

ملا ورد يف القانون املدين من نصوص خاصة برسيان القانون من حيث الزمان واملكان
وقد أورد قانون اإلثبات نص ًا أعطى بموجبه للمحكمة احلق يف أن حتكم وفق ًا لنصوص

()132

القانون العراقي إذا كان دليل اإلثبات فيه أيرس من الدليل الذي يشرتطه القانون
األجنبي الواجب التطبيق يف الدعوى ،وقد أثارت هذه املادة نقاش ًا بني أساتذة القانون،
وقد انتقد هذا النص ،وأن هذا االنتقاد له ما يربره ألن الطرفني كانا قد اتفقا عىل طريق
لإلثبات وفق قانون معني ثم رفعت الدعوى أمام املحاكم العراقية وأراد أحد الطرفني
أن يتمسك بالقانون العراقي ألنه يسهل له الوصول إىل حقه إذا كان القانون الذي
تعاقد بظله وانرصفت إرادته إىل االلتزام به ال ييرس له الوصول إىل حقه بطريق نص
عليه القانون العراقي).
ويعتقد صاحب هذا الرأي بأن ما ورد يف هذا النص قد يثري يف املستقبل مشاكل
عملية ،وأنه ليس من املصلحة أن يتدخل القضاء يف مشكلة وقعت بني أجانب اتفقوا
عىل أن يطبق عليهم قانوهنم اخلاص الذي أبرموا العقد بظله وحتت سلطانه ،فليس من
املنطق أن يلجأ أحد هؤالء إىل القانون العراقي ويغمط حق صاحبه ملجرد أن القانون
العراقي يرس له اإلثبات فجعل من املمكن أن يثبت بالشهادة ما كان جيب أن يثبته
بالكتابة بموجب القانون الذي تم العقد يف ظله.

) (131د .سعدون العامري ،طاولة مستديرة حول قانون اإلثبات ،املصدر السابق ،ص.342
) (132املادة ( )28من القانون املدين العراقي امللغية.
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ومن خالل هذا الرأي يتبني أنه معارض الجتاه املرشع العراقي الذي سمح بتطبيق
القانون العراقي إذا كان دليل اإلثبات فيه أيرس من القانون األجنبي الواجب التطبيق.
ويرد عىل ما ذهب إليه أصحاب االجتاه األول بخصوص املسألة التي تتعلق بعراقي
اقرتض مبلغ ًا دون أن يربم عقد ًا حتريري ًا بالقول :أن مجيع القوانني تقيض بشأن هذه
املسألة أنه إذا وجد مانع مادي لعدم حترير السند أو مانع أديب أو غري ذلك من املوانع
فيجوز إثبات الدليل بالشهادة وهذا أمر متفق عليه .ولكن وحسب نصوص القانون
املدين العراقي وحسب نصوص قانون املرافعات إذا كان أحد الطرفني عراقي ًا يطبق
القانون العراقي .
()133

فاملسألة إذن البد أن تتعلق بأجنبيني أبرما عقد ًا يف اخلارج وأراد أحدمها أن تطبق
نصوص القانون العراقي الذي يسهل عليه مهمة إثبات حقه؛ ألن القانون الذي أبرم
العقد يف ظله هو قانون أجنبي ال يسمح له اإلثبات بالطريقة التي يسمح هبا القانون
العراقي .ويمكن رضب أمثلة كثرية عىل ذلك ،فمث ً
ال أن القانون العراقي يسمح
باإلثبات بالشهادة إذا مل تتجاوز قيمة املبلغ ( )5000آالف دينار .فلو أن القانون
األجنبي ال يسمح اإلثبات بالشهادة إذا جاوزت قيمة االلتزام ألفي دينار مث ً
ال وتم إبرام
عقد بمبلغ يمكن إثباته بالشهادة فال شك أن هلذين األجنبيني أن يثبتا العقد بالشهادة
ما دامت قيمته ال تزيد عىل ( )5000آالف دينار .ومثال آخر لو أن القانون األجنبي
يوجب شكلية معينة إلبرام العقد وإلثباته طبع ًا ،فهل يسمح إذا مل توجد مثل هذه
الشكلية يف القانون العراقي اإلثبات بالشهادة أو اإلثبات بغري الطريقة التي نص عليها
القانون.
) (133سبق أن بينا عدم وجاهة هذا الرأي فإذا كان أحد الطرفني عراقي ًا فال يعني ذلك أن نطبق القانون
العراقي ،إال يف مسائل األحوال الشخصية بموجب املادة ( )5/19من القانون املدين العراقي.
206

50

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss73/3

?????? ?????" ????? ?????? ??????? ?? ???????? ?????? ?????? ?????? ??????? ???? Al-Sabawi and Mohammed:

[د.يارس السبعاوي ود .خليل إبراهيم حممد]

ويستطرد الرأي بالقول :ال أعتقد أن من حسن الصياغة يف القانون أن يكرس املرشع
ً
خاصة وأنه ال يتعلق بالنظام العراقي وذلك أن قواعد
نص ًا هو غري مضطر إىل إيراده
اإلثبات ال تعترب كام هو معروف من النظام العام لذلك جيوز االتفاق عىل اإلثبات بغري
الطريقة التي جاء هبا القانون ،فلامذا حيرش املرشع نفسه يف مسألة خمتلف عليها؟ .وال
تزال تعترب يف أحسن الظروف مسألة توصية صدرت يف مؤمتر ومل تطبقها القوانني .أن
ما استقرت عليه القوانني هو أن قانون الدولة التي جرى الترصف القانوين فيها يكون
هو الواجب التطبيق دون استثناء كام ورد يف املادة (( )13يرسي يف شأن أدلة اإلثبات
قانون الدولة التي تم فيها الترصف القانوين )...هذا منصوص عليه يف أغلب القوانني
بام يف ذلك القانون املدين ،أما عبارة (ومع ذلك جيوز للمحكمة أن تطبق القانون
العراقي إذا كان دليل اإلثبات فيه أيرس من الدليل الذي يشرتطه القانون األجنبي) فهذا
أمر غري متفق عليه  -الشق الثاين من املادة ( )13من القانون -فليس هناك مربر كاف
إليراد هذا االستثناء .
()134

املطلب الثالث
تقييم قاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات
من خالل بيان آراء الفقه العراقي نجد أن من أيد هذه القاعدة استند عىل مربرات
متعددة منها تفضيل القانون العراقي عىل القانون األجنبي عند االختالف يف األحكام.
) (134وقد عقب الدكتور عباس الرصاف عىل ما ذكره الدكتور سعدون العامري بالنسبة للامنع املادي واألديب
الذي يمنع اخلصوم إذا كانوا يف اخلارج من أن يلتزموا بحكم القانون األجنبي ،ويستطرد بالقول أنه ال يتصور
بأن تصور د .آدم وهيب النداوي كان عىل أساس أن هناك مانع ًا أدبي ًا أو مانع ًا مادي ًا وإنام مل يشأ املتعاقدان األخذ
بالقانون األجنبي لسبب أو آلخر ثم تقابال أمام املحكمة العراقية فمن اجلائز أن جيد القايض أن من العدالة األخذ
بحكم القانون العراقي إذا كان ذلك أيرس عىل الطـرفني املتعاقدين ،وليس يف ذلك ضـريال بالنسبة للقانون
العراقي وال بالنسبة للقانون األجنبي وال بالنسبة للمتعاقدين ،فاملسألة تيسري للمتعاقدين ال تعقيد األمور هلم،
ينظر طاولة مستديرة ،املصدر السابق ،ص.358
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وتعلق املسألة بحالة الرضورة وعدم استطاعة إعداد الدليل .وكذلك التيسري والتسهيل
عىل املتعاقدين.
فذهب اجلانب املؤيد من الفقه هلذه القاعدة عىل اعتبار أن املرشع مل يأت أمر ًا إذا يف
هذا النطاق وإنام اختذ موقف ًا من املواقف املعروفة يف قواعد تنازع القوانني .وليس من
املهم أن يكون الطرفان أجنبيان يف العالقة القانونية فمن اجلائز أن يكون الطرفان
أجنبيني ومن اجلائز أن يكون فيها طرف أجنبي واحد مع طرف عراقي .وكل ما يف
املسألة هي أن قواعد تنازع القوانني إنام تطبق عىل العالقة القانونية التي جتري يف خارج
القطر سواء أكان طرفاها عراقيني أم أجنبيني فإذا ما انجرت هذه العالقة إىل القضاء
العراقي طبق القايض القواعد الواردة يف قانون اإلثبات.
والواقع أن املسألة ليست كذلك فقواعد تنازع القوانني ال تطبق عىل العالقات
القانونية التي جتري خارج القطر ،بل تطبق كذلك عىل العالقات القانونية والوقائع
التي جتري أو حتدث داخل القطر إال أن العنرص األجنبي يتطرق إىل العالقة ،فتنهض
هنا قواعد القانون الدويل اخلاص لتحكم العالقة.
كام أن العالقة إذا انجرت إىل القضاء العراقي فليس بالرضورة أن يطبق القايض
القانون العراقي والقواعد الواردة يف قانون اإلثبات ،فقد رأينا أن الفقه الراجح مال إىل
تطبيق القانون الذي حيكم املوضوع وفضله عىل قانون القايض ،اللهم إال ما تعلق منها
بقواعد اإلجراءات حيث ترسي عليها القواعد الواردة يف قانون القايض.
وذهب الرأي املؤيد

()135

هلذه القاعدة إىل حد جعل سلطة القايض يف إبدال القانون

األجنبي بالقانون العراقي ،سلطة وجوبية يلزم القايض بمقتضاها تطبيق أحكام
) (135د .حسن اهلداوي ود .غالب عيل الداودي ،املصدر السابق ،ص.174-173
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القانون العراقي متى كان دليل اإلثبات فيه أيرس من الدليل الذي يشرتطه القانون
األجنبي بدالً من السلطة اجلوازية بموجب املادة ( )13من قانون اإلثبات العراقي.
كام رأينا أن هناك اجتاه ًا يف الفقه العراقي قد انتقد هذه القاعدة ألسباب ومربرات
()136

منها :أن الطرفني كانا قد اتفقا عىل طريق لإلثبات وفق قانون معني ثم رفعت الدعوى
أمام املحاكم العراقية وأراد أحد الطرفني أن يتمسك بالقانون العراقي ألنه يسهل له
الوصول إىل حقه إذا كان القانون الذي تعاقد بظله وانرصفت إرادته إىل االلتزام به ال
ييرس له الوصول إىل حقه بطريق نص عليه القانون العراقي .كام أن هذا النص قد يثري
يف املستقبل مشاكل عملية وأنه ليس من املصلحة أن يتدخل القضاء يف مشكلة وقعت
بني أجانب اتفقوا عىل أن يطبق عليهم قانوهنم اخلاص الذي أبرموا العقد بظله وحتت
سلطانه ،فليس من املنطق أن يلجأ أحد هؤالء إىل القانون العراقي ويغمط حق صاحبه
ملجرد أن القانون العراقي يرس له اإلثبات فجعل من املمكن أن يثبت بالشهادة ما كان
جيب أن يثبته بالكتابة بموجب القانون الذي تم العقد يف ظله.
واحلقيقة أننا نتفق مع الرأي الفقهي املعارض لقاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات،
فاملرشع العراقي قد شذ عن القاعدة يف هذا الشأن وسمح بتطبيق القانون العراقي كلام
كان دليل اإلثبات فيه أيرس من الدليل الذي يشرتطه القانون األجنبي ،فهو من جهة
خيل بالتوقعات املرشوعة لألطراف ،فاألطراف يعرفون مسبق ًا القانون الذي حيكم
النزاع بينهم فهو إما أن يكون قانون الدولة التي تم فيها الترصف أو القانون الذي حيكم
موضوع الترصف ،فض ً
ال عن اخليارات التي سمحت فيها بعض القوانني يف تطبيق
قانون املوطن املشرتك للمتعاقدين أو قانون جنسيتهم املشرتكة .وهذا اخليار ربام حيقق
التسهيل املطلوب دون أن خيل بالتوقعات املرشوعة لألطراف.
) (136د .سعدون العامري ،طاولة مستديرة حول قانون اإلثبات ،املصدر السابق ،ص.342
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كام أن األخذ بقاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات قد يؤدي إىل اإلخالل باحلقوق
املكتسبة لألطراف ،فاألطراف يف الترصفات القانونية عندما يتفقون عىل إثبات
ترصفهم بدليل كتايب ،فال جيوز أن يتم اإلثبات بالشهادة ملجرد أن القانون العراقي جييز
إثبات مثل ذلك الترصف بالشهادة.
لذلك ندعو املرشع العراقي إىل إلغاء قاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات ،وإذا كانت
غاية املرشع التسهيل عىل األطراف فبإمكانه إعطاء اخليار يف تطبيق قانون معني من بني
جمموعة قوانني يعطى احلق يف اختيارها لألطراف ،كام فعل الكثري من القوانني.
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اخلامتة
من خالل هذا البحث املتواضع توصلنا إىل مجلة من النتائج والتوصيات كام ييل:
أوالً :النتائج:
 .1أن أدلة اإلثبات حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء هي الوسائل املقبولة قانون ًا
التي يلجأ إليها أطراف النزاع إلقناع القايض بصحة الوقائع التي يدعوهنا .وحيدد
املرشع يف كل دولة أدلة اإلثبات املختلفة ،كام حيدد حجية كل دليل يف اإلثبات بموجب
قواعد يضعها لذلك .وتظهر أمهية اإلثبات عند عرض النزاع أمام القضاء ،فيقع عىل
القايض حينئذ تطبيق القواعد املنظمة لإلثبات.
 .2أن القاعدة العامة فيام يتعلق بالقانون الواجب التطبيق عىل أدلة اإلثبات وحسبام
نصت عليه أغلب القوانني هي أن مسألة اإلثبات ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بمسألة الشكل،
فالقانون الذي حيكم الشكل هو ذاته الذي حيكم اإلثبات .وهذا ما أخذ به املرشع
اإلمارايت يف قانون املعامالت املدنية االحتادي و العراقي يف قانون اإلثبات عندما نص
عىل أنه "يرسي يف شأن أدلة اإلثبات قانون الدولة التي تم فيها الترصف القانوين."....
وملا كان قانون الدولة التي تم فيها الترصف القانوين هو الذي يرسي عىل الشكل وفق ًا
ملا قرره القانون املدين العراقي ،فإن ذلك يعني أن املرشع قد ربط بني الشكل واإلثبات
وأخضعهام لقانون الدولة التي تم فيها الترصف .فالقانون الذي حيكم الشكل هو الذي
حيدد لزوم أو عدم لزوم شكل معني لإلثبات ،كام حيدد قوة الدليل يف اإلثبات ،ومن ثم
خيضع اإلثبات للقانون الذي حيكم الشكل ،والقانون الذي حيكم الشكل هو قانون
الدولة التي تم فيه الترصف.
 .3إذا كانت القاعدة العامة هي خضوع أدلة اإلثبات لقانون الدولة التي تم فيها
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الترصف القانوين ،إال أن الفقه فرق بني املسائل املوضوعية يف اإلثبات واملسائل
اإلجرائية .فاإلثبات كنظام قانوين يتكون من نوعني من القواعد :قواعد موضوعية
حتدد طرق اإلثبات ،وحاالت تطبيق كل طريق منها ،وحجية كل دليل ،والرشوط
الالزمة لإلثبات ،وهناك قواعد إجرائية الغرض منها بيان األوضاع التي تتبع عند
سلوك كل طريق من طرق اإلثبات عند االلتجاء إىل القضاء ،ونظام اإلثبات ال يمكن
إدراجه برمته يف طائفة املسائل اإلجرائية وال يف طائفة املسائل املوضوعية ،فهو يتوزع
بني كال الطائفتني ومن ثم حيكمه أكثر من قانون ،وحتديد طبيعة هذه املسائل تعد مسألة
تكييف ختضع لقانون القايض.
 .4فمن حيث املسائل املوضوعية يف اإلثبات يدخل فيها حمل اإلثبات وعبئه ،وطرق
اإلثبات ومدى قوة كل دليل ،وكل منها ختضع لقانون معني يف نطاق القانون الدويل
اخلاص:
أ .فمحل اإلثبات يعد جزء ًا من املوضوع ومن ثم فإنه خيضع للقانون الذي حيكم
املوضوع ،فتعيني الوقائع القانونية التي جيوز أن يرد عليها اإلثبات مسألة وثيقة الصلة
بموضوع الدعوى ،ألن الواقعة حمل اإلثبات هي التي يتوقف عليها األثر القانوين
املطلوب القضاء به ،لذلك كان الرأي السائد فقه ًا وقضا ًء هو وجوب تطبيق القانون

املوضوعي الذي حيكم العالقة.

ب .أما عبء اإلثبات أي حتديد املكلف باإلثبات من اخلصوم ،فهو طاملا يتعلق
بتوزيع عبء اإلثبات بني املدعى واملدعى عليه ،فإنه يرتبط باحلق أو املركز القانوين حمل
النزاع ،فهو يتصل بحامية أحد أطرافه وبإعفائه من إقامة الدليل عىل صفته ،كصاحب
هلذا احلق أو املركز القانوين ،حسب الوضع الثابت أص ً
ال أو ظاهر ًا ،وهو من ثم خيضع
للقانون الذي حيكم املوضوع .وإذا تم نقل عبء اإلثبات عن طريق القرائن فيتطلب
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األمر حتديد القانون الذي حيكم هذه القرائن:
** فالقرائن القانونية ختضع للقانون الذي حيكم موضوع النزاع ألن هذه القرائن
يضعها املرشع بالنظر إىل حق أو مركز قانوين معني حتى قبل أن يكون حم ً
ال للنزاع.
** أما القرائن القضائية فهي تتصل بالنشاط الوظيفي للقايض وبدوره يف حتقيق
الدعوى فله سلطة تقديرية مطلقة بشأهنا ،وله احلرية الكاملة يف تكوين قناعته ،لذلك
يمكن القول بأن قانون القايض هو الذي يطبق عىل القرائن القضائية وليس قانون
املوضوع.
ج .أما بخصوص تعيني القانون الواجب التطبيق عىل أدلة اإلثبات ،فهذه األدلة
تنقسم إىل أدلة اإلثبات املعدة مقدم ًا ،وأدلة اإلثبات غري املعدة مقدم ًا:
** بخصوص أدلة اإلثبات املعدة مقدم ًا :فيتجه رأي يف الفقه إىل إخضاع هذه
األدلة إىل قانون القايض؛ ألن طرق اإلثبات وحتديد ما يقبل منها تتصل أساس ًا بوظيفة
القايض الذي له سلطة يف تقدير قوة إقناع الدليل املقدم أمامه .يف حني أن هناك رأي ًا
آخر ال يقبل بذلك وخيضع األدلة املعدة مقدم ًا للقانون املحيل ،فقبول الدليل الكتايب
ولزومه أو عدمه يف اإلثبات خيضع لقانون حمل إجراء الترصف ،وهو ما أخذ به الكثري
من القوانني.
** وبخصوص أدلة اإلثبات غري املعدة مقدم ًا :فقد اختلف الرأي كذلك
بخصوص القانون الذي ختضع له هذه األدلة ،فهناك من ذهب إىل إخضاع قبول األدلة
غري املعدة مقدم ًا لقانون القايض ،فالطبيعة اإلجرائية لطرق اإلثبات كافة ال يمكن
إنكارها ،وهي تتعلق بالنهاية بكيفية اقتناع القايض وحريته يف تكوين عقيدته .إال أن
الرأي الراجح خيضع ما يقبل من األدلة للقانون الذي حيكم موضوع الدعوى ،كام

[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018

57

[السنة الثانية والثالثون]

213

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 73 [2018], Art. 3

[سلطة املحكمة بتطبيق الدليل األيرسباإلثبات يف القانون الدويل اخلاص]

حتددها قاعدة اإلسناد يف قانون القايض.
 .5أما مسائل اإلجراءات وهي األوضاع التي تتبع يف تقديم األدلة فمن املسلم فيها
أهنا ختضع لقانون القايض الذي ينظر الدعوى أو يبارش اإلجراء اخلاص باإلثبات .ألن
هذه اإلجراءات تتصل من ناحية بحسن سري الدعوى وتنظيم اخلصومة ،ومن ناحية
أخرى فإن األشكال التي رسمها القانون لتقديم األدلة قد روعي فيها التسهيل عىل
القايض حتى يتمكن من تكوين قناعته يف خصوص الدعوى املقامة.
 .6وإذا كانت القاعدة العامة يف خضوع أدلة اإلثبات لقانون الدولة التي تم فيها
الترصف ،فإن املرشع العراقي قد شذ عن هذه القاعدة يف املادة ( )13من قانون اإلثبات
وسمح بتطبيق القانون العراقي إذا كان دليل اإلثبات فيه أيرس من القانون األجنبي،
وقد اختلف الفقه العراقي بخصوص هذه املادة بني مؤيد ومعارض هلذا النص ولكل
من الفريقني حججه ومربراته يف الرفض أو التأييد.
ثاني ًا :املقرتحات:
أ .إن موضوع القانون الواجب التطبيق عىل أدلة اإلثبات من املواضيع الشائكة
واملعقدة نظر ًا للقواعد الكثرية التي حتكم هذه األدلة ،فض ً
ال عن تنوع هذه األدلة،
لذلك نقرتح عىل املرشع اإلمارايت والعراقي أن ينظم مسألة تنازع القوانني يف مسائل
اإلثبات بنصوص قانونية تساعد القضاء يف حسم املشاكل النامجة عن اإلثبات يف
القانون الدويل اخلاص ،وعدم ترك األمر الجتهادات الفقهاء ،فنقرتح عىل املرشعني
معاجلة املسائل التالية:
 .1حتديد القانون الواجب التطبيق عىل حمل اإلثبات ورشوط الواقعة حمل اإلثبات.
 .2حتديد القانون الواجب التطبيق عىل عبء اإلثبات.
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 .3حتديد القانون الذي حيكم كل دليل من أدلة اإلثبات وهي كام نعلم عديدة
ومتنوعة ،خصوص ًا األدلة التي مل تنل االهتامم الكايف كاملعاينة واخلربة واألدلة
اإللكرتونية.
 .4بيان املسائل املوضوعية واإلجرائية يف اإلثبات وحتديد القانون الذي حيكم ك ً
ال
منها.
ب .كام ندعو املرشع العراقي ،إىل إلغاء قاعدة الدليل األيرس يف اإلثبات ألهنا ال
تنسجم مع توقعات األطراف ،كام أهنا ختل باحلقوق املكتسبة هلا .ويكفي أن يعطي
املرشع اخليار يف خضوع هذه املسألة لقوانني متعددة كام فعل الكثري من القوانني التي
أخضعت الشكل واإلثبات لقوانني متعددة ،كام هو احلال يف قانون املعامالت املدنية
االحتادي.
ج .نقرتح عىل املرشع اإلمارايت ،إعادة النظر يف صياغة نص املادة ( )19من قانون
املعامالت املدنية االحتادي  ،ألن الصياغة الترشيعية التي أوردها املرشع االحتادي هبذا
الوضع مل يفصل فيها بني موضوع العقود الدولية ،وأحكام الشكل فيها  ،وإنام خص
االثنني بقاعدة تنازع واحدة وهو ما أورده يف املادة املذكورة أعاله .واألجدر باملرشع
االحتادي ،وهو بصدد تنظيم العقود الدولية أن يورد قاعدة تنازع مستقلة حتكم
املوضوع ،وأخرى حتكم شكل العقد عىل غرار ما هو موجود يف الكثري من الترشيعات
العربية حمل الدراسة املقارنة.
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املصادر
أوالً :الكتب:
 .1د .إبراهيم أمحد إبراهيم ،القانون الدويل اخلاص ،تنازع القوانني ،من دون
مكان طبع.1997 ،
 .2د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،دراسة تأصيلية
مقارنة ،الطبعة األوىل ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة.2002 ،
 .3د .أمحد عبد الكريم سالمة ،املخترص يف قانون العالقات الدولية ،الطبعة
األوىل ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1987 ،
 .4د .أمحد عبد الكريم سالمة ،قانون العقد الدويل (مفاوضات العقود الدولية
ــ القانون واجب التطبيق وأزمته) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،من دون سنة طبع.
 .5د .أمحد عبد الكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص ،ط ،1دار النهضة العربية،
بال سنة طبع.
 .6د .آدم وهيب النداوي ،رشح قانون اإلثبات ،الطبعة الثانية ،بغداد.1986 ،
 .7د .حامد زكي ،أصول القانون الدويل اخلاص ،الطبعة الثالثة ،مطبعة جلنة
التأليف والرتمجة والنرش ،القاهرة.1944 ،
 .8د .حسن هداوي ود .غالب عيل الداودي ،القانون الدويل اخلاص ،القسم
الثاين تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي وتنفيذ األحكام األجنبية ،الطبعة
األوىل ،دار الكتب للطباعة والنرش ،جامعة املوصل.1982 ،
 .9د .حفيظة السيد حداد ،القانون الدويل اخلاص ،الكتاب األول يف تنازع
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القوانني ،منشورات احللبي احلقوقية.2002 ،
 .10د .سليامن مرقس ،أصول الثبات وإجراءاته يف املواد املدنية يف القانون املرصي
مقارن ًا بتقنينات سائر البالد العربية ،اجلزء األول ،النارش عامل الكتب ،القاهرة ،من دون
سنة طبع.
 .11د .عبد احلكيم حمسن عطروش ،أحكام تنازع القوانني يف القانون اليمني
واملقارن ،من دون مكان طبع ،عدن.1995 ،
 .12أ .عبد احلميد عمر وشاحي ،القانون الدويل اخلاص يف العراق ،اجلزء األول،
مطبعة النفيض األهلية ،بغداد.1941-1940 ،
 .13د .عز الدين عبد اهلل ،القانون الدويل اخلاص املرصي ،اجلزء الثاين يف تنازع
القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدوليني ،مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة ،من
دون سنة طبع.
 .14د .عز الدين عبد اهلل ،القانون الدويل اخلاص ،اجلزء الثاين يف تنازع القوانني
وتنازع االختصاص القضائي الدوليني ،الطبعة التاسعة ،اهليئة العامة للكتاب املرصية،
القاهرة.1986 ،
 .15د .عوض اهلل شيبة احلمد السيد ،الوجيز يف القانون الدويل اخلاص ،الطبعة
الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1997 ،
 .16عيسى بن حيدر ،رشح قانون اإلثبات بني القانون اإلمارايت والقانون املرصي،
ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة.2013 ،
 .17د .غالب عيل الداودي ،القانون الدويل اخلاص ،تنازع القوانني ،ط ،1دار
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الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن.2011 ،
 .18د .حممد أمحد شحاته حسني ،املطول يف رشح قانون املعامالت املدنية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ط ،1ج ،1املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية ،مرص،
.2015
 .19د .حممد كامل فهمي ،أصول القانون الدويل اخلاص ،الطبعة الثانية ،مؤسسة
الثقافة اجلامعية.1982 ،
 .20د .حممد مربوك الاليف ،تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدويل،
منشورات اجلامعة املفتوحة.
 .21املحامي حممد عيل الصوري ،التعليق املقارن عىل مواد قانون اإلثبات (عىل
ضوء آراء الفقهاء والتطبيقات القضائية العراقية واملرصية والسورية واللبنانية
وغريها) ،اجلزء األول ،مطبعة شفيق ،بغداد.1983 ،
 .22د .مصطفى جمدي هرجة ،دفوع وأحكام يف قانون اإلثبات يف املواد املدنية ،دار
الفكر والقانون للنرش والتوزيع.2009 ،
 .23د .ممدوح عبد الكريم حافظ عرموش ،القانون الدويل اخلاص واملقارن ،اجلزء
األول ،الطبعة األوىل ،مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن األردن.1998 ،
 .24د .منصور مصطفى منصور ،مذكرات يف القانون الدويل اخلاص ،دار املعارف
بمرص.1957-56 ،
 .25د .هشام عيل صادق ،تنازع القوانني ،الطبعة الثالثة ،منشأة املعارف
باإلسكندرية.1974 ،
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جمموعة األعامل التحضريية للقانون املدين املرصي ،اجلزء األول ،الباب التمهيدي،
أحكام عامة (من املادة  1إىل املادة  ،)88مطبعة دار الكتاب العريب ،مرص ،من دون سنة
طبع.
ثاني ًا :البحوث والدراسات:
 .1د .عباس الرصاف وآخرون ،طاولة مستديرة حول قانون اإلثبات ،جملة العدالة،
العدد الثاين ،السنة السادسة.1980 ،
 .2د .عز الدين عبد اهلل ،تنازع القوانني يف القانون املدين اجلزائري اجلديد ،جملة
مرص املعارصة ،العدد  ،378السنة  ،70أكتوبر.1978 ،
 .3د .عز الدين عبد اهلل ،دراسات يف القانون الدويل اخلاص الكويتي ،اجلزء الثاين
يف تنازع القوانني يف العقد ،جملة مرص املعارصة ،السنة  ،64العدد  ،352مطبعة األهرام
القاهرة.1973 ،
 .4د .مصطفى إبراهيم الزملي و د .يارس باسم ذنون ،احلقيقة القضائية واحلقيقة
الواقعية بني النسبية واإلطالق ،بحث منشور يف جملة بحوث مستقبلية تصدرها كلية
احلدباء اجلامعة.2006 ،
 .5د .يارس باسم ذنون السبعاوي ،احلقيقة التقديرية  -دراسة مقارنة ،بحث ملقى
يف املؤمتر السنوي الثاين لكلية القانون -جامعة الشارقة حتت عنوان قضايا قانونية
معارصة.2015 ،
 .6د .يارس باسم ذنون ،قاعدة اجلهل بالقانون ال يعترب عذر ًا ،مبدأ قانوين أم قاعدة
قانونية موضوعية ومسوغاهتا الفلسفية  -دراسة يف فلسفة القانون ،بحث منشور يف
جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية  ،تصدرها كلية الرتبية  -جامعة تكريت ،العدد
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 ،5املجلد .2005 ،12
ثالث ًا :األطاريح:
 .1د .باسم سعيد يونس ،القانون الواجب التطبيق عىل العقد الدويل،
أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية القانون ،جامعة املوصل.1988 ،
 .2يارس باسم ذنون السبعاوي ،نظرية الرجحان وتطبيقها يف أدلة اإلثبات
املدين  -دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية القانون -
جامعة النهرين.2003 ،
 .3ختام عبد احلسن شنان كريم  ،إثبات القانون األجنبي  -دراسة مقارنة،
رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون  -جامعة بابل.2003 ،
رابع ًا :القوانني:
 .1قانون املعامالت املدنية اإلمارايت االحتادي رقم ( )5لسنة .1985
 .2قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية االحتادي رقم ( )10لسنة
.1992
 .3القانون املدين العراقي املرقم ( )40لسنة  1951املعدل.
 .4قانون التجارة العراقي املرقم ( )83لسنة .1984
 .5قانون اإلثبات العراقي املرقم ( )107لسنة  1979املعدل.
 .6القانون املدين املرصي املرقم ( )131لسنة  1948املعدل.
 .7القانون الكويتي املرقم ( )5لسنة  1961اخلاص بتنظيم العالقات
القانونية ذات العنرص األجنبي.
 .8القانون املدين السوري املرقم ( )84لسنة .1949
 .9القانون املدين السوداين الصادر يف عام .1971
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.10 .10القانون املدين الليبيي رقم()38لسنة .1953
خامس ًا :األحكام القضائية
 .1جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة التمييز يف ديب ،املكتب الفني،
املبادئ القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية واألحوال
الشخصية ج ،1ع ،15يناير -سبتمرب.2004 ،
 .2جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة التمييز يف ديب ،املكتب الفني،
املبادئ القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية واألحوال
الشخصية ج ،2ع ،15أكتوبر -ديسمرب.2004 ،
 .3جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة التمييز يف ديب ،املكتب الفني،
املبادئ القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية واألحوال
الشخصية ج ،2ع ،18سبتمرب -ديسمرب.2007 ،
 .4جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة التمييز يف ديب ،املكتب الفني،
املبادئ القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية واألحوال
الشخصية ج ،2ع ،19سبتمرب -ديسمرب .2008 ،
 .5جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة التمييز يف ديب ،املكتب الفني،
املبادئ القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية واألحوال
الشخصية ج ،2ع ،15اكتوبر -ديسمرب.2009 ،
 .6جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة التمييز يف ديب ،املكتب الفني،
املبادئ القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية واألحوال
الشخصية ج ،1ع ،20يناير -مارس.2009 ،
 .7جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة التمييز يف ديب ،املكتب الفني،
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املبادئ القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية واألحوال
الشخصية ج ،2ع ،20أبريل -يونيو.2009 ،
سادس ًا :املواقع اإللكرتونية
 .1الكتاب املنشور عىل موقع املكتبة الوطنية الفرنسية :
Stefano Napolitani ،G. di ،La maxime “locus regit actum”: Etude de droit
international prive ،1887
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k377136t/f7.image

تاريخ زيارة املوقع.2016/3/15:

 .2جمموعة أحكام حمكمة النقض املرصية ،السنة  ،53ج ،2من مايو إىل ديسمرب
 ،2002ص 1106منشور عىل املوقع االلكرتوين التايلhttp\\mohamoon-:

 ju.com\SHJ\print.aspx?op=1&ID=39617&Type=2تاريخ زيارة املوقع
.2016/3/14
. .3قرار حمكمة النقض الفرنسية
T. H. Groud ،La preuve en droit international privé ،Revue internationale de
droit comparé. Vol. 53 N°4 ،Octobre décembre 2001. pp. 1005-1008.
.4

منشور عىل املوقع التايل
http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2001_num_53_4_17918

تاريخ زيارة املوقع .2016\3\16
 .5قرار حمكمة التمييز يف ديب ،الطعن رقم  176لسنة 1991جلسة السبت 25
يناير 1992منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
http\\mohamoon-ju.com\SHJ\print.aspx?op=1&ID=6335&Type=85

تاريخ زيارة

222

66

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss73/3
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] خليل إبراهيم حممد.يارس السبعاوي ود.[د

 القضائية70 لسنة5527و5314  قرار حمكمة النقض املرصية الطعنان رقام.6
 السنة،جمموعة أحكام حمكمة النقض املرصية2002  نوفمرب سنة27 جلسة
 منشور عىل املوقع1106 ص،2002  من مايو إىل ديسمرب،2 ج،53
االلكرتوين التايل
http\\mohamoon-ju.com\SHJ\print.aspx?op=1&ID=39617&Type=2

2016/3/14 تاريخ زيارة املوقع
 القانون الواجب التطبيق بشأن أدلة اإلثبات يف القانون الدويل اخلاص.7
Eric Fongaro, La loi applicable à la preuve en droit international privé, Editeur :L.G.D; 2006.

:منشور عىل املوقع التايل

http://www.lgdj.fr/la-loi-applicable-a-la-preuve-en-droit-international-prive9782275025148.html
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