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إلهذ ء
إىل أغهى مم يف نىجىد

إىل أعض مم كان ي مىعىد

أمي

أي

إىل أ ب شخص قهبي ه مىصىد

صوجتي

إىل مم شتذ ي معهي نعىد

إخىتي

إىل أفضم مم وهبهي ملعبىد

إىل مم سانذني عطاء غري حمذود

إىل مم قضى حنبه عهى حلذود

نذيي وكشيي وسيهاد
أصذقائي وصمالئي

شهذ ء فه طني

ج

إهذ ء خاص
أهدي هذا الجهد المتواضع إلى من كانوا منار علم فً حٌاتنا ،أساتذة كلٌة
الحقوق ،وبصفة خاصة أساتذة قسم القانون الخاص الذٌن منحونا جهدهم وعلمهم،
وفً مقدمتهم أستاذنا الدكتور :سالم حماد الدحدوح ،الذي صبر معً وصوب قلمً
ووجه رأًٌ ،ولوال توجٌهاته بعد هللا لما استطعنا أن نواصل هذا البحث ،ولما خرج
إلٌنا بالطرٌقة التً ٌمكن أن ٌكون فٌها هذا الجهد المتواضع على هذا النحو.
وال ننسى أستاذنا الدكتور المرحوم :مصطفى عٌاد ،سائلٌن المولى عز وجل أن ٌغفر
له ،وٌرحمه ،وٌسكنه فسٌح جناته.
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تقديم
أأوً :مأضأع البحث أمشكمته:
يعد العقد الدكلي مف أىـ صكر االرتباط كتداكؿ الثركات بيف األشخاص في مجاؿ
العالقات المدنية كالتجارية ذات العنصر األجنبي ،كلما كاف العقد ينعقد بكجو عاـ بمجرد تطابؽ
إرادة أطرافو بيدؼ إحداث أث انر قانكنيان معينان ،كىك ما يتطمب ضركرة كجكد الرضاء كالمحؿ كالسبب،
باعتبارىا األركاف المكضكعية لمعقد.
كمع ذلؾ فقد يتطمب القانكف في بعض األحياف ،أك قد يتفؽ األطراؼ عمى إفراغ التعبير
عف إرادتيـ في شكؿ معيف ،السيما في مجاؿ عقكد االستثمار كالتنمية ذات األىمية االقتصادية
كالقانكنية ،كعقكد التجييز كالتكريد كانشاء المصانع ،كعقكد نقؿ التكنكلكجيا ،كعقكد األشغاؿ العامة،
كعقكد القركض الدكلية ،كعقكد البتركؿ ،كذلؾ في مجاؿ التجارة الدكلية ،كذلؾ الحاؿ في مجاؿ
األحكاؿ الشخصية بيف أفراد الدكؿ المختمفة ،إذ يحتؿ عقد الزكاج المختمط أىمية بالغة في النظاـ
القانكني المعاصر لمدكؿ المختمفة.
فمثؿ ىذه العقكد كثي انر ما تثير مشكمة تنازع القكانيف ،أم :بياف القانكف كاجب التطبيؽ
عمييا ،كمشكمة تنازع االختصاص القضائي الدكلي بشأف المنازعات التي قد تثكر بشأنيا ،كما
يعنينا في ىذا البحث ،ىك بياف القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي بكجو عاـ ،كعقد
الزكاج المختمط بكجو خاص ،السيما مع تعدد القكانيف التي قد تثار بشأنيما ،مما ينبغي معو بياف
التطكر التاريخي الذم لحؽ بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى العقد الدكلي ،خاصة فيما يتعمؽ بشأف
قاعدة خضكع شكؿ العقد الدكلي لقانكف بمد اإلبراـ ،كمدل أىميتيا ليذا العقد ،كأساسيا الذم تستند
عميو ،كالخصائص التي تتميز بيا ،ككذلؾ تحديد نطاؽ تطبيؽ ىذا القانكف ،بخصكص الشكؿ
الالزـ لقياـ العقد الدكلي ،كاثباتو ،كاألثر المترتب عمى عدـ مراعاة ذلؾ عمى في حياة العقد،
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كاستم ارره ،كنفاذه ،مع بياف المسائؿ التي تدخؿ ضمف نطاؽ الشكؿ المتطمب فيو ،ككذلؾ نعرض
ألىـ صكر التصرفات القانكنية التي تخضع لمقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي ،سكاء
أكاف مصدرىا تالقي إرادتيف ،أـ إرادة كاحدة ،كسكاء أكانت تجارية أـ مالية ،أـ ذات صمة بمسائؿ
األحكاؿ الشخصية ،كما ىك الحاؿ في عقد الزكاج المختمط.
كما كأف القانكف المقارف لـ يخضع جميع المسائؿ الشكمية المتعمقة بالعقد الدكلي لقاعدة
إسناد مكحدة ،بؿ إنو قد استثنى بعضيا ،كأخضعيا لقكاعد إسناد مختمفة ،كذلؾ ألسباب تخص كؿ
مسألة عمى حدا ،كبالتالي فإف األمر يقتضي بياف ماىية المسائؿ التي تخضع لقاعدة اإلسناد العامة
المتعمقة بشكؿ العقد الدكلي ،كالمسائؿ التي ال تخضع لحكميا.
كأخي انر ،يثكر التساؤؿ حكؿ مدل تطبيؽ القاعدة العامة المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ
عمى شكؿ العقد الدكلي عمى عقد الزكاج المختمط ،نظ انر ألىمية ىذا العقد في مجاؿ معامالت
األحكاؿ الشخصية ،كىؿ تطبؽ ىذه القاعدة عمى كافة مراحمو بدءان بالشركط المكضكعية الخاصة
بو ،ك الشركط الشكمية ،كاآلثار المترتبة عميو ،كعمى انقضائو؟.

ثايثً :أهمية البحث:
تظير أىمية دراسة مكضكع القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي كتطبيقو عمى
عقد الزكاج المختمط ،باعتباره مف أكثر المكاضيع خصكصية كشيكعان ،كأىمية في ظؿ تطكر النظـ
القانكنية ،كتشابؾ العالقات التجارية ،كانتشار عقكد الزكاج المختمطة ،مما يترتب عميو االختالؼ
في تطبيؽ األنظمة القانكنية التي ينبغي أف تحكـ ىذه العالقات مف الناحية الشكمية ،األمر الذم
ينتج عنو تبايف في األحكاـ القانكنية حتى بالنسبة لممسألة الكاحدة ،كما يستتبع ذلؾ مف تنازع بيف
القكانيف التي تحكميا ،مما يظير دكر ىذا البحث مف الناحية العممية ،في بياف كيفية فض تنازع
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القكانيف ،كحؿ المشاكؿ القانكنية التي تترتب عمى تعدد القكانيف التي تحكـ الجكانب الشكمية
المتطمبة في العقد الدكلي ،كنطاؽ تطبيقيا ،مع بياف الجكانب الشكمية التي تخضع لمقانكف كاجب
التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي بمعناىا الفني ،في ضكء تعدد كظائفيا في حياة العقد ،كجزاء عدـ
مراعاتيا في ظؿ النظـ القانكنية المتباينة.

ثل ثً :الهدف من البحث:
ييدؼ ىذا البحث إلى تعميؽ الدراسة لمكضكع القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد
الدكلي كتطبيقو عمى عقد الزكاج المختمط ،ذلؾ أف ىذا المكضكع لـ يتناكلو باحث أك فقيو أك شارح
في فمسطيف بالدراسة التفصيمية الشاممة ،باستثناء ما تناكلو أستاذنا الدكتكر :سالـ الدحدكح ،بشيء
مف اإليجاز في كجيزه في القانكف الدكلي الخاص ،خاصةن مع صدكر القانكف المدني الفمسطيني رقـ
 4لسنة  ،2012كتناكلو ألحكاـ ىذا المكضكع ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف الفقو المقارف لـ يتناكلو
بدراسة متكاممة في جميع جكانبو في كتاب مستقؿ ،بؿ جاءت في أماكف متنكعة مف مؤلفات
القانكف الدكلي الخاص.
كلعؿ مف تناكؿ ىذا المكضكع ،منيـ مف كسع في جانب ،كضيؽ في جانب آخر ،كمنيـ
مف عرض الجانبيف عمى عجالة كقصر ،األمر الذم دفعنا إلى اختيار ىذا المكضكع ،كالكتابة فيو،
آمميف أف نكفؽ في كتابتو بقدر مف الجد كاالجتياد ،كأف يككف ىذا البحث مما يخدـ أىداؼ المعرفة
اإلنسانية.
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راببثً :اطثق أماهج البحث:
سنحصر ىذا البحث في دراسة كتحميؿ نصكص القانكف المدني الفمسطيني رقـ

 4لسنة

 ،2012مقارنة مع بعض القكانيف ذات الصمة ،السيما قكانيف األحكاؿ الشخصية ،كما استقر عميو
اجتياد القضاء ،كالفقو المقارف.

ثممثً :طة البحث:
نتناكؿ ىذا البحث مف خالؿ تقسيمو إلى فصميف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفصل األأل :القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي.
الفصل ال ثاي :تطبيؽ قاعدة الشكؿ عمى عقد الزكاج المختمط.
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الفصل األأل
القثاأن أاجب التطبيق عمى شكل
البقد الدألي
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الفصل األأل
القثاأن أاجب التطبيق عمى شكل البقد الدألي
تمهيد أتقميم:
نتناكؿ في ىذا الفصؿ تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي ،كالمتعمؽ
بالمعامالت الخاصة ذات العنصر األجنبي ،كالحمكؿ التي استنبطو ا فقياء القانكف الدكلي الخاص
في مجاؿ تنازع القكانيف منذ ظيكر مشكمة التناز ع بشأف القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد
الدكلي ،ككيفية تحديده ،بدءان مف ظيكر مدرسة األحكاؿ االيطالية القديمة مع نياية القرف الثاني
عشر ،كمف بعدىا مدرسة األحكاؿ الفرنسية ،ثـ مدرسة األحكاؿ اليكلندية ،كصكالن إلى أراء الفقياء
في كيفية حؿ ىذه المسألة ،خاصةن كأف ىذه المدارس كاآلراء اختمفت في كيفية فض التنازع المتعمؽ
بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى المسائؿ الشكمية في العقكد الدكلية ،كاف كانت جميعيا قد أخضعت
ىذه المسائؿ لقاعدة قانكف محؿ اإلبراـ كأصؿ عاـ ،كاف اختمفكا في مبرراتو كتأسيسو ،فمنيـ مف
استند عمى أسا س عممي في تبرير ىذه القاعدة مقتضاه التيسير عمى المتعاقديف ،كآخريف استندكا
عمى أسس أخرل ،كما اختمفكا أيضان في الخصائص التي تتميز بيا ىذه القاعدة ،كفي تحديد
طبيعتيا ،فمنيـ مف اعتبرىا قاعدة آمرة ،كمنيـ مف اعتبرىا قاعدة مكممة ،ككذلؾ بشأف تحديد مدل
نطاؽ تطبيؽ ىذه القاعدة ،فيؿ تمتد لكافة المسائؿ الشكمية في العقكد الدكلية ،أـ أنيا تقتصر عمى
مسائؿ معينة دكف المسائؿ األخرل فييا؟ ،األمر الذم يكجب تحديد المقصكد بشكؿ العقد ،كصكره،
ككظيفتو ،كصكالن إلى تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى الشكؿ الالزـ النعقاد العقد ،كنفاذه ،كاثباتو.

كفي النياية نبيف المسائؿ الشكمية التي ال تخضع لقاعد االستناد كاجبة التطبيؽ عمى شكؿ
العقد الدكلي بكجو عاـ ،كخضكعيا لقاعدة إسناد خاصة بيا.
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كلما كاف العقد ىك تكافؽ إرادتيف بيدؼ إحداث أث انر قانكنيان معينان ،كيتككف مف جانبيف،
األكؿ :مكضكعي ،يتعمؽ بالرضا كالمحؿ كالسبب ،كاآلخر شكمي :يتعمؽ بمظير التعبير الصادر
عف إرادة األطراؼ المتعاقدة ،كيؤدم إلى إخراج العقد إلى العالـ الخارجي المممكس ،مما ينبغي معو
التعرض لتعريؼ العقد ،مع تحديد مضمكف العقد الدكلي ،كبياف معيار الدكلية فيو ،كالمقصكد
بالشكمية فيو ،كالغايات التي تعمؿ ىذه الشكمية عمى تحقيقيا ،كسنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:

أأوً :تبريف البقد بأجه عثم:
يذىب البعض لتعريؼ العقد بأنو ،ىك" :تكافؽ إرادتيف عمى ترتيب آثار قانكنية معينة ،سكاء
أكانت ىذه اآلثار ،ىي :إنشاء االلتزاـ أـ نقمو أـ تعديمو أـ إنيائو( ).

كالعقد بيذا المعنى ، ،يمكف تقسيمو إلى عدة تقسيمات مف كجيات نظر مختمفة
( )
تتعمؽ بمكضكعاتو  ،فالعقد مف حيث التككيف ،إما أف يككف عقدان رضائيان
نً (
شكميا

(

)
 ،أك عقدان

) ،أك عقدان عينيان ( ) ،ككذلؾ مف حيث المكضكع ،إما أف يككف عقدان مسمى

(

)،أك

( )1عبد المجيد الحكيـ ،كعبد الباقي البكرم ،كمحمد البشير :الكجيز في نظرية االلتزاـ في القانكف المدني العراقي ،الجزء األكؿ ،مصادر
االلتزاـ ،دكف طبعة ،ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي  ،العراؽ ،1980 ،ص .19
( )2راجع بالتفصيؿ :عبد الرزاؽ السنيكرم :الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،الجزء األكؿ  ،مصادر االلتزاـ ،الطبعة الثالثة،
منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،1998 ،فقرة  ،46ص .162
( )3كالعقد الرضائي ،ىك :العقد الذم يتـ بمجرد تبادؿ التعبير عف إرادة المتعاقديف ،سالـ الدحدكح :الكجيز في عقد البيع ،الطبعة األكلى،
دكف دار نشر ،2006 ،ص .9
( )4العقد الشكمي ،ىك :العقد الذم ال يكتفي النعقاده مجرد التراضي ،بؿ يجب لصحة التراضي إتباع شكؿ حدده القانكف كالرىف الرسمي،
عبد الرزاؽ السنيكرم :ج ،1/مرجع سابؽ ،فقرة  ،48ص .163
( )5العقد العيني ،ىك :العقد الذم يتطمب النعقاده تسميـ الشيء مكضكع العقد ،سالـ الدحدكح :الشكمية في العقكد المدنية في القانكف
األردني ،رسالة ماجستير ،نكقشت في الجامعة األردنية ،بتاريخ ،1989/5/17 :ص.108
( )6العقد المسمى ،ىك :العقد الذم قاـ المشرع بكضع تنظيـ قانكني خاص بو تحت اسـ معيف ،كالعقكد التي ترد عمى الممكية ،كالبيع
كالقرض ،أك االنتفاع باألشياء ،كعقد اإليجار ،كالعارية ،أك التي ترد عمى العمؿ ،كالمقاكلة ،كالعمؿ ،كالككالة ،راجع بالتفصيؿ ،أنكر
سمطاف ،كجالؿ العدكم :المكجز في العقكد المسماة ،الجزء األكؿ ،البيع ،دكف طبعة ،دار المعارؼ،
كما بعدىا.

 ،1963فقرة  ،3كما بعدىا ،ص ،4

9

عقدان غير مسمى ( ) ،كاما أف يككف عقدان بسيطان ( ) ،أك عقدان مختمطان ( ) ،كمف حيث األثر ،إما أف
يككف عقدان ممزمان لمجانيف( ) ،أك عقدان ممزمان لجانب كاحد ( ) ،كمف حيث تكفر المقابؿ ،أك العكض،
إما أف يككف عقد معاكضة ،أك عقد تبرع بال مقابؿ

(

)
 ،كمف جانب طبيعتو ،إما أف يككف عقدان

احتماليان( ) ،أك عقدان فكريان ،أك عقدان زمنيان( ).

( )1العقد غير المسمى ،ىك :العقد الذم لـ يحظ مف المشرع بتنظيـ قانكني ،أك باسـ معيف لقمة شيكعو بيف الناس ،أنكر سمطاف :مصادر
القانكف في القانكف المدني األردني "دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي" ،الطبعة األكلى ،منشكرات الجامعة األردنية،

 ،1987فقرة  ،16ص

.18
( )2العقد البسيط ،ىك :العقد الذم ال تمتزج فيو عناصر عقد آخر ،كالبيع كاإليجار ،انظر :خميؿ قدادة ،الكجيز في شرح القانكف المدني
الفمسطيني ،العقكد المسماة ،الكتاب األكؿ ،عقد البيع ،دكف طبعة ،دكف دار نشر ،1997 ،فقرة  ،65ص .17
( )3العقد المختمط ،ىك :العقد الذم تمتزج فيو عناصر عقد آخر ،أك أكثر مف عقد ،كالعقد الذم يحرر مف النزيؿ مع الفندؽ ،فيك يشمؿ
عقد إيجار لمغرفة ،كعقد بيع بالنسبة لممأككالت التي يقدميا الفندؽ ،كعقد كعد بالنسبة ألمتعة النزيؿ ،انظر :خميؿ قدادة :مرجع سابؽ ،فقرة
 ،6ص .18
( )4العقد الممزـ لمجانبيف ،ىك :العقد الذم ينشىء منذ إبرامو التزامات متقابمة في ذمة طرفيو ،بحيث يككف كؿ منيما دائف كمديف ،كعقد
البيع ،انظر :عبد المجيد الحكيـ ،كعبد الباقي البكرم ،كمحمد البشير :مرجع سابؽ ،ص.24
( )5العقد الممزـ لجانب كاحد ،ىك :العقد الذم ال ينشئ االلتزامات إال في جانب أحد المتعاقديف ،مثؿ عقد الكديعة غير المأجكرة ،عبد
الرزاؽ السنيكرم :مرجع سابؽ ،فقرة  ،55ص .170
( )6كعقد المعاكضة ،ىك :العقد الذم يأخذ فيو المتعاقد مقابؿ ما أعطاه ،أما عقد التبرع ،فيك العقد الذم ال يأخذ فيو المتعاقد مقابؿ ما
أعطاه ،أك ال يعطي مقابؿ لما أخذه ،انظر :عبد المجيد الحكيـ ،كعبد الباقي البكرم ،كمحمد البشير :مرجع سابؽ ،ص .25
( )7العقد االحتمالي ،ىك :الذم يككف مكضكعو غير محقؽ ،مثؿ عقد مرتب مدل الحياة ،كعقد التاميف ،انظر :أنكر سمطاف ،كجالؿ
العدكم :مرجع سابؽ ،فقرة  ،5ص .5
( )8العقد الفكرم ،ىك :العقد الذم ال يككف الزمف فيو عنص انر جكىريان ،فيككف تنفيذه فكريان ،كالعقد الزمني ،ىك :الذم يككف عنصر الزمف

جكىريان فيو ،بحيث يككف ىك المقياس الذم يقدر بو العقد ،انظر :عبد الرزاؽ السنيكرم :ج ،1 /مرجع سابؽ ،فقرة 64ك ،65ص ،177

كما بعدىا.
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ثايثً :تحديد مضمأن البقد الدألي أمبثييره:
 -1مضمأن البقد الدألي:
يتصؼ مضمكف العقد الدكلي بالعمكمية كالتجريد ،حيث أف كؿ عقد لو طابعو كأداتو
الخاصة بو ،كمف ثـ يصعب مكاجية العقكد الدكلية بمغة كاحدة فيما يتعمؽ بتحديد محتكاىا ،فتنفرد
كؿ مجمكعة مف العقكد بسمات معينة مشتركة ،كيتنكع مضمكف العقد بتنكع عناصره ،حيث يتكلى
األطراؼ كضع األحكاـ كالشركط المعبرة عف مصالحيـ ،كالتي تتكافؽ مع أىدافيـ مف كراء
العقد( ) ،مثؿ كضع نصكص العقد ،كالمدة التي يستغرقيا تنفيذه ،كالحقكؽ كااللتزامات المتبادلة بيف
طرفيف ،إلى غير ذلؾ مف مسائؿ( ).

 -2مبثيير البقد الدألي:
اختمؼ الفقو في تحديد معاير العقد الدكلي ،فمنيـ مف اعتد بالمعيار االقتصادم ،كمنيـ
مف اعتد بالمعيار القانكني التقميدم ،كمنيـ مف اعتد بالمعيار القانكني الحديث ،كسنبيف ذلؾ عمى
النحك اآلتي:

أ -المبيثر اوقتصثدي:
يعد العقد دكليان كفقان ليذا المعيار في عدة حاالت ،كىي-:
الحثلة األألى :يككف العقد دكليان إذا نتج عنو انتقاؿ لمبضائع ،كرؤكس األمكاؿ ،كالخدمات
عبر الحدكد.
( )1محمد حسيف منصكر :العقكد الدكلية ،ماىية العقد الدكلي كأنكاعو ،كتطبيقاتو ،مفاكضات العقد كابرامو ،مضمكنو كآثاره كانقضائو
الصياغة كالجكانب التقنية كاالئتمانية ،كااللكتركنية ،االختصاص القضائي كالقانكني ،التحكيـ كقانكف التجارة الدكلية ،دكف طبعة ،الدار
الجامعية الجديد لمنشر ،اإلسكندرية ،2009 ،ص .126
( )2المرجع نفسو :ذات المكضع.
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الحثلة ال ثاية :يككف العقد دكليان عندما يحقؽ مصمحة التجارة الدكلية.
الحثلة ال ثل ة :يككف العقد دكليان عندما يتعدل بآثاره االقتصاد الداخمي لمدكلة( ).

ب -المبيثر القثاأاي التقميدي:
انتقد البعض المعيار االقتصادم بشأف تحديد معيار العقد الدكلي ،كيرل أف المعيار
القانكني ىك القادر عمى تحديد معيار العقد الدكلي ،كيككف العقد دكليان كفقان ليذا المعيار ،إذا اشتمؿ
العقد عمى عنصر أجنبي ،سكاء اتصؿ ىذا العنصر باألعماؿ المتعمقة بإبرامو ،أـ تنفيذه ،أـ
بمكطف المتعاقدمف ،أـ بجنسيتيـ ،فيكفي أف يتصؿ العقد في أحد عناصره بأكثر مف نظاـ قانكني،
كي يككف دكليان( ).

ج -المبيثر القثاأاي الحديث:
انتقد البعض المعيار القانكني التقميدم في تحديد معيار العقد الدكلي ،عمى أساس أف كجكد
الصفة األجنبية في العقد ال تعد دليالن عمى تكافر الطابع الدكلي لو ،فالعقد قد ينشأ في إطار نظاـ
قانكني ،كينفذ ،دكف حدكث نزاع بيف أطرافو ،كبالتالي تنعدـ الحكمة مف البحث عف معيار ىذا
العقد ،كيرل ىذا الجانب أف معيار العقد الدكلي يجب أف يحدد مفيكمو القاضي الذم يعرض عميو
النزاع ،كذلؾ مف خالؿ التكييؼ الذم يقكـ بو القاضي ،فيمنح العقد الصفة الدكلية إف رأل أنو

( )1محمد كليد المصرم :الكجيز في شرح القانكف الدكلي الخاص ،دارسة مقارنة لمتشريعات العربية كالتشريع الفرنسي ،الطبعة األكلى ،دار
النشر لمثقافة كالتكزيع ،عماف ،2009 ،ص .176
( )2أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية لمنشر ،2001-2000 ،فقرة  ،129ص .184
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يتصؿ بأنظمة قانكنية تتجاكز إطار القانكف الداخمي ،أك يمنع عنو ىذه الصفة ،كيعتبره بمثابة عقد
كطني رغـ تكافر الصفة األجنبية فيو( ).
كيمكف القكؿ :أف المعيار القانكني التقميدم؛ ىك المعيار الكاضح في تحديد معيار دكلية
العقد ،كذلؾ ألف المعيار االقتصادم ينطكم عمى صعكبة في تحديد حاالتو التي يككف بمكجبيا
العقد دكليان ،باإلضافة إلى أف المعيار القانكني الحديث يؤدم إلى عدـ استقرار العالقات القانكنية
ذات الطابع الدكلي ،ألنو قد يترؾ لمقاضي حرية تكييؼ العالقة ،مما يؤدم إلى اإلخالؿ في
تكقعات األطراؼ في خضكع العقد لقانكف غير القانكف الذم يتكقعكف تطبيقو.

ثل ثً :المقصأد بثلشكل في البقد:

تعد القاعدة العامة في القانكف ىي رضائية العقكد ،أم :يكفي التراضي النعقادىا ،كيتـ
التعبير عف اإلرادة بأم طريقة ،ما لـ يقض بغير ذلؾ نص قانكني ( ) ،أك يتفؽ المتعاقداف عمى أف
يككف العقد شكميان ،فتككف الشكمية كاجبة باتفاؽ المتعاقديف ،كما لك اتفؽ المتعاقداف بمقتضى عقد
ابتدائي أف يتـ العقد النيائي بالكتابة( ).
أ

تعد الشكمية مف أىـ القيكد التي فرضيا المشرع عمى مبدأ سمطاف اإلرادة ،كبمقتضاىا ال

تكفي اإلرادة كحدىا إلبراـ العقد ،بؿ يجب صياغتيا في شكؿ معيف ،كىي مجمكعة اإلجراءات

( )1أبك العال النمر :المختصر في تنازع القكانيف ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية لمنشر ،القاىرة ،2006 ،ص .156
( )2محمد حسيف منصكر :مرجع سابؽ ،ص .124
( )3عبد الرزاؽ السنيكرم :ج :1 /مرجع سابؽ ،ص  ،164ىامش رقـ (.)1
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القانكنية كاجبة اإلتباع عند إبراـ العقد حتى يعتبر صحيحان ،كبذلؾ فإف العقد الشكؿم ىك العقد الذم
ال ينعقد إال باستيفاء الشكمية التي حددىا القانكف( ) ،أك التي اتفؽ عمييا األطراؼ( ).
ق أما شكؿ
كيذىب البعض؛ إلى القكؿ بأف اإلرادة ،ىي :مكضكع التصرؼ القانكني كجكىر ،
ىك إخراج ىذه اإلرادة إلى العالـ الخارجي( ).
ىذا التصرؼ؛ ؼ
كيذىب البعض؛ إلى أف المقصكد بشكؿ التصرؼ القانكني  ،ىك  :اإلطار الذم يتـ فيو
إفراغ اإلرادة ،أم  :إظيارىا إلى العالـ الخارجي ،أك ىك :القالب الذم يفرغ فيو ركف الرضا في
العقد( ).
كيذىب البعض؛ إلى أف المقصكد بشكؿ التصرؼ القانكني  ،ىك :السمكؾ المادم المممكس
الخارجي عف اإلرادة ،الذم تتجو إليو إرادة األطراؼ كيظير فيق التصرؼ بصكرة ظاىرة مممكسة( ).
يتبيف مف التعريفات السابقة؛ اتفاؽ الفقو عمى أف المقصكد باؿشكؿ في العقد ،ىك  :إفراغ
اإلرادة في قالب معيف ،كاظيارىا إلى العالـ الخارجي بأم كسيمة تؤدم إلى ىذا اإلظيار.
ية ،أـ في تسميـ
سكاء تمثؿ ذلؾ في كتابة العقد ،يستكم أف تككف الكتابة رسمية أـ عرؼ
محؿ العقد ،أـ تدخؿ سمطة إدارية أك دينية في إبرامو ،ككذلؾ مدخؿ في نطاؽ الشكمية عدد النسخ
المحررة ،كذكر التاريخ المحرر ،كالكتابة بخط المتعاقديف أك عدمو ،كحكـ الشطب أك اإلضافة في
المحرر ،كالبيانات الجكىرية التي يتضمنيا كامضاء المتعاقديف كأختاميـ ،كاإلشياد عمى العقد،

( )1طميف سييمة :الشكمية في عقكد التجارة اإللكتركنية ،رسالة ماجستير ،نكقشت بجامعة معمرم ،بتاريخ:

 ،2011/3/1ص  ،4كما

بعدىا.
( )2سالـ الدحدكح :الشكمية ،مرجع سابؽ ،ص .108
( )3ىشاـ صادؽ :دركس في القانكف الدكلي الخاص ،الجنسية المبنانية ،دكف طبعة ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر ،بيركت،

،1983

فقرة  ،81ص .182
( )4عكض اهلل السيد :الكجيز في القانكف الدكلي الخاص ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثانية،
القكانيف ،الكتاب األكؿ ،دكف طبعة ،دكف دار نشر ،1999-1998 ،فقرة  ،271ص .345
( )5أحمد سالمة :مرجع سابؽ ،فقرة  ،170ص .258

 ،1997ص  ،542فؤاد رياض :تنازع
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كذلؾ ببياف عدد الشيكد ككقت حضكرىـ( ) ،ككذلؾ القياـ بمراسيـ كاجراءات أك طقكس  ،أك بالتمفظ
بعبارات محددة ،أك القياـ بحركات معينة إلظيار العقد ،كتؤدم إلى تحقيؽ الشكمية فيو( ).
كيعبر البعض؛ عف شكؿ العقد باصطالح الشكؿ الخارجي ،لمتمييز بينو كبيف ما أسماه
بالشكؿ الداخمي ،كىك العناصر الداخمية لو ،كالرضا كالمحؿ كالسبب( ).
كانتقد جانب مف الفقو ىذه التفرقة مف اتجاىيف:
أألهمث :أف ىذه التفرقة تتضمف خمطان كاضحان بيف العناصر الداخمية لمعقد ،كىذه تدخؿ في
مكضكع العقد ال شكمو ،كبالتالي ال يجكز أف نطمؽ عمى مكضكع العقد اصطالح الشكؿ الداخمي،
ألف فكرة المكضكع تتنافى في ذاتيا مع اصطالح الشكؿ( ).
أ ثايهمث :أف مكضكع التصرؼ كجكىره ىك اإلرادة ،كمف ىنا فإنو يتعيف اعتبار ما أسماه
البعض باألشكاؿ المكممة لألىمية مف مسائؿ المكضكع ال الشكؿ ،كحصكؿ الزكجة عمى إذف
زكجيا لمقياـ بتصرفات معينة ،كحصكؿ القاصر عمى إذف بمباشرة أعماؿ اإلدارة كاالتجار،
كحصكؿ النائب القانكني عمى إذف لمتصرؼ في أمكاؿ القاصر ،فمثؿ ىذه المسائؿ نجدىا تدخؿ في
فكرة مكضكع التصرؼ ،ذلؾ أننا بصدد تدخؿ إرادة مف يصدر منو اإلذف إلى جانب المأذكف في
إنشاء التصرؼ( ).
كبالتالي تتحدد فكرة المقصكد بشكؿ العقد الدكلي -أم :تطبيؽ قاعدة اإلسناد الخاصة
بشكؿ العقد الدكلي عمى المسائؿ الشكمية فيو -باألعماؿ المادية التي يقترف بيا انعقاد العقد ،كىذه
( )1أحمد سالمة :مرجع سابؽ ،فقرة  ،170ص  ،258عصاـ الديف القصبي ،القانكف الدكلي الخاص المصرم ،دكف طبعة ،النسر الذىبي
لمطباعة ،2004-2003 ،فقرة  ،445ص .881
( )2ممدكح عرمكش :القانكف الدكلي الخاص األردني كالمقارف ،الجزء األكؿ ،دكف طبعة ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،

 ،1998ص

.140
( )3مشار إليو لدل :ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،81ص .182
( )4ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،81ص .182
( )5ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :القانكف الدكلي الخاص ،دكف طبعة ،دار المطبكعات الجامعية،
.236

 ،2006ص
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األعماؿ ىي التي تككف المظير الخارجي لمتعبير عف اإلرادة ،أك القالب الذم يفرغ فيو ركف الرضا
في العقد( ).
كعميو فال تسرم قاعدة اإلسناد المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ بشأف شكؿ العقد الدكلي
عمى األشكاؿ التي تعتبر ركنان مستقالن قائمان بذاتو في العقد ،كفقان لمرأم الراجح ،كما ىك الحاؿ في
الرىف الرسمي أك التأميني ،كما سيأتي تفصيؿ ذلؾ الحقان( ).
كما كتخرج مف دائرة فكرة الشكؿ في العقد الدكلي ،كمف ثـ ال تخضع لقاعدة اإلسناد كاجبة
التطبيؽ بشأف شكؿ العقد الدكلي ،أشكاؿ المرافعات ،كاألشكاؿ الخاصة بالشير كالعالنية ،كاألشكاؿ
المكممة لألىمية( ).

راببثً :غثيثت قثعدة ضأع شكل البقد الدألي لقثاأن المحل:
تعمؿ قاعدة التنازع المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي عمى تحقيؽ العديد
مف الغايات ،التي يسعى إلييا المتعاقداف في المعامالت الدكلية الخاصة ،ككذلؾ تعمؿ عمى تحقيؽ
سالمة العقد نفسو ،كمف أىـ ىذه الغايات ما يأتي:
- 1تحقؽ قاعدة الشكؿ التسييؿ كالتيسير عمى المتعاقديف الدكلييف في إبراـ العقكد الدكلية،
حيث أف المتعاقد الذم يبرـ عقدان ،كيعمـ أف ىذا العقد سيخضع لقانكف محؿ اإلبراـ يككف
أصالن كغالبان عمى معرفة كالماـ بيذا القانكف ،باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف استيفاء ذلؾ الشكؿ

( )1عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،445ص .880
( )2انظر بالتفصيؿ في ىذا البحث :ص .60
( )3انظر بالتفصيؿ في ىذا البحث :ص .69
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قد يستمزـ تدخؿ سمطة عامة ،أك مكظؼ رسمي كالمكثؽ ،أك كاتب العدؿ ،كالسمطة
القائمة في بمد إبراـ العقد ال تعمؿ إال كفقان لقانكنيا( ).
- 2إف األخذ بالشكؿ المقرر في البمد الذم تـ فيو إبراـ العقد ،يؤدم إلى اطمئناف المتعاقد
عمى القياـ في أم محؿ بتصرفات قانكنية صحيحة( ).
- 3إف قاعدة الشكؿ تستجيب لحاجة المعامالت الدكلية ،كتيدؼ إلى تمكيف المتعاقديف مف
تطبيؽ القانكف الذم يسيؿ عمييـ االىتداء إليو ،كىك قانكف محؿ إبراـ العقد( ).
 - 4أف الشكمية تحقؽ فائدة ألصحاب العالقة كاالئتماف العاـ ،كاستقرار المعامالت في
المجتمع

( )

.

- 5إف خضكع شكؿ العقد لقكاعد الشكؿ في قانكف المحؿ ،يؤدم إلى سالمة العقكد التي
يبرميا األشخاص فيما بينيـ ،حيث أف تمؾ القكاعد يسيؿ عمييـ معرفتيا ،كتؤدم إلى
طمأنتيـ عمى صحة كسالمة عقدىـ ،كما كتييئ المتعاقديف عمى إعداد شركط عقدىـ
بشكؿ مسبؽ( ).
كىكذا؛ فإنو كبعد أف ألقينا نظرة عمى تعريؼ العقد ،كتحديد مضمكنو ،كمعيار الدكلية فيو،
كتعرفنا عمى أىمية الشكمية فيو ،كالغايات التي تعمؿ عمى تحقيقيا ،يككف أمامنا أف نتناكؿ في
مبحث أكؿ :تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي ،كنتناكؿ في مبحث ثاف :مدل
نطاؽ القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
( )1أحمد سالمو :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،165ص.247
( )2فؤاد رياض ،كساميو راشد :مبادئ تنازع القكانيف كتنازع االختصاص القضائي الدكلي ،دكف طبعة ،دكف دار نشر ،1993 ،فقرة ،276
ص.317
( )3سامي منصكر :الكسيط في القانكف الدكلي الخاص ،الطبعة األكلى ،دار العمكـ العربية ،1994 ،فقرة  ،305ص.465
( )4أميف دكاس :تنازع القكانيف في فمسطيف ،الطبعة األكلى ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،2001 ،ص.156
( )5بحث بعنكاف  :قاعدة الشكؿ في القانكف الدكلي الخاص منشكر بالمكقع اإللكتركني:

http://www.djelfa.info

(منتديات الجمفة)

بتاريخ  ،2009/2/4عبد اهلل محمكد :حماية المستيمؾ في التعاقد اإللكتركف م ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،نكقشت بجامعة النجا ح
الكطنية ،فمسطيف ،بتاريخ  ،2009/9/7ص.69
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المبحث األأل
تحديد القثاأن أاجب التطبيق عمى شكل البقد الدألي
تمهيد أتقميم:
لتحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي ،ينبغي التعرض لمتطكر التاريخي
ليذا القانكف خاصة مع ظيكر قاعدة "قانكف المحؿ يحكـ العقد الدكلي" ،كفقان لما قررتو مدرسة
األحكاؿ االيطالية القديمة ،كالتي لـ تميز بيف شكؿ العقد كمكضكعو ،كصكالن إلى استقرار قاعدة
"قانكف المحؿ يحكـ شكؿ العقد الدكلي" ،كتطكرىا مف قاعدة عرفية إلى قاعدة تشريعية ،أسسيا الفقو
عمى اعتبا ار ت عمميو قكاميا التيسير عمى المتعاقديف في المعامالت الدكلية الخاصة ،كاعتبارات
أخرل نظرية ،مع بياف الخصائص التي تميزىا عف سائر قكاعد تنازع القكانيف ،كتحديد طبيعتيا –
السيما -مع اختالؼ الفقو في تحديد طبيعتيا ،كسنبيف ذلؾ في مطمبيف ،نتناكؿ في المطمب األكؿ:
خضكع العقد الدكلي لقانكف محؿ اإلبراـ كأساسو ،كنتناكؿ في

المطمب الثاني :خصائص قاعدة

اؿشكؿ في العقد الدكلي كطبيعتيا ،كىذا ما سنكضحو تباعان فيما يأتي:

المطمب األأل
ضأع البقد الدألي لقثاأن محل اإلبرام أأمثمه
تمهيد أتقميم:
ظيرت مشكمة تنظيـ العالقات ذات العنصر األجنبي في أكاخر القرف الثاني عشر كأكائؿ
القرف الثالث عشر في مدف إيطاليا ،األمر الذم استدعى تدخؿ الفقو في حؿ التنازع الناشئ عف
ىذه العالقات ،كأكؿ مدرسة ظيرت في ىذا الخصكص ،ىي مدرسة األحكاؿ االيطالية القديمة،
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كالتي قررت خضكع التصرؼ القانكني لقانكف محؿ اإلبراـ ،ثـ ظيرت بعد ذلؾ مدرسة األحكاؿ
الفرنسية ،كالتي أدخمت ألكؿ مرة فكرة اإلرادة الضمنية لممتعاقديف في تحديد القانكف كاجب التطبيؽ
عمى العقد ،فأخذ مكضكع العقد ينفصؿ عف شكمو ،كبعدىا ظيرت مدرسة

األحكاؿ في الفقو

اليكلندم ،كأخضعت شكؿ التصرفات القانكنية ؿقانكف ـ حؿ اإلبراـ ،ثـ جاء الفقيو سافنر كالذم ميز
بيف فرضيف بخصكص قاعدة خضكع شكؿ العقد لقانكف محؿ اإلبراـ ،كمف بعده سافيني الذم أكد
عمى قاعدة خضكع شكؿ العقد لقانكف محؿ اإلبراـ ،كأسس جانب مف الفقو قاعدة خضكع شكؿ
العقد لقانكف محؿ اإلبراـ عمى أسس عممية ،تتمثؿ في التيسير كرفع العناء عف أطراؼ التعاقد في
المجاؿ الدكلي  ،كأسسو آخركف عمى اعتبارات نظرية ،تتمثؿ في االعتبار االجتماعي كالمنطقي
كالسياسي كالفني ،كسنبيف ذلؾ في فرعيف ،نتناكؿ في الفرع األكؿ :تطكر قاعدة خضكع شكؿ العقد
الدكلي لقانكف محؿ اإلبراـ ،كنتناكؿ في الفرع الثاني :أسس قاعدة خضكع شكؿ العقد الدكلي لقانكف
محؿ اإلبراـ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

الفرع األأل
تطأر قثعدة ضأع شكل البقد الدألي لقثاأن محل اإلبرام

تمهيد أتقميم:
مر تطكر قاعدة خضكع شكؿ العقد لقانكف دكلة محؿ إبرامو بعدة مراحؿ ،فكانت بداية
ظيكرىا عمى يد الفقو ،كلما استقرت ىذه القاعدة باعتبارىا قاعدة عرفية ،ذىب المشرع إلى تقنينيا،
كبالتالي استقرت ىذه القاعد مف قاعدة فقيية إلى قاعدة تشريعية ،كسنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:
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أأوً :التطأر الفقهي لقثعدة الشكل:
- 1مدرمة األحأال في الفقه اإليطثلي:
ظيرت مشكمة تنظيـ العالقات ذات العنصر األجنبي في أكاخر القرف الثاني عشر كأكائؿ
القرف الثالث عشر في مدف إيطاليا ،نتيجة الزدىار التجارة ،كاضطراد التعامؿ فيما بينيا ،ككذلؾ
نزكح األفراد مف مدنيـ كزكاجيـ كاختالطيـ مع األفراد مف المدف األخرل ،األمر الذم أدل إلى
البحث عف كيفية حؿ المنازعات التي تقكـ بيف التجار كاألفراد الذيف ينتمكف إلى مدف مختمفة ،لكؿ
منيا تشريع مستقؿ( ).
عمى أثر ذلؾ؛ تأسست في بكلكنيا ،كبرجينيا ،مدرسة عممية قاـ عمييا المحاشيكف ،تيدؼ
إلى تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى العالقات المختمفة بيف مكاطني المدف اإليطالية

(

) ،كذلؾ

بقصد الكصكؿ إلى أكثر الحمكؿ قبكالن كتحقيقان لمعدالة( ).
كتسمى ىذه المدرسة بمدرسة الحكاشي أيضان ،كذلؾ ألف فقياء ىذه المدرسة كانكا يكتبكف
اآلراء التي يبدكنيا بشكؿ تعميقات مقتضبة في حكاشي نصكص القانكف الركماني ،إليجاد الحمكؿ
لما قد يثكر مف تنازع محتمؿ بيف قكانيف المدف المختمفة( ).

( )1غالب الداكدم :القانكف الدكلي الخاص األردني ،الطبعة األكلى ،دكف دار نشر ،1996 ،ص  ،64كما بعدىا ،فؤاد رياض ،كمحمد
الترجماف ،القانكف الدكلي الخاص ،دكف طبعة ،دار النيضة العربية ،

 ،2003-2002فقرة  ،12ص  ،20ىشاـ خالد :المدخؿ لمقانكف

الدكلي الخاص العربي ،دار الفكر الجامعي ،دكف طبعة ،2003 ،ص  ،19كما بعدىا.
( )2ىشاـ خالد :مرجع سابؽ ،ص .20
( )3فؤاد رياض :مرجع سابؽ ،فقرة  ،14ص .17
( )4ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،79ص  ،175غالب الداكدم :مرجع سابؽ ،ص  ،16عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة
 ،300ص .579
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كمف أبرز أنصارىا؛ بارتكلس ،كبالدكس ،كاككرس ،الذم كضع حاشية تحدد الشكؿ الذم
يمزـ لو تنظيـ كصية شخص بكلكني يقطف مدينة مكديف ،كذلؾ بإخضاعو لقانكف المحؿ ،أم:
القانكف اإلقميمي ،كىك قانكف مدينة مكديف ،دكف القانكف الشخصي ،كىك القانكف البكلكني( ).
كيعد مف أىـ المبادئ التي قررتيا ىذه المدرسة ىك خضكع التصرؼ القانكني لقانكف محؿ
اإلبراـ ،كبذلؾ لـ تفرؽ بيف شكؿ التصرؼ كمكضكعو ،فيخضع كالىما لقانكف كاحد ،ىك :قانكف
محؿ اإلبراـ ،كبذلؾ استقرت قاعدة "قانكف المحؿ يحكـ التصرؼ"( ).
ككاف أكؿ نزاع أثير أماـ القضاء بيذا الصدد ،ىك كصية أجراىا شخص مف مدينة مكديف
في مدينة فينسيا بحضكر ثالثة شيكد ،كىذا العدد الذم يتطمبو قانكف مدينة فينسيا لصحة الكصية،
في حيف كاف يتطمب قانكف مكديف ذاتيا سبعة شيكد لصحة الكصية ،كحكـ القضاء بصحة
الكصية ،كأيده في ذلؾ الفقو القديـ في مجمكعو ،مؤسسان ذلؾ عمى أف مف حؽ األجانب في فينسيا
أف يبرمكا كصاياىـ في الشكؿ الذم يقرره قانكنيا( ).
كعمى أثر اختفاء مدرسة المحشيف أك األحكاؿ القديمة ،ظيرت مدرسة الشارحيف يترأسيا،
بارتكؿ ،كخضع فييا العقد لقانكف محؿ إبرامو ،كما كاف في ظؿ مدرسة المحشيف القديمة( ).

( )1غالب الداكدم :مرجع سابؽ ،ص  ،16ناصر مشككرم :مبادئ في القانكف الدكلي الخاص ،دكف طبعة ،مكتبة المعارؼ الجامعية،
فاس ،2001 ،ص  ،10أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع كاالختيار بيف الشرائع ،أصكالن كمنيجان ،الطبعة األكلى ،مكتبة الجالء الجديدة،
دكف سنة نشر ،فقرة  ،164ص .195

( )2ىشاـ صادؽ ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،79ص  ،175أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،164ص  ،245فؤاد رياض:
مرجع سابؽ ،فقرة  ،12ص  ،16سالـ الدحدكح :الكجيز في القانكف الدكلي الخاص ،الجزء الثالث ،في تنازع القكانيف كاالختصاص
القضائي الدكلي ،الطبعة الثانية ،دكف دار نشر ،2002 ،ص .17
( )3ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،79ص  ،175فؤاد رياض  ،كسامية راشد :مرجع سابؽ ،فقرة  ،274ص  ،315عكض اهلل السيد:
مرجع سابؽ ،ص  ،539جماؿ الكردم :تنازع القكانيف ،دكف طبعة ،دار النيضة العربية ،2005 ،ص  ،530ىشاـ صادؽ  ،كعكاشة عبد
العاؿ ،حفيظة الحداد ،مرجع سابؽ ،ص .228
) )4عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،300ص  ،580أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،165ص .197
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- 2مدرمة األحأال في الفقه الفرامي:
ظيرت ىذه المدرسة في منتصؼ القرف الثالث عشر لمميالد ،كتأثرت في بدايتيا مع منيج
نظرية األحكاؿ االيطالية ،كذلؾ بإخضاع العقد لقانكف بمد اإلبراـ ،سكاء مف حيث شكمو ،أـ
مكضكعو ،ككاف مف أكائؿ فقياء تمؾ المرحمة ،جاؾ دكيفيني( ).
كازدىرت ىذه المدرسة في القرف السادس عشر لمميالد ،بقيادة مؤسسيا الفقيو الفرنسي،
دارجنتريو ،كمف أبرز أنصارىا ،فركالند ،كديمكالف ،كبكىير( ).
كظيرت في ىذه المدرسة فكرة اإلرادة الضمنية لممتعاقديف لخضكع العقد لقانكف محؿ
إبرامو ،عمى يد الفقيو ،ككرتيس ،فأخذ مكضكع العقد ينفصؿ عف شكمو ،فخضع مكضكع العقد
لقانكف اإلرادة الضمنية ،كبقي الشكؿ خاضعان لقانكف محؿ اإلبراـ ،كما كاف في ظؿ مدرسة األحكاؿ
االيطالية القديمة ،كتحكلت القاعدة التقميدية مف " قاعدة قانكف المحؿ يحكـ التصرؼ" ،إلى " قاعدة
قانكف المحؿ يحكـ شكؿ التصرؼ"( ).
ككاف فضؿ السبؽ لمفقيو الفرنسي ،ديمكالف ،بإدخاؿ عنصر اإلرادة لتحديد القانكف كاجب
التطبيؽ عمى مكضكع العقد ،كىك أكؿ مف نادل بمبدأ سمطاف اإلرادة ،بمعنى أف القانكف الذم يحكـ
العقد ،ىك :القانكف الذم يختاره المتعاقداف صراحةن أك ضمنان ،أك الذم يمكف تبينو مف ظركؼ
التعاقد( ).

( )1أحمد سالمة :عمـ تنازع القكانيف ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،168ص .201
( )2ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص  ،35غالب الداكدم :القانكف الدكلي الخاص ،تنازع القكانيف،
تنازع االختصاص القضائي الدكلي ،تنفيذ األحكاـ األجنبية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،2011 ،ص.81
( )3عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،540أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة

 ،164ص  ،246ىشاـ صادؽ:

مرجع سابؽ ،فقرة  ،79ص .176
( )4عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،301ص  ،582أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،169ص .203
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كقسمت ىذه المدرسة األحكاؿ ،أم :القكانيف ،إلى أحكاؿ عينية ،كأحكاؿ شخصية ،كأحكاؿ
مختمطة ( ) ،نتج عف ذلؾ التقسيـ االختالؼ في تصنيؼ قاعدة خضكع شكؿ العقد لقانكف محؿ
اإلبراـ ،فذىب البعض إلى أنو في حاؿ الشؾ في طبيعة األحكاؿ ،فإنيا تفسر عمى أنيا "شخصية"،
كجعؿ شكؿ العقد ضمف األحكاؿ الشخصية ،كأخضعو لمقانكف الشخصي ( ) ،كذىب البعض إلى أنو
في حاؿ الشؾ في طبيعة األحكاؿ فيفترض أنيا "عينية" ،كجعؿ شكؿ العقد ضمف األحكاؿ العينية،
كأخضعو لمقانكف اإلقميمي ،أم :قانكف محؿ إبراميا( ).

- 3مدرمة األحأال في الفقه الهألادي:
ظيرت ىذه المدرسة في نياية القرف السادس عشر  ،كبداية القرف السابع عشر لمميالد ،
كمف أبرز أنصارىا ،بكرجكندس ،كباكؿ فكت ،كىكبر ،كركدنبرخ ،كاتبعت المدرسة الفرنسية في
تقسيمات األحكاؿ ،كسميت ىذه المدرسة بمدرسة المجاممة

الدكلية ،كأخضعت شكؿ التصرفات

القانكنية ؿقانكف ـ حؿ اإلبراـ( ).

( )1يقصد باألحكاؿ العينية ،ىي :التي تتعمؽ باكتساب الحقكؽ العينية أك التصرفات التي تتعمؽ بيا سكاء أكانت عقكد أـ كصايا أك غيرىا
مف التصرفات ،كيخضع أم نزاع بشأنيا لمقانكف اإلقميمي أم قانكف مكقع العقار ،كاألحكاؿ الشخصية ،ىي :التي تتعمؽ بالحقكؽ العائمية،
كالزكاج كالبنكة كبحالة الشخص مثؿ األىمية كاالسـ كالمكطف ،كاألشياء المنقكلة ،كيخضع أم نزاع بشأنيا لمقانكف الشخصي أم قانكف
مكطف الشخص ،أما األحكاؿ المختمطة ،فيي :التي يصعب تحديد طبيعتيا ،ىؿ ىي أحكاؿ شخصية ،أك أحكاؿ مختمطة؟ ،كبالتالي يصعب
تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمييا ،راجع بالتفصيؿ :مكسى عبكدم :الكجيز في القانكف الدكلي الخاص المغربي ،المركز الثقافي العربي،
الطبعة األكلى ،1994 ،ص  ،176غالب الداكدم :تنازع القكانيف ،مرجع سابؽ ،ص .67
( )2أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،164ص ،246
( )3أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،176-175ص .212-210
( )4راجع بالتفصيؿ :مكسى عبكدم :مرجع سابؽ ،ص  ،177غالب الداكدم :تنازع القكانيف ،مرجع سابؽ ،ص  ،86ىشاـ خالد :مرجع
سابؽ ،ص  ،20جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص  ،531أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة
.215

 ،178-177ص -213
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- 4اظرية مثفار:
نر في القرف التاسع عشر لمميالد ،كتتمخص نظريتو ،بأنو في حالة
ظير الفقيو األلماني ساؼ
تنازع عدة قكانيف في حكـ المسألة محؿ النزاع ،فيتعيف التمييز بيف فرضيف ،كىما:
الفرض األأل :إذا كاف قانكف القاضي يحتكم عمى قكاعد خاصة لح ؿ تنازع القكانيف ،
فيجب تطبيقيا ،كيتـ تعيمف القانكف كاجب التطبيؽ بمكجبيا.
الفرض ال ثاي :إذا لـ يكف قانكف القاضي يحتكم عمى قكاعد خاصة لح ؿ تنازع القكانيف ،
فيجب تطبيؽ قانكف محؿ إبراـ التصرؼ القانكني بالنسبة لكافة العالقات القانكنية  ،ما عدا المسائؿ
المتعمقة باألىمية ،فتخضع ؿلقانكف الشخصي( ).
يتبيف لنا مف خالؿ النظر في نظرية سافنر  ،أنو لـ يحدد المسائؿ التي تخضع لقانكف محؿ
إبراـ التصرؼ القانكني  ،ىؿ ىي اؿمسائؿ المكضكعية  ،أـ اؿمسائؿ الشكمية ؟ ،لكف ما يعنينا مف
نظريتو ،ىك خضكع شكؿ التصرؼ ؿقانكف محؿ اإلبراـ.

- 5اظرية مثفياي:
ظير الفقيو األلماني سافيني في القرف التاسع عشر ،كتتمخص نظريتو – نظرية التركيز أك
التكطيف -في حؿ مشكمة تنازع القكانيف  ،بأنو يكجد لكؿ رابطة قانكنية مركز مكاني  ،كىك المكاف
الذم يتحقؽ فيو كافة آثارىا أك معظميا ،لذا يتعيف تحميؿ ىذه الرابطة كتحديد طبيعتيا لتركيزه ا في

( )1غالب الداكدم :القانكف الدكلي الخاص األردني ،مرجع سابؽ ،ص .70
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مكاف معيف ،كمف ثـ إخضاعيا لحكـ قانكف ىذا المكاف ،كمع ذلؾ أخضع شكؿ التصرفات القانكنية
لقانكف محؿ إبراميا ،فمحؿ اإلبراـ ،ىك :مكطف ميالدىا الذم تتركز فيو( ).
عمى ضكء ما تقدـ مف عرض ؿ ؿتطكر التاريخي الفقيي لقاعدة خضكع شكؿ التصرؼ
ية أكدىا الفقو الحديث ،كتمسؾ
القانكني لقانكف محؿ اإلبراـ ،نجدىا قد استقرت باعتبارىا قاعدة عرؼ
القضاء بتطبيقيا في غالبية دكؿ العالـ( ).

ثايثً :التطأر التشريبي لقثعدة الشكل:
ذىبت غالبيو التشريعات األجنبية الحديثة إلى النص عمى قاعدة اإلسناد المتعمقة بالقانكف
كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد  ،فنصت ىذه التشريعات عمى خضكع شكؿ التصرؼ القانكني أك
العؽد لقانكف محؿ اإلبراـ ،أك القانكف الذم يسرم عمى الجانب المكضكعي فيو  ،أك قانكف مكطف
المتعاقديف ،أك قانكنيما الكطفم المشترؾ( ).

( )1راجع بالتفصيؿ :غالب الداكدم :القانكف الدكلي الخا ص األردني ،مرجع سابؽ ،ص  ،71كما بعدىا ،عصاـ الديف القصبي :مرجع
سابؽ ،فقرة  ،592 ،360كما بعدىا ،ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص  ،39أحمد سالمة :عمـ قاعدة
التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،185ص  ،226كما بعدىا.
( )2أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة

 ،164ص  ،246ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع

سابؽ ،ص .231
( )3نصت المادة  11مف القانكف المدني األسباني  ،الصادر عاـ  1974عمى أنو -1" -:يسرم عمى األشكاؿ كعمى شكمية العقكد
كالكصايا كسائر التصرفات القانكنية األخرل قانكف البمد التي تمت فيو ،كمع ذلؾ تعتبر صحيحة مف ناحية الشكؿ التصرفات التي تتـ طبقان
لألشكاؿ كالشكمية التي يستمزميا القانكف الذم يحكـ المكضكع ،أك القانكف الشخصي لممتصرؼ ،أك القانكف الشخصي المشترؾ لألطراؼ"،

كنصت المادة الثامنة مف مجمكعة القانكف الدكلي الخاص النمساكم

 ،الصادر عاـ  1979عمى أنو " -:يسرم عمى شكؿ التصرؼ

القانكني نفس القانكف الذم يسرم عمى التصرؼ القانكني ذاتو ،كمع ذلؾ يكفي مراعاة قكاعد الشكؿ في الدكلة التي أجرم فييا التصرؼ
القانكني" ،كنصت الفقرة الثالثة مف المادة  30مف القانكف المجرم عمى أنو "-:إذا كاف العقد كفقان لمقانكف كاجب التطبيؽ عميو غير صحيح
ألسباب ترجع إلى الشكؿ ،فتعتبره المحكمة المختصة مع ذلؾ صحيحان إف كاف صحيحان طبقان لقانكنيا ،أك قانكف الدكلة التي أبرـ فييا ،أك
كاف سيرتب آثاره القانكنية عمى إقميميا" ،كنصت المادة السادسة مف مجمكعة القانكف الدكلي الخاص التركي الصادر عاـ

 1982عمى

أنو" -:يجكز أف تجرم التصرفات القانكنية سكاء كفقان لألشكاؿ المقررة في قانكف المكاف الذم أجريت فيو ،أك كفقان لألشكاؿ المقررة في

القانكف الذم يحكـ مكضكعيا" ،لمزيد مف التفصيؿ :حكؿ القكانيف األجنبية التي نصت عمى ىذه القاعدة ،انظر :أحمد سالمة :قانكف العقد

الدكلي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،166ص  ،249كما بعدىا.
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كأخذت أيضان بعض االتفاقيات الدكلية بىذه القاعدة  ،كاتفاقية ركما بشأف القانكف كاجب
التطبيؽ عمى االلتزامات التعاقدية لعاـ  ،) (1980حيث نصت عمى خضكع العقد مف حيث الشكؿ
لقانكف محؿ اإلبراـ( ).
كما كنصت غالبية التشريعات العربية عمى قاعدة خضكع شكؿ العقد لقانكف محؿ إبرامو،
منيا :القانكف المدني المصرم ( ) ،الصادر عاـ  ،1948كالقانكف المدني السكرم ( ) ،الصادر عاـ
 ،1948كالقانكف المدني العراقي ( ) ،الصادر عاـ  ،1951كالقانكف الخاص بتنظيـ العالقات ذات
العنصر األجنبي الككيتي

(

) ،كالصادر عاـ  ،1961كالقانكف المدني الجزائرم

(

) ،الصادر عاـ

( )1فتحت االتفاقية باب التكقيع عمييا في ركما يكـ  19يكنيك  ،1980كنصت الفقرة األكلى مف المادة التاسعة منيا عمى أنو" -:يعد أم
عقد مبرـ بيف األشخاص الذيف ىـ في نفس البمد صحيحان مف حيث الشكؿ ،إذا استكفى الشركط الشكمية لمقانكف الذم يحكـ ذلؾ بمكجب

ىذه االتفاقية ،أك لقانكف البمد الذم أبرـ فييا العقد".

( )2طرح البحكر عمى حسف فرج :تدكيؿ العقد ،دراسة تحميمية عمى ضكء االتفاقية الخاصة بالقانكف الكاجب التطبيؽ عمى االلتزامات
يينا
التعاقدية المكقعة في ركما  19يكنيك  ،1980دكف طبعة ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،2000 ،ص  ،65في حيف لـ تتطمب اتفاقية ڤ
لعاـ  1980المتعمقة بعقكد البيع الدكلي لمبضائع لعاـ  1980أم شركط شكمية في العقد سكاء مف حيث االنعقاد ،أـ اإلثبات ،األمر الذم
دعا البعض لمقكؿ :عمى الرغ ـ مف مبدأ سمطاف اإلرادة الذم أخذت بو االتفاقية ،إال أنو ال يتصكر إجراء المفاكضات التمييدية لعقد البيع
الدكلي أك إبرامو أك تنفيذه بدكف الكتابة التي قد تتخذ شكالن مبسطان ،كالفاكس أك التمكس ،كما أنو ال يمكف أف تقكـ التجارة الدكلية بدكف

الكتابة إلثبات العقد ،كما كأف البنكؾ ال تتعامؿ إال بالكتابة ،األمر الذم كاف مف األجدر عمى المشرع الدكلي اعتبار الكتابة كسيمة إثبات

عمى األقؿ ،انظر :عادؿ محمد خير :عقكد البيع الدكلي لمبضائع مف خالؿ اتفاقية

يينا ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية،القاىرة،
ڤ

 ،1994فقرة  ،24ص .51
( )3نصت المادة  20مف القانكف المدني المصرم عمى أنو" -:العقكد ما بيف األحيا ء تخضع في شكميا لقانكف البمد الذم تمت فيو،
كيجكز أيضان أف تخضع لمقانكف الذم يسرم عمى

أحكاميا المكضكعية ،كما يجكز أف تخضع لقانكف مكطف المتعاقديف ،أك قانكنيما

الكطني المشترؾ".

( )4نصت المادة  21مف القانكف المدني السكرم عمى أنو" -:العقكد ما بيف األحياء تخضع في شكميا لقانكف البمد الذم تمت فيو ،كيجكز
أيضان أف تخضع لمقانكف الذم يسرم عمى

أحكاميا المكضكعية ،كما يجكز أف تخضع لقانكف مكطف المتعاقديف ،أك قانكنيما الكطني

المشترؾ".

( )5نصت المادة  26مف القانكف المدني العراقي عمى أنو" -:تخضع العقكد في شكميا لقانكف الدكلة التي تمت فييا".
( )6نصت المادة  63مف القانكف الككيتي عمى أنو " -:يسرم عمى العقد مف حيث الشكؿ ،قانكف البمد الذم تـ فيو  ،كيجكز أيضان سرياف
القانكف الذم يخضع لو العقد في أحكامو المكضكعية ،كما يجكز سرياف قانكف مكطف المتعاقديف  ،أك قانكنيما الكطني المشترؾ "

( )7نصت المادة  19مف القانكف المدني الجزائرم عمى أنو" -:تخضع التصرفات القانكنية في جانبيا الشكمي لقانكف المكاف الذم تمت
فيو ،كيجكز أيضان أف تخضع لقانكف المكطف المشترؾ لممتعاقديف ،أك لقانكنيا الكطني المشترؾ ،أك لمقانكف الذم يسرم عمى أحكاميا

المكضكعية".
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 ،1975كالقانكف المدني األردني( ) ،الصادر عاـ  ،1976كقانكف المعامالت المدنية اإلماراتي ( )،
الصادرة عاـ  ،1985كمجمة القانكف الدكلي الخاص التكنسي
المدني القطرم

( )

(

) ،الصادرة عاـ  ،1998كالقانكف

الصادر عاـ  ،2004كالقانكف المدني الفمسطيني( ) ،الصادر عاـ .2012

الفرع ال ثاي
أمس قثعدة ضأع شكل البقد الدألي لقثاأن محل اإلبرام
تمهيد أتقميم:
يؤسس الفقو قاعدة خضكع شكؿ العقد لقانكف محؿ إبرامو ،عمى أسس عممية ،كأخرل
نظرية ،كسنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:

( )1نصت المادة  13مف القانكف المدني األردني عمى أنو" -:تخضع العقكد ما بيف األحياء في شكميا لقانكف البمد الذم تمت فيو ،كيجكز
أف تخضع لمقانكف الذم يسرم عمى أحكاميا المكضكعية ،كما يجكز أف تخضع لقانكف مكطف المتعاقديف ،أك قانكنيما الكطني المشترؾ".
( )2نصت الفقرة األكلى مف المادة

 19مف قانكف المعامالت المدنية اإلماراتي

عمى أنو" -:يسرم عمى االلتزامات التعاقدية شكالن

كمكضكعان؛ قانكف الدكلة التي يكجد فييا المكطف المشترؾ لممتعاقديف إف اتحدا مكطنان ،فإف اختمفا مكطنان يسرم قانكف الدكلة التي تـ فييا

العقد ،ما لـ يتفؽ المتعاقديف ،أك يبيف مف الظركؼ أف قانكنان آخر ىك المراد تطبيقو".

( )3نص الفصؿ  68مف مجمة القانكف الدكلي الخاص التكنسي عمى أنو" -:يككف العقد صحيحان شكالن إذا تكافرت فيو الشركط التي عينيا
القانكف المنطبؽ عمى العقد ،أك قانكف مكاف إبرامو ،كيككف شكؿ العقد المبرـ بيف أشخاص مكجديف بدكؿ مختمفة صحيحان إذا تكفرت فيو

الشركط المعينة بقانكف إحدل ىذه الدكؿ".

( )4نصت المادة  29مف القانكف المدني القطرم عمى أنو" -:يسرم عمى العقد مف حيث الشكؿ قانكف البمد الذم تـ فيو ،كيجكز أيضان
سرياف القانكف الذم يخضع لو العقد في أحكامو المكضكعية ،كما يجكز سرياف قانكف مكطف المتعاقديف ،أك قانكنيما الكطني المشترؾ".

( )5نصت المادة  28مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو" -:تخضع العقكد ما بيف األحياء في شكميا لقانكف البمد الذم تمت فيو ،أك
لمقانكف الذم يسرم عمى أحكاميا المكضكعية ،أك لقانكف مكطف المتعاقديف ،أك قانكنيما الكطني المشترؾ".
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ي:
أأوً :األمس البم ل ة
 -1إف ىذه القاعدة تؤدم إلى

التيسير كرفع العناء عف

أطراؼ التعاقد في مجاؿ

المعامالت الدكلية الخاصة ،كذلؾ ألف أحكاـ قانكف محؿ اإلبراـ تككف معركفة ليـ ،كيؤدم ذلؾ
إلى تشجيع المعامالت الخاصة الدكلية كالعمؿ عمى استمرارىا ،كاالستجابة لمتطمباتيا  ،لذلؾ تعد
األسس العمؿية ق م األسس الحقيقية لميالد كاستمرار قاعدة خضكع شكؿ

العقد لقانكف محؿ

اإلبراـ( ).
كبالتالي تيدؼ ىذه القاعدة إلى التيسير عمى المتعاقديف الذمف ال يككف باستطاعتيـ إبراـ
عقكدىـ في شكؿ غير معركؼ لدييـ في مكاف غير مكاف محؿ اإلبراـ  ،حتى لك افترضنا عمميـ
بأحكاـ قانكف آخر  ،فقد ال يتيسر ليـ إتباع اؿشكؿ المقرر فيو ،األمر الذم يؤدم إلى تعذر قياـ
التصرؼ كفقان ألحكاـ ىذا القانكف األخير ،كىذا ما جعؿ مف ىذه القاعدة قاعدة تخييرية ،كما سنرم
الحقا( ) ،ال تتعارض مع فكرة التمسير عمى المتعاقديف( ).
ؼف استيفاء الشكؿ في العقد ،قد يستمزـ تدخؿ سمطة عامة أك مكظؼ رسمي ،
 -2كذلؾ إ
كىما ال يعمالف في بمد إبراـ التصرؼ إال كفقا لقانكنيما  ،كىذا يعني تط بيؽ أحكاـ الشكؿ في ذلؾ
القانكف ،األمر الذم يتعذر معو إجراء األطراؼ تصرفيـ في الشكؿ المقرر في قانكف جنسيتيـ إف

( )1محمكد ياقكت :حرية المتعاقديف في اختيار قانكف العقد الدكلي بيف النظرية كالتطبيؽ ،دكف طبعة ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية،
 ،2000فقرة  ،25ص  ،18أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة

 ،165ص  ،247جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص

.529
( )2انظر بالتفصيؿ في ىذا البحث :ص .29
( )3عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،541محمكد ياقكت :مرجع سابؽ ،فقرة  ،25ص  ،18كما بعدىا ،ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد
العاؿ ،كحفيظة الحداد ،مرجع سابؽ ،ص .231
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كانكا في دكلة أجنبية ،ألنيـ قد ال يعرفكف أحكامو ،مما يؤدم إلى القمؽ حكؿ سالمو التصرؼ مف
الناحية الشكمية ،األمر الذم يدفعيـ إلى إتباع قكاعد قانكف دكلة إبراـ العقد( ).

ثايثً :األمس الاظرية:
باإلضافة إلى األسس العممية لقاعدة خضكع شكؿ التصرؼ إلى قانكف محؿ اإلبراـ ،فإف
ىناؾ أسس نظرية تبرر ىذا الخضكع ،كىي:
 -1األمثس اوجتمثعي:
يكمف األساس االجتماعي لقاعدة الشكؿ في أف األكضاع الشكمية تعكس حالة األخالؽ
كاؿضـ ير في الدكلة ،فالدكؿ المتحضرة تقيد المستمزمات الشكمية لمعقد ،أما الدكؿ المتخمفة تفرط في
المستمزمات الشكمية لمعقد ،نتيجة انعداـ األماف كالثقة األمر الذم يبرر خضكع شكؿ اؿعقد لقانكف
محؿ اإلبراـ( ).
 -2أمثس ماطقي:
يفرض ىذا األساس طبيعة األشياء ،فالعقد الذم يبرـ في بمد معيف ىك ؛ كالكليد الذم يكلد
(
ق ).
في ذلؾ البمد ،فالبد أف يكتسي بمباس أىؿ

فمذلؾ فالعقد المبرـ في مكاف ما  ،البد كأف يخضع لإلجراءات الشكمية في ىذا المكاف ،كمف
ثـ يخضع ؿحكـ القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكمو في نفس مكاف إبرامو.

( )1أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،165ص  ،227كما بعدىا.
( )2أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،165ص .228
( )3نفس المرجع ،المكضع ذاتو.
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 -3أمثس ميثمي:
يقتضي ىذا األساس أبف اإلجراءات الشكمية التي يفرضيا القانكف ،تيدؼ إلى تحقيؽ أمف
المعمكمات كعالنيتيا  ،كالبمد الذم ييتـ بيذا األمر ،ىك ؛ البمد الذم أبرـ فيو اؿعقد المراد إعالنو
كشيره( ).

 -4أمثس فاي:
قكاـ ىذا األساس أف الشكؿ الخارجي لمعقد يتمثؿ في

أعماؿ مادية  ،ال بد مف تنفيذىا

بطريقة فكرية  ،باإلضافة إلى أف المتعاقديف ال يككف لدييـ ا اىتماـ جدم في اختيار قانكف معيف
محكـ الجانب الشكمي لمعقد ،فيككف قانكف محؿ إبرامو ىك األكلى في حكمو( ).

المطمب ال ثاي
صثئص قثعدة الشكل في البقد الدألي أطبيبتهث
تمهيد أتقميم:
تختمؼ قاعدة اإلسناد المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي عف باقي
قكاعد تنازع القكانيف ،كذلؾ ألنيا تتمتع بالصفة التخييرية ،كنظ انر لمصفة التخييرية ليذه القاعدة فقد

( )1أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص .168
( )2أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،165ص .248
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اختمؼ الفقو كالقضاء حكؿ طبيعتيا ،كسنبيف ذلؾ في فرعيف ،نتناكؿ في الفرع األكؿ:

خصائص

قاعدة اؿشكؿ في العقد الدكلي  ،كنتناكؿ في الفرع الثاني :طبيعة قاعدة الشكؿ في العقد الدكلي،
كذلؾ عمى النحك اآلتي:

الفرع األأل
صثئص قثعدة الشكل في البقد الدألي
تمهيد أتقميم:
تتميز قاعدة اإلسناد المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى

شكؿ العقد الدكلي بعدة

خصائص تميزىا عف باقي قكاعد اإلسناد ،فمنيا ما يتعمؽ بالصفة التخييرية ليذه القاعدة ،باإلضافة
إلى اعتبارىا قاعدة تبعية في حكـ المسائؿ الشكمية ،كأخي انر بأنيا قاعدة مف قكاعد التنازع ،مما
ينبغي معو بياف ىذه الخصائص ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أأوً :قثعدة ت ييرية :
نصت المادة  20مف القانكف المدني المصرم عمى أفق " -:العقكد ما بيف األحياء تخضع
في شكميا لقانكف البمد الذم تمت فيو ،كيجكز أيضان أف تخضع لقانكف الذم يسرم عمى أحكاميا
المكضكعية ،كما يجكز أف تخضع لقانكف مكطف المتعاقديف ،أك قانكنيما الكطني المشترؾ".
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يتبيف مف ىذا النص ؛ بأف المسائؿ الشكمية في العقد يحكميا أحد أربعة قكانيف  ،كىي:
قانكف محؿ اإلبراـ ،أك القانكف الذم يحكـ مكضكع العقد  ،أم :قانكف اإلرادة ،أك قانكف المكطف
المشترؾ لممتعاقديف ،أك قانكف الجنسية المشتركة ؿىما.
فجعؿ المشرع المصرم قاعدة خضكع شكؿ العقد الدكلي لقانكف محؿ اإلبراـ قاعدة ذات
طابع تخييرم ،كذلؾ ليتمكف أطراؼ العقد مف إخضاع شكؿ العقد ألحد القكانيف الكاردة في النص
السابؽ ،دكف أف يمزميـ بإتباع الشكؿ المقرر في قانكف محؿ اإلبراـ ( ) ،كبالتالي يجكز لممتعاقديف
اختيار قانكف آخر غير قانكف محؿ إبراـ العقد  ،إذا كانكا يجيمكف أحكاـ ىذا القانكف األخير ،أك
أنيـ يعممكف بأحكاـ قانكف آخر أكثر ارتباطان بالعقد  ،كقانكف اإلرادة ،أك قانكف جنسيتيـ المشتركة ،
أك قانكف المكطف المشترؾ( ).
فال يترتب بطالف العقد أك عدـ القدرة عمى إثباتو ،إف لـ يستكؼ الشكؿ المقرر في قانكف
محؿ اإلبراـ ،فاستيفاء الشكؿ المقرر في أحد القكانيف المشار إليو سابقان  ،يكفي لصحة العقد مف
الناحية الشكمية ( ) ،كيرل البعض؛ أف اختصاص قانكف محؿ اإلبراـ في حكـ شكؿ العقد الدكلي
يقؼ عمى قدـ المساكاة مع غيره مف القكانيف األخرل التي تحكـ مسألة الشكؿ فيو ،دكف أفضمية أك
تقديـ قانكف عمى آخر في ىذا الجانب( ).
كيؤسس الفقو بأف الطابع التخييرم لقاعدة خضكع شكؿ التصرؼ ألحد القكانيف المذككرة
في نص المادة ( )20مف القانكف المدني المصرم  ،مف شأفق أف يزيد مف فاعمية ىذه القاعدة في

( )1محمد فيمي :أصكؿ القانكف الدكلي الخاص ،الجنسية ،المكطف ،مركز األجانب ،مادة التنازع ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الثقافة
الجامعية ،1992 ،فقرة ،441ص  ،593أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص  ،170كما بعدىا.
( )2محمكد ياقكت :مرجع سابؽ ،فقرة  ،25ص  ،19ىشاـ خالد :مرجع سابؽ ،ص .255
( )3أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،167ص .252
( )4أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،167ص  ،254أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص .171
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التيسير عمى المتعاقديف كتحقيؽ مصالحيـ ،فكما أف خضكع شكؿ العقد الدكلي لقانكف محؿ اإلبراـ
يكمف أساسو في التيسير عمى المتعاقديف  ،فميس ىناؾ ما يدعك إلى إجبار المتعاقديف عمى إتباع
الشكؿ المقرر في قانكف محؿ اإلبراـ ،خاصةن إذا كاف القانكف اآلخر أكثر ارتباطان بالعقد ،كالقانكف
الذم يحكـ مكضكع العقد ،أم :قانكف اإلرادة ،بما يكفؿ تحقيؽ كحدة القانكف الذم يسرم عمى شكؿ
العقد كمكضكع ق ،أك القانكف الكطني المشترؾ لممتعاقديف  ،حيث مف المحتمؿ أف يككف األطراؼ
أكثر المامان بأحكامو مف أم قانكف آخر ،أك ؿقانكف المك طف المشترؾ لممتعاقديف إذا اتحد ا في
المكطف إذ يسيؿ عمييما معرفة أحكامو( ).
كأضاؼ جانب آخر مف الفقو بأف أساس الطابع التخييرم لقاعدة الشكؿ  ،يمميو ركح
التسامح في تطبيؽ القكانيف األجنبية  ،حيث تتيح ىذه القكانيف لألطراؼ األجانب عمى إقميـ دكلة
معيفة االستفادة مف قكانينيا  ،كما يؤدم ذلؾ أيضان إلى التحقؽ مف عدـ بطالف العقد الدكلي  ،طالما
ل الشكؿ المقرر في أحد القكانيف التي تحكـ الشكؿ ،بشرط انعداـ الغش نحك القانكف( ).
استكؼ
كما كأف تطبيؽ ىذه القكانيف األربعة ليا ما يبرره ،فقانكف محؿ اإلبراـ تبرره الضركرات
العممية ،كقانكف مكضكع العقد يبرره اعتبار كحدة القانكف الذم يحكمو ،كقانكف الجنسية المشتركة

( )1ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،80ص  ،178كما بعدىا ،عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،541أحمد سالمة :قانكف العقد
الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص  ،167ص  ،252سالـ الدحدكح :ج ،3 /مرجع سابؽ ،ص  ،29محمكد ياقكت :الركابط العقدية الدكلية بيف
النظرية الشخصية كالنظرية المكضكعية ،دكف طبعة ،دار الفكر الجامعي،

 ،2004ص  ،101ىامش رقـ (  ،)2محمد المصرم :بحث

بعنكاف ،العقد الدكلي بيف النظرة التقميدية كالنظرة الحديثة ،منشكر بمجمة الشريعة كالقانكف بجامعة البحريف ،العدد العاشر،

 ،2004ص

 ،167جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص  ،528حفيظة الحداد :المكجز في القانكف الدكلي الخاص ،الكتاب األكؿ ،المبادئ العامة في
تنازع القكانيف ،دكف طبعة ،منشكرات الحمبي الحقكقية،

 ،2009ص ،336صالح الديف جماؿ الديف :القانكف الدكلي الخاص ،الكتاب

األكؿ ،االختصاص القضائي الدكلي ،تنازع القكانيف ،دكف طبعة ،دكف دار نشر ،2009 ،ص .146
( )2عنايت ثابت :اطراح فكرة الدفع بالنظاـ العاـ في نطاؽ القانكف الدكلي الخاص ،دكف طبعة ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
فقرة  ،3ص  ،7أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،167ص .252

،1995
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تبرره معرفة المتعاقديف بو أكثر مف غيره في بعض األحياف ،كقانكف المكطف المشترؾ تبرره معرفة
المتعاقديف بو كأىميتو في تنفيذ العقد

( ).

كسمؾ نيج التشريع المصرم في ذلؾ معظـ التشريعات العربية( ).
كمع ذلؾ نجد أف القانكف المدني العراقي نص في المادة (  )26منو عمى أنو" -:تخضع
العقكد في شكميا لقانكف الدكلة التي تمت فييا".
يتبيف مف ىذا النص؛ بأف المشرع العراقي لـ يرغب في إضفاء الطابع التخيير

م لقاعدة

خضكع شكؿ العقد الدكلي لقانكف محؿ اإلبراـ ،كانما أبقى عمى ىذه القاعدة كما كانت كقاعدة
عرفية قبؿ تقنينيا ،كأضفى عمييا الطبيعة التشريعية باعتبارىا قاعدة قانكنية آمرة ال يجكز االتفاؽ
عمى مخالفتيا ،فال يخضع شكؿ العقد إال لقانكف محؿ إبرامو.
كبالتالي يمكف القكؿ :بأف العقد في القانكف العراقي إذا لـ يستكؼ الشكؿ المقرر في بمد
اإلبراـ يككف باطالن ،حتى كاف استكفى الشكؿ في القكانيف األخرل المشار إلييا في نص المادة
( )20مف القانكف المدني المصرم ،كما يقابميا في القكانيف المقارنة.
كذلؾ فقد اقتصر المشرع اإلماراتي عمى خضكع شكؿ العقد لقانكف المكطف المشترؾ
لممتعاقديف إف اتحدا مكطنان ،فإف اختمفا في المكطف ،فيخضع العقد لقانكف محؿ إبرامو ،إف لـ يتبيف

( )1محمد عمى عرفة :التقنيف المدني الجديد ،شرح مقارف عمى النصكص ،الطبعة الثانية ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة،

 ،1955ص

 ،19عز الديف عبد اهلل :القانكف الدكلي الخاص،الجزء الثاني ،في تنازع القكانيف ،الطبعة السادسة ،دار النيضة العربية،

 ،1969فقرة

 ،137ص .478
( )2راجع بالتفصيؿ ىذا البحث :ص  ،24كما بعدىا.
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مف ظركؼ العقد تطبيؽ قانكف آخر

(

) ،في حيف ذىب المشرع التكنسي إلى إخضاع شكؿ العقد

لقانكف المكضكع ،أك قانكف محؿ اإلب ارـ( ) ،كسبقو في ىذا المشرع المجرم ،كالتركي( ).

مأقف المشرع الفممطياي:
نصت المادة  28مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو" -:تخضع العقكد ما بيف األحياء
في شكميا لقانكف البمد الذم تمت فيو ،أك لمقانكف الذم يسرم عمى أحكاميا المكضكعية ،أك لقانكف
مكطف المتعاقديف ،أك قانكنيما الكطني المشترؾ"( ).
يتبيف مف ىذا النص؛ بأف المشرع الفمسطيني أخضع شكؿ العقد لقانكف محؿ اإلبراـ،
كأضفى عمى ىذه القاعدة صفة التخيير التي أضفاىا عمييا المشرع المصرم كمف نحا نحكه ،كما
بينا فيما سبؽ.
كبالتالي فإف شكؿ العقد يخضع لقانكف محؿ اإلبراـ ،كما يجكز إخضاعو لمقانكف الذم
يحكـ مكضكع العقد ذاتو ،أك قانكف مكطف المتعاقديف إف اتحدا في المكطف ،أك قانكف جنسيتيما
المشتركة( ).
كجاء في المذكرة اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني بأنو" :يخكؿ نص المادة
المتعاقديف اختيار قانكف مف القكانيف التالية لحكـ العقد مف حيث الشكؿ  ،أما األكؿ ،فيك  :قانكف

( )1راجع ىذا البحث :ص  ،25ىامش رقـ (.)2
( )2راجع ىذا البحث :ص  ،25ىامش رقـ (.)3
( )3راجع ىذا البحث :ص  ،23ىامش رقـ (.)3
( )4صدر ىذا القانكف في  5أغسطس  ،2012كنشر في الكقائع الفمسطينية عدد ممتاز ،كالصادر عف ديكاف الفتكل كالتشريع الفمسطيني.
( )5سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .165
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محؿ اإلبراـ ،أم :مخضع لقانكف البمد الذم أبرـ فيو ،كالقانكف الثاني  ،ىك  :القانكف الذم يحكـ
مكضكع العقد كىذا يحقؽ كحدة القانكف الذم يحكـ العقد ،كالثالث ،ىك :قانكف مكطف المتعاقديف في
حالة اتحادىما في المكطف إذ مف المحتمؿ أف يككف األفراد أكثر المامان بقانكف مكطفىـ مف إلماميـ
بقانكف محؿ إبراـ التصرؼ ،فيك قانكنيما الكطني المشترؾ"( ).
كيمكف القكؿ :بأف المشرع الفمسطيني قد أصاب حينما سمؾ منيج المشرع المصرم  ،كغيره
مف التشريعات العربية  ،التي أضفت عمى قاعدة خضكع شكؿ العقد الدكلي لقانكف محؿ

اإلبراـ

الصفة التخييرية  ،ؿما يحققو ذلؾ مف التيسير عمى المتعاقديف في مجاؿ المعامالت الدكلية  ،كما
كيضيؽ ذلؾ مف عمؿ دائرة بطالف العقد.
يكفي أف يستكفي الشكؿ المحدد في
فإذا لـ يستكؼ الشكؿ المحدد في قانكف بمد اإلبراـ ،ؼ
القكانيف األخرل الكاردة في النص ،كبذلؾ فمـ يأخذ المشرع الفمسطيفم بما ذىب إليو المشرع العراقي
كالذم جعؿ شكؿ العقد يخضع فقط لقانكف بمد اإلبراـ ،األمر الذم يجعؿ العقد مف الناحية الشكمية
مكبال بو ،مما يؤدم ذلؾ إلى التضييؽ عمى المتعاقديف في مجاؿ المعامالت الدكلية في إخضاع
شكؿ عقدىـ لقانكف كاحد ،باإلضافة إلى تكسيع عمؿ دائرة البطالف بحيث يكفي لصحة العقد مف
حيث الشكؿ أف يككف صحيحان كفقان ألحد ىذه القكانيف ،كلك كاف باطالن كفقان لمقكانيف األخرل،
كبالتالي يتجنب العقد إثارة العديد مف المنازعات القضائية بخصكص شكمو ،كالتي قد تعرقؿ تيسير
المعامالت بيف األفراد في المجاؿ الدكلي ،كلـ يقصر أيضان قاعدة الشكؿ عمى قانكنيف ،كما فعؿ
المشرع اإلماراتي ،كالتكنسي ،كالمجرم ،كالتركي ،عمى النحك الذم أشرنا إليو فيما سبؽ( ).

( )1نقالن عف :المذكرات اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني ،2003 ،ص .36
( )2انظر بالتفصيؿ في ىذا البحث :ص  ،23كما بعدىا.
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ككذلؾ يمكف القكؿ :بأف األصؿ في ىذه القاعدة ىك خضكع شكؿ العقد لقانكف محؿ اإلبراـ
أكالن ،ثـ بعد ذلؾ إذا لـ يكف بكسع المتعاقديف إخضاع عقدىـ لقانكف محؿ اإلبراـ ،يجكز ليـ
إخضاعو لمقكانيف األخرل ،كاستثناء عمى قانكف محؿ اإلبراـ ،كذلؾ حرصان مف المشرع عمى
ضركرة التيسير عمى المتعاقديف في المعامالت الدكلية.

ثايثً :قثعدة تببية أأ احتيثطية
تعد قاعدة خضكع شكؿ التصرؼ لقانكف محؿ اإلبراـ قاعدة تبعية ،أك احتياطية ،كذلؾ ألف
اء عمى
شكؿ العقد ليس مطمكبان لذاتو ،كانما ىك أداة إلعماؿ مكضكع ىذا العقد ،حيث ال يترتب جز ن
الشكؿ ،إال إذا لـ تراع القكاعد التي تحكـ المكضكع( ).
مف ذلؾ يتضح أف اليدؼ مف قاعدة الشكؿ ،ىك :حماية الجانب المكضكعي لمعقد ،كقد
اختمؼ الفقو في مدل لزكـ الصفة التبعية لقاعدة الشكؿ مف عدمو ،إلى اتجاىيف ،كىما:
يرل أصحاب االتجاه األكؿ؛ بأنو يجب استبعاد اإلسناد المستقؿ لمسائؿ الشكؿ عمكمان،
ألف تبعية الشكؿ لممكضكع تعني إسناد الشكؿ لمقانكف الذم يحكـ المكضكع ،السيما كأف كؿ قاعدة
شكؿ تعد جزءان مف مجمكع القكاعد ،كتترجـ غالبان أحد متطمبات المكضكع الذم ال يككف فعاالن
بدكنو ،كمف ثـ يجب إخضاع شكؿ العقد لمقانكف الذم يخضع لو مكضكعو ،كما كأف الطابع التبعي
أك االحتياطي يعني عدـ إخضاع شكؿ العقد لقانكف محؿ اإلبراـ ،إال إذا كاف مف المتعذر أك مف
غير المالئـ إخضاعو لمقانكف الذم يحكـ المكضكع ،فاألصؿ لدل ىذا الرأم ىك تطبيؽ القانكف
الذم يحكـ مكضكع العقد عمى جانبيو المكضكعي كالشكمي ،كيستند في ذلؾ إلى عدـ مخاطرة

( )1أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،168ص  ،254أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص .170
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القضاء عمى التكازف الطبيعي كالمطمكب لمنظـ كالعالقات القانكنية ،كعدـ سمب الحماية التي يكفرىا
القانكف الذم يحكـ المكضكع( ).
في حيف يرل أصحاب االتجاه الثاني؛ أف ما ذىب إليو أنصار االتجاه األكؿ ،كاف كاف
يؤدم إلى تحاشي التفرقة بيف شكؿ العقد كمكضكعو ،مما يؤدم إلى تحقيؽ كحدة القانكف المطبؽ
عمى العقد ،كما كيبعد العقد عف الخكض في مشكمة التكييؼ ،إال أنو ال يمكف التسميـ بو عمى
إطالقو ،فمع التسميـ بأف ىناؾ بعض األشكاؿ التي تعد التابع المباشر لممكضكع ،األمر الذم
يستدعي تطبيؽ القانكف الذم يحكـ المكضكع عمى شكؿ العقد ،إال أف الغاية التي تيدؼ قاعدة
الشكؿ إلى تحقيقيا ليس نفس الغاية التي تسعى إلييا قكاعد المكضكع ،مف ذلؾ حماية إرادة
األطراؼ كتنبيييـ إلى خطكرة التصرؼ ،كحماية الغير ،كالصالح العاـ ،أضؼ إلى ذلؾ أف القانكف
يحكـ المكضكع قد يتطمب أكضاعان شكمية لـ تكف معركفة لألطراؼ كقت إبراـ العقد مما يعرض
العقد لمبطالف( ).
كيمكف القكؿ :بأف قاعدة التنازع المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي،
تعد قاعدة مستقمة في حكـ المسائؿ الشكمية لمعقد ،كليست قاعدة تبعية لقانكف اإلرادة ،كانما كؿ ما
ىنالؾ أف ىذه القاعدة تعد قاعدة تخييرية في حكـ المسائؿ الشكمية ،لذلؾ نرل بأف الرأم الذم يقرر
أنيا قاعدة تبعية يبدك أنو قد جانب الصكاب.

( )1انظر تفصيؿ ذلؾ الرأم لدل :أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،فقرة  ،168ص  ،254أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص .170
( )2انظر تفصيؿ ذلؾ الرأم لدل :أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،فقرة  ،168ص .254
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ثل ثً :قثعدة تاثزع:
تعد قاعدة خضكع شكؿ العقد لقانكف محؿ اإلبراـ قاعدة تنازع قكانيف ،أم :قاعدة إسناد،
فيي ال تقدـ حالن مكضكعيان مباش انر لمسائؿ شكؿ العقد ،كانما تشير إلى القانكف كاجب التطبيؽ
عمييا( ) ،كالذم يتكفؿ ببياف الحؿ النيائي كاجب اإلتباع لمفصؿ في النزاع القائـ أماـ القضاء ،كمف
ثـ تعد ىذه القاعدة قاعدة غير مباشرة في حؿ تنازع القكانيف

(

) ،كعميو فإف ىذه القاعدة تتكفؿ

بالربط بطريقة مجردة بيف مسألة شكؿ العقد ،كالقانكف كاجب التطبيؽ عمييا ،كبالتالي فيي قاعدة
تنازع إرشادية كليست قاعدة مكضكعية( ).
فقاعدة التنازع ال تحسـ النزاع المطركح بشأف العالقة ذات العنصر األجنبي أماـ القاضي،
إنما يقتصر دكرىا عمى إرشاد القاضي إلى القانكف كاجب التطبيؽ عميو ،كىي بذلؾ تختمؼ عف
باقي قكاعد القانكف الدكلي الخاص ،حيث تختمؼ عف قكاعد االختصاص القضائي الدكلي ( ) ،التي
تتكفؿ بتحديد اختصاص محاكـ الدكلة بشأف المنازعات ذات الطابع الدكلي ،كتحديد آثار األحكاـ
األجنبية ،ففض التنازع في ىذا المجاؿ ،يتـ عف طريؽ قكاعد مكضكعية تحدد بشكؿ مباشر ما إذا
كانت محاكـ دكلة القاضي مختصة بنظر النزاع ذم الطابع الدكلي أـ ال ،ككذلؾ شركط تنفيذ ىذا
الحكـ الصادر مف محاكـ دكلة أجنبية عمى إقميميا( ).

( )1أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص .170
( )2فؤاد رياض :مرجع سابؽ ،فقرة  ،21ص  ،29عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،321ص .640
( )3أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة

 ،196ص  ،257كالقكاعد المادية ،ىي" :القكاعد المادية أك المكضكعية ذا ت

المضمكف الدكلي العالمي ،المكجكدة أصالن أك المعدة خصيصان لتعطي حالن مباش انر ينيي النزاع ،أك يتفادل مشكمة تنازع القكانيف ،في عالقة

خاصة ذات طابع دكلي" نقالن عف :إبراىيـ زمزمي :القانكف الكاجب التطبيؽ في منازعات عقكد التجارة اإللكتركنية ،دراسة مقارنة ،دكف
طبعة ،دار النيضة العربية ،2009 ،ص.266

( )4سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص  ،25كيقصد بقكاعد االختصاص القضائي ،بأنيا ىي" :مجمكعة القكاعد التي تتحدد بمقتضاىا
كالية محاكـ الدكلة بنظر المنازعات التي تتضمف عنص انر أجنبيان إزاء غيرىا مف محاكـ الدكؿ األخرل" نقالن عف :عكاشة عبد العاؿ :أصكؿ

القانكف الدكلي الخاص المبناني كالمقارف ،دكف طبعة ،الدار الجامعية ،1992 ،ص .429

( )5فؤاد رياض :مرجع سابؽ ،فقرة  ،21ص  ،30عصاـ الديف القصبي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،231ص .641
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كتختمؼ أيضان عف القكاعد المتعمقة بالجنسية ،فإذا ثار نزاع حكؿ تمتع شخص معيف
بالجنسية الكطنية مف عدمو ،فيكفي أف نرجع إلى القكاعد التي تنظـ كيفية اكتساب الجنسية ،كذلؾ
بشكؿ مباشر ،دكف أف تشير ىذه القكاعد إلى قانكف معيف لحؿ ىذه المسالة( ).
كما كتختمؼ أيضان عف القكاعد المتعمقة بمركز األجانب ،حيث تقكـ ىذه القكاعد بتحديد
الحقكؽ التي يتمتع بيا األجنبي داخؿ إقميـ الدكلة مباشرة ،كال تقكـ باإلرشاد إلى القانكف الذم
بمقتضاه تتحدد ىذه الحقكؽ( ).
كقد اختمؼ الفقو في كيفية تحديد عمؿ قاعدة الشكؿ إلى عدة آراء؛ كىي-:
يذىب أصحاب الرأم األكؿ؛ إلى أف الطابع التخييرم لقاعدة قانكف المحؿ يحكـ الشكؿ،
كالتسكية في االختيار بيف أكثر مف قانكف ،كاعطاء الحرية ألطراؼ العقد الدكلي في تحديد القانكف
كاجب التطبيؽ عمى شكمو ،كما يحددكف القانكف كاجب التطبيؽ عمى مكضكعو ،يدلؿ عمى أف ىذه
القاعدة ىي قاعدة مكضكعية ،مقتضاىا أف العقد يككف صحيحان إذا كاف أطرافو قد راعكا الشكؿ
المقرر في قانكف محؿ اإلبراـ ،أك القانكف الذم يحكـ المكضكع ،أك في قانكف جنسيتيـ ،كال يعتد
بيذا القانكف ألنو يقضي بصحة العقد مف حيث الشكؿ ،بؿ ألنو القانكف الذم اختاره األطراؼ
لحظة إبراـ العقد ،كما كيستبعد ىذا الرأم اإلحالة في مجاؿ عمؿ قاعدة الشكؿ كما في قاعدة قانكف
اإلرادة( ).

( )1صالح الديف جماؿ الديف :تنازع القكانيف ،دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف ،الطبعة األكلى ،دكف دار نشر ،2006 ،ص  .34كرغـ
االختالؼ الشديد حكؿ تحديد المقصكد بالجنسية ،انظر بالتفصيؿ :عكاشة عبد العاؿ :مرجع سابؽ ،ص

 ،17كما بعدىا ،إال أف بعض

الفقو عرفيا ،بأنيا ىي" :رابطة أك كصمة اجتماعية كسياسية كقانكنية بيف مجمكعة مف األشخاص كدكلة معينة أك كياف سياسي معترؼ بو"
نقالن عف :سالـ الدحدكح :الكجيز في القانكف الدكلي الخاص ،الجزء األكؿ ،في الجنسية ،كالمكطف ،كمركز األجانب ،الطبعة الخامسة ،دكف
دار نشر ،2004 ،ص .50

( )2عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،336فؤاد رياض ،كسامية راشد :مرجع سابؽ ،فقرة  ،69ص  ،73كيقصد بمركز األجانب ،بأنو
ىك" :مجمكعة القكاعد التي تضع في دكلة معينة نظامان خاصان باألجنبي يختمؼ بو عف الكطني مف حيث التمتع بالحقكؽ العامة أك

الخاصة" نقالن عف :عكض اهلل السيد ،مرجع سابؽ ،ص .219

( )3مشار إليو لدل :أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،169ص.257
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كانتقد أصحاب الرأم الثاني ما ذىب إليو أصحاب الرأم األكؿ ،حيث يركف أف "قاعدة
قانكف المحؿ يحكـ الشكؿ" ال تقدـ حالن مباش انر لممسألة المتنازع فييا ،بؿ تشير إلى قانكف معيف
يخضع إليو العقد الدكلي ،عمى عكس القكاعد المكضكعية التي تطبؽ مباشرة متى تكافرت شركط
تطبيقيا( ).
في حيف يذىب أصحاب الرأم الثالث؛ إلى أف "قاعدة خضكع شكؿ العقد الدكلي لقانكف
محؿ اإلبراـ" تعد قاعدة تنازع ذات غاية مادية معينة ،ييدؼ المشرع مف كرائيا التكصؿ إلى نتيجة
مادية معينة ،كىي سالمة العقد مف حيث الشكؿ ،كيحدد لذلؾ عدة قكانيف يككف أحدىا خاضعان
الختيار ذكم الشأف بحيث يكفي لسالمة العقد مف حيث الشكؿ ،إتباع الشكؿ المنصكص عميو في
أحد ىذه القكانيف المحددة عمى سبيؿ الحصر( ).
كىذا ما انتقده البعض؛ حيث ذىب إلى أنو إذا افترضنا أف العقد أبرـ كفقان ألحكاـ قانكف
محؿ اإلبراـ ،كأف ىذا القانكف يحيؿ إلى قانكف آخر يختمؼ في اإلجراءات الشكمية التي يتطمبيا عف
قانكف محؿ اإلبراـ ،فإف استبعاد اإلحالة يؤدم إلى بطالف العقد ،كىذه نتيجة غير مقبكلة ،كبالتالي
ال يمكف إعماؿ القكاعد المادية المكضكعية في أم نظاـ قانكني ،إال مف خالؿ اإلرشاد الذم تؤديو
قاعدة التنازع ،التي ىي الكسيمة في عمؿ القكاعد المادية المكضكعية( ).
كيمكف القكؿ :بصحة ما ذىب إليو أصحاب الرأم الثاني ،الذم اعتبر قاعدة خضكع شكؿ
العقد لقانكف محؿ اإلبراـ قاعدة تنازع قكانيف ،ترشد القاضي إلى القانكف كاجب التطبيؽ عمى
المسائؿ الشكمية لمعقد الدكلي إذا ثار نزاع بخصكصيا ،كال تقكـ بحؿ ىذا النزاع مباشرة ،كما صفة
التخيير التي كضعيا المشرع فييا إال لغرض التيسير عمى المتعاقديف في مجاؿ العالقات الدكلية،
( )1أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،169ص ،257فؤاد ديب :بحث بعنكاف ،المحكـ الدكلي كنظاـ تنازع القكانيف
الكطنية ،منشكر بمجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد  ،24العدد الثاني ،2008 ،ص .44
( )2أشرؼ كفا :المبادئ العامة لتنازع القكانيف في القانكف المقارف ،دكف طبعة ،دار النيضة العربية ،2007 ،ص .31
( )3سامي منصكر :مرجع سابؽ ،فقرة  ،306ص  ،468كما بعدىا.
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باإلضافة إلى أف القكؿ :بأف قاعدة الشكؿ قاعدة مكضكعية مف شأنو أف يؤدم إلى استبعاد اإلحالة
في مجاؿ قاعدة الشكؿ ،كما ىك الحاؿ في مجاؿ عمؿ قاعدة قانكف اإلرادة ،كىذا غير صحيح،
ألف قاعدة الشكؿ قاعدة تنازع إرشادية ،في حيف أف قاعدة قانكف اإلرادة ،ىي قاعدة مكضكعية
تحدد القانكف كاجب التطبيؽ عمى العقد مباشرة.

الفرع ال ثاي
طبيبة قثعدة الشكل في البقد الدألي
تمهيد أتقميم:
رأينا أف شكؿ العقد الدكلي يخضع إما لقانكف محؿ اإلبراـ ،أك القانكف الذم يسرم عمى
األحكاـ المكضكعية لو ،أك قانكف مكطف المتعاقديف ،أك قانكنيما الكطني المشترؾ ،كذلؾ كفقان
ألحكاـ العديد مف القكانيف المقارنة.
األمر الذم يثير التساؤؿ حكؿ الطبيعة القانكنية ليذه القاعدة ،ىؿ ىي قاعدة قانكنية
آمرة( ) ،ال يممؾ األطراؼ القدرة عمى استبعاد تطبيقيا ،أـ ىي قاعدة مكممة

(

) ،يجكز ليـ االتفاؽ

عمى استبعاد تطبيقيا؟.
اختمؼ الفقو في اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ إلى اتجاىيف ،كىما:
( )1كيقصد بالقكاعد اآلمرة ،بأنيا ىي :مجمكعة القكاعد التي ال يؤدم اتفاؽ األفراد عمى استبعادىا أم أثر عمى كجكب تطبيقيا إذا تكافرت
شركط التطبيؽ ،أم؛ ىي :القكاعد التي ال يجكز لألفراد اإلنفاؽ عمى استبعاد تطبيقيا ،ككؿ اتفاؽ عمى ذلؾ يككف باطالن .انظر :مكسى أبك
ممكح :المدخؿ لمعمكـ القانكنية ،الكتاب األكؿ ،نظرية القانكف ،الطبعة األكلى ،دكف دار نشر،

 ،2002-2001ص  ،94حمدم باركد:

المدخؿ لمعمكـ القانكنية ،نظرية الحؽ كالقانكف ،دكف طبعة ،دكف دار نشر ،دكف سنة نشر ،ص .42
( )2كيقصد بالقكاعد المكممة ،بأنيا ىي :القكاعد التي يجكز لألفراد مخالفة حكميا ،انظر :مكسى أبك ممكح :نظرية القانكف ،مرجع سابؽ،
ص  ،96حمدم باركد :مرجع سابؽ ،ص .42

42

اوتجثه األأل :تبتبر قثعدة الشكل قثعدة آمرة:
يرل أصحاب ىذا االتجاه؛ بأنو عند ظيكر مبدأ إقميمية القكانيف عمى يد الفقيو الفرنسي
دارجنتريو ،في ظؿ مدرسة األحكاؿ الفرنسية ،كتقسيميا إلى قكانيف عينية ،كىي التي يككف
مكضكعيا عينينان يتعمؽ باألشياء ،كقكانيف شخصية ،كالتي تتعمؽ بحالة الشخص كأىميتو ،كانت
القاعدة ىي عدـ امتداد قانكف الدكلة خارج حدكد إقميميا ،كذلؾ فيما يتعمؽ بالقكانيف العينية،
كاالستثناء ىك امتداد القكانيف ،كذلؾ فيما يتعمؽ بحالة الشخص كأىميتو بكصفو قانكف مكطنو ،ففي
ىذه الحالة يمكف تطبيؽ قانكف أجنبي في إقميـ القاضي الكطني( ).
كبما أف العقد يخضع لكالية القانكف اإلقميمي كفقا ليذه المدرسة ،األمر الذم دعا الفقو
المناصر ليا بإخضاع شكؿ العقد لقانكف محؿ اإلبراـ ،كاعتبار ىذه القاعدة قاعدة آمرة بحيث ال
يجكز لممتعاقديف إخضاع شكؿ العقد المبرـ بينيـ لغير القانكف المحمي ،كىذا ما يؤيده جانب مف
الفقو الحديث ،كيؤسس ذلؾ بأف كجكب االطمئنا

ف عمى مسائؿ الشكؿ تممييا اعتبارات األمف

المدني في القانكف المحمي ،مما يضفي عمييا الصفة اآلمرة لتعمقيا بالنظاـ العاـ( ).
كىذا ىك ما كاف عميو الحاؿ في القضاء الفرنسي الذم كاف يقضي بالطابع اآلمر ليذه
القاعدة( ).

اوتجثه ال ثاي :تبتبر قثعدة الشكل قثعدة مكممة:
يذىب أصحاب ىذا االتجاه؛ إلى أف أساس ىذه القاعدة يكمف في التيسير عمى المتعاقديف،
األمر الذم يجب معو التسميـ بالصفة االختيارية كالمكممة لقاعدة خضكع شكؿ العقد لقانكف محؿ

( )1فؤاد رياض :مرجع سابؽ ،فقرة  ،14ص  ،17صالح الديف جماؿ الديف :تنازع القكانيف ،ص  ،19كما بعدىا.
( )2مشار إليو لدل :ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص  ،231كما بعدىا.
( )3أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،167ص .253
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اإلبراـ ،فطالما ذلؾ ىك أساسيا ،كحكمتيا ،فميس ىناؾ ما يدعك إلى إجبار المتعاقديف عمى إتباع
الشكؿ المقرر في قانكف محؿ اإلبراـ ،إذا كاف ىناؾ قانكف عممكا بأنو أكثر ارتباطان بعقدىـ مثؿ
قانكف اإلرادة ،كالقكؿ بغير ذلؾ ييدـ ىذه الحكمة –خاصة -في الحاالت التي يبرـ فييا العقد بدكلة
معينة بشكؿ عارض دكف العمـ بأحكاـ قانكنيا ،كما كتيدؼ ىذه القاعدة إلى تحقيؽ نتيجة
مكضكعية محددة ،كىي اختيار قانكف يؤدم تطبيقو إلى صحة العقد مف الناحية الشكمية( ).
كىذا ما جعؿ البعض يذىب إلى القكؿ بأنو ال مبرر لجعؿ ىذه القاعدة إلزامية ،كذلؾ
بإجبار المتعاقديف عمى الخضكع لقانكف محؿ اإلبراـ ،إذا كاف مف األسيؿ عمييـ إخضاع العقد مف
حيث الشكؿ لقانكف آخر كقانكف اإلرادة ،أك قانكف المكطف المشترؾ لممتعاقديف ،أك قانكف جنسيتيـ
المشتركة( ).
كيمكف القكؿ :بأف جكىر الخالؼ بيف مف اعتبر قاعدة خضكع شكؿ العقد لقانكف محؿ
اإلبراـ قاعدة إلزامية ،كبيف مف اعتبرىا قاعدة مكممة ،يكمف في أف ىذه القاعدة بدأت قاعدة عرفية
كما رأينا في التطكر التاريخي ليا( ) ،كاستقرت في ذلؾ الكقت ،كبدأ القضاء يطبقيا كقاعدة عرفية،
إال أنو مع صدكر التشريعات الحديثة كتقنينيا ليذه القاعدة ،فنجد أف معظميا قد أخضع شكؿ العقد
لقانكف محؿ اإلبراـ ،باإلضافة إلى القانكف الذم يسرم عمى أحكامو المكضكعية ،أم :قانكف
اإلرادة ،أك قانكف مكطف المتعاقديف إذا اتحدا مكطنان ،أك قانكنيما الكطني المشترؾ.

( )1فؤاد رياض :مرجع سابؽ ،فقرة  ،269ص  ،344فؤاد رياض ،كمحمد الترجماف :مرجع سابؽ ،فقرة  ،258ص  ،468ىشاـ صادؽ،
كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد ،مرجع سابؽ ،ص
منصكر ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،306ص .465
( )2جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص .529
( )3راجع ىذا البحث صفحة .17

 232كما بعدىا ،حفيظة الحداد ،مرجع سابؽ ،ص

 ،366كما بعدىا ،سامي
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كيؤكد ذلؾ ما ذىب إليو البعض؛ مف أف القضاء كاف يكرس الطابع اآلمر ليذه القاعدة،
كلـ يعترؼ بالصفة المكممة ليا إال في بداية القرف العشريف ،أم :مع تقنيف المشرع ليا( ).
كسعت ىذه التشريعات مف عدد القكانيف التي تحكـ شكؿ العقد ،كذلؾ بيدؼ
فبالتالي ّ
التيسير عمى المتعاقديف في مجاؿ المعامالت الدكلية الخاصة ،كحمايتيـ مف مغبة كقكع تصرفاتيـ
في دائرة البطالف.
كعمى ذلؾ ،فإف مف اعتبرىا قاعدة إلزامية ،فإنما أسس ذلؾ عمى المراحؿ األكلى التي
ظيرت فييا ىذه القاعدة ،كقبؿ تقنينيا في التشريعات الحديثة ،كمف اعتبرىا قاعدة مكممة ،أسس
ذلؾ عمى الصفة التخييرية التي أضفتيا معظـ التشريعات عمى ىذه القاعدة.
كبالتالي يمكف القكؿ :بأف ىذه القاعدة تعد قاعدة إلزامية ،حيث جاء بصيغة األمر في
جميع التشريعات التي نصت عمييا ،سكاء التشريعات التي نصت عمى خضكع شكؿ التصرؼ
لقانكف محؿ اإلبراـ لكحده كالتشرم ع العراقي ،أك التشريعات التي نصت عمى خضكع شكؿ العقد
لعدة قكانيف ،فيذه األخيرة أضفت عمى ىذه القاعدة الصفة التخييرم

ة فقط ،لمقانكف الذم يحكـ

الجانب الشكمي في العقد ،ألنو في نياية األمر ،ال يجكز لألطراؼ إخضاع عقدىـ لقانكف آخر
بخالؼ ىذه القكانيف ،كاال فالبطالف ىك مصيره.

( )1أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،167ص .253
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المبحث ال ثاي
مدى اطثق القثاأن أاجب التطبيق عمى شكل البقد الدألي
تمهيد أتقميم:
تتعدد المسائؿ الشكمية في العقد الدكلي ،فمنيا ما يتعمؽ بالمظير الخارجي لإلرادة ،كىك الذم
يعمؿ عمى تحقيؽ كتنفيذ الكضع الشكمي المطمكب لمعقد ،كمنيا ما يعد ركنان مستقالن قائمان بذاتو فيو،
كمف الفقو مف اعتبر أف لمعقد شكميف؛ كىما :الشكؿ الداخمي ،كالشكؿ الخارجي ،كميز بينيما في
القانكف كاجب التطبيؽ عمى كؿ منيما ،كىذه المسائؿ الشكمية ليا كسائؿ تعمؿ عمى قياميا ،كىي
صكر ىذا الشكؿ ،كالكتابة ،كالشيادة ،كتسميـ محؿ العقد ،كتدخؿ سمطة دينية أك رسمية في إبراـ
العقد ،كجكىر المسائؿ الشكمية في العقد ،ىي الشكؿ المطمكب النعقاده ،لكف لك اشترط المشرع
ركنا معينان في العقد ال يقكـ إال بو كالرسمية في الرىف ،فيؿ يعد ىذا الركف مف المسائؿ الشكمية ،أـ
مف المسائؿ المكضكعية في العقد؟ ،ىذه ىي أىـ المسائؿ في شكؿ العقد ،كاختمؼ الفقو أشد
االختالؼ فييا ،كنتج عف ىذا االختالؼ ،االختالؼ في تحديد القانكف الذم يحكميا.
كيعد أيضان مف المسائؿ الشكمية؛ الشكؿ المطمكب إلثبات العقد ،كما يعنينا في ىذا البحث ،ىك
الدليؿ الكتابي في العقد ،كمدل لزكمو أك عدـ لزكمو ،فيؿ يخضع لقاعدة قانكف المحؿ ،أـ يخضع
لقانكف آخر؟ ،كىؿ يجكز الخركج عمى ىذه القاعدة في بعض الحاالت؟.
كمف المسائؿ الشكمية ما يخرج مف نطاؽ تطبيؽ قاعدة قانكف محؿ اإلبراـ ،كىذه المسائؿ ىي:
أشكاؿ الشير كالعالنية ،كأشكاؿ المرافعات ،كاألشكاؿ المكممة لألىمية ،كرغـ أف ىذه المسائؿ تعد
مف المسائؿ الشكمية ،إال أف المشرع قد نص عمى استثنائيا مف نطاؽ قاعدة قانكف محؿ اإلبراـ،
كأخضعيا لقكاعد إسناد خاصة بيا ،كنبيف ذلؾ في ثالث مطالب ،نتناكؿ في المطمب األكؿ:
المسائؿ الشكمية بالمعنى الفني ،كنتناكؿ في المطمب الثاني :الشكؿ المطمكب النعقاد العقد كاثباتو،
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كنتناكؿ في المطمب الثالث :المسائؿ الشكمية التي ال تخضع لقاعدة الشكؿ ،كذلؾ عمى النحك
اآلتي:

المطمب األأل
الممثئل الشكمية بثلمباى الفاي
تمهيد أتقميم:
يجب لتحديد المسائؿ الشكمية في العقد بالمعنى الفني ،أف نبيف المقصكد مف شكمية العقكد،
السيما كأف الفقو اختمؼ في تحديد ىذه المسائؿ ،فمنيـ مف قصرىا عمى السمكؾ المادم الخارجي
عف اإلرادة ،كمنيـ مف جعؿ لمعقد شكميف ،شكؿ داخمي كآخر خارجي ،كأخضع األكؿ لقانكف
اإلرادة ،بينما أخضع الثاني لقانكف محؿ اإلبراـ ،كىذه المسائؿ الشكمية ليا كسائؿ تعمؿ عمى
تحقيقيا كتنفيذىا كىي صكر الشكؿ ،كسنبيف ذلؾ في فرعيف ،نتناكؿ في الفرع األكؿ :المقصكد
بالشكؿ ،كنتناكؿ في الفرع الثاني :صكر الشكؿ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

الفرع األأل
المقصأد بثلشكل
تمهيد أتقميم:
اختمؼ الفقو في تعريؼ الشكؿ الذم يتعمؽ بإرادة األطراؼ المتعاقدة ،كمنيـ مف ميز بيف
الشكؿ الداخمي لمعقد ،كالشكؿ الخارجي لو ،كنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:
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أأوً :تبريف الشكل:
تعددت التعريفات الفقيية في تحديد المقصكد بشكؿ العقد ،عمى النحك اآلتي:
عرؼ البعض الشكؿ بأنو" -:المظير الخارجي لمتعبير عف اإلرادة ،فاإلرادة تتحرؾ نحك
إحداث أث انر قانكنيان يتعرؼ عميو المتعاقد اآلخر أك الغير ،فيما يتطمبو القانكف مف أكضاع إلظيار
اإلرادة فيعتبر مف الشكؿ"( ).
كعرفو البعض بأنو" -:السمكؾ المادم الخارجي عف اإلرادة ،كالذم تتجسد فيو إرادة
األطراؼ ،كيبدك بو التصرؼ مرئيا"( ).
كعرفو البعض بأنو" -:األعماؿ المادية التي يقترف بيا انعقاد العقد ،كالتي تككف المظير
الخارجي لمتعبير عف اإلرادة ،أك القالب الذم يفرغ فيو ركف الرضا في العقد( ).
كعرفو البعض بأنو" -:اإلطار الذم يتـ فيو إفراغ اإلرادة ،أم :إظيارىا إلى العالـ
الخارجي"( ).
كعرفو البعض اآلخر بأنو" -:ىك إخراج اإلرادة إلى العالـ الخارجي"( ).

( )1نقالن عف :غالب الداكدم ،كحسف اليداكم :القانكف الدكلي الخاص ،الجنسية ،المكطف ،مركز األجانب ،كأحكامو في القانكف العراقي،
الجزء األكؿ ،دكف طبعة ،مطبعة ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالبحث العممي ،العراؽ ،1988 ،ص .137

( )2نقالن عف :حسف اليداكم :القانكف الدكلي الخاص ،تنازع القكانيف ،المبادئ العامة كالحمكؿ الكضعية في القانكف األردني ،الطبعة
الثانية ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،1997 ،ص .173

( )3نقالن عف :عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،445ص .880
( )4نقالن عف :جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص .532

( )5نقالن عف :ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،81ص  ،182حفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص .339
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ثايثً :التمييز بين الشكل الدا مي أالشكل أال ثرجي لمبقد:
يعبر البعض؛ عف شكؿ العقد باصطالح الشكؿ الخارجي ،كذلؾ لمتمييز بينو ،كبيف ما
أسماه بالشكؿ الداخمي لو ،كالشكؿ الداخمي لمعقد ىك عناصره الداخمية التي تتمثؿ في مكضكع
العقد ،كىي :التراضي( ) ،كالمحؿ( ) ،كالسبب( ) ،فالعقد لو شكميف ،شكؿ داخمي ،كشكؿ خارجي( ).
كانتقد جانب مف الفقو ىذه التفرقة مف اتجاىيف:
أألهمث  :تتضمف ىذه التفرقة خمطان كاضحان بيف العناصر الداخمية لمعقد ،كالتي تدخؿ في
مكضكع العقد ال شكمو ،كبالتالي ال يجكز أف نطمؽ عمى مكضكع العقد تعبير الشكؿ الداخمي ،ألف
فكرة المكضكع تتنافى في ذاتيا مع اصطالح الشكؿ( ).
أ ثايهمث :بما أف مكضكع التصرؼ كجكىره ىك اإلرادة ،فإنو يتعيف اعتبار ما أطمؽ عميو
البعض األشكاؿ المكممة لألىمية مف مسائؿ المكضكع ال الشكؿ ،كحصكؿ الزكجة عمى إذف زكجيا
لمقياـ بتصرفات معينة ،كحصكؿ القاصر عمى إذف بمباشرة أعماؿ اإلدارة كاالتجار ،كحصكؿ
النائب القانكني عمى إذف لمتصرؼ في أمكاؿ القاصر ،حيث نجدىا تدخؿ في فكرة مكضكع
التصرؼ ،فنككف بصدد تدخؿ إرادة مف يصدر منو اإلذف إلى جانب المأذكف في إنشاء التصرؼ
(

).

( )1فيجب لقياـ العقد أف تكجد إرادة لدل المتعاقد ،كأف تتجو ىذه اإلرادة نحك إحداث
الحكيـ ،كعبد الباقي بكرم ،كمحمد البشير :مرجع سابؽ ،ص.32

أثران قانكنيان معيفان ،راجع بالتفصيؿ :عبد المجيد

( )2كيقصد بالمحؿ  ،ىك :الشيء الذم يمتزـ المديف القياـ بو ،كيتمثؿ ىذا االلتزاـ ،إما بنقؿ حؽ عيني ،أك القياـ بعمؿ ،أك االمتناع عف
عمؿ ،راجع بالتفصيؿ :عبد الرزاؽ السنيكرم :ج ،1/مرجع سابؽ ،فقرة  ،222ص.422
( )3كيقصد بالسبب ،ىك :الغرض المباشر المجرد الذم يقصد الممتزـ الكصكؿ إليو مف كراء التزامو ،راجع بالتفصيؿ :عبد المجيد الحكيـ ،
كعبد الباقي بكرم ،كمحمد البشير :مرجع سابؽ ،ص 101
( )4مشار إليو لدل :ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،81ص .182
( )5ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،81ص .182
( )6ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص  ،236حفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص  ،239كما بعدىا.
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يتبيف مما تقدـ؛ أف المقصكد بالشكؿ في العقد ىك األعماؿ المادية التي تصدر عف اإلرادة
الخارجية لممتعاقديف ،كالتي تتمثؿ في تحقيؽ الكضع الشكؿ المطمكب لقياـ العقد كفقان ألحكاـ
القانكف بيدؼ إثباتو عند النزاع فيو ،كحرصان عمى عدـ الكقكع العقد في دائرة البطالف.
كيمكف القكؿ :بصحة ما ذىب إليو الجانب الذم انتقد التفرقة بيف الشكؿ الداخمي لمعقد،
كالشكؿ الخارجي لو ،كذلؾ ألف المشرع حينما نظـ العقد تعرض لفكرة المكضكع بمصطمح
المكضكع ،كمكضكع العقد يدخؿ فيو الرضا كالمحؿ كالسبب ،كلـ يطمؽ المشرع عمى ىذه العناصر
مصطمح الشكؿ الداخمي لمعقد ،ككذلؾ حينما نظـ المسائؿ الشكمية لمعقد لـ يحدد أشكاالن داخمية،
كأخرل خارجية ،كقد استقر الفقو عمى أف المقصكد بالشكؿ في العقد الدكلي؛ ىك الشكؿ الخارجي
لو ،أما ما يتعمؽ بالمكضكع ،فتناكلو تحت عنكاف القانكف الذم يخضع لو مكضكع العقد ،كلـ
يستخدـ مصطمح الشكؿ الداخمي لمعقد( ).

( )1كغالبية التشريعات نصت عمى سرياف القانكف الذم يسرم عمى مكضكع العقد ،كليس األشكاؿ الداخمية لو ،كالقانكف المدني المصرم،
كالذم نص في الفقرة األكلى مف المادة  19عمى أنو" -:يسرم عمى االلتزامات التعاقدية قانك ف الدكلة التي يكجد فييا المكطف المشترؾ
لممتعاقديف إذا اتحدا مكطنان ،فإف اختمفا مكطنان سرل قانكف الدكلة التي تـ فييا العقد ،ىذا ما لـ يتفؽ المتعاقداف أك يتبيف مف الظركؼ أف

قانكنا آخران ىك الذم يراد تطبيقو" ،كالقانكف المدني السكرم كالذم نص في المادة

 20عمى أنو" -:يسرل عمى االلتزامات التعاقدية قانكف

الدكلة التي يكجد فييا المكطف المشترؾ لممتعاقديف إذا اتحدا مكطنان ،ؼ إف اختمفا مكطنان سرل قانكف الدكلة التي تـ فييا العقد ،ىذا إذا لـ

يتفؽ المتعاقداف ،أك متبيف مف الظركؼ أف قانكنان آخر ان ىك الذم يراد تطبيقو"  ،كالقانكف المدني العراقي كالذم نص في المادة

أنو" -:يسرل عمى االلتزامات التعاقدية قانكف الدكلة التي يكجد فييا المكطف المشترؾ لممتعاقديف إذا اتحدا مكطنان ،فإذا اختمفا

 25عمى

يسرم قانكف

الدكلة التي تـ فييا العقد ،ىذا ما لـ يتفؽ المتعاقداف ،أك يتبيف ـ ف الظركؼ أف قانكفان آخران يراد تطبيقو" ،ككذلؾ نصت الفقرة األكلى مف

الماد  19مف القانكف المدني الجزائرم  ،ككذلؾ نص الفصؿ  62مف مجمة القانكف الدكلي الخاص التكنسي ،ككذلؾ نصت المادة  27مف
القانكف المدني القطرم ،ككذلؾ نصت الفقرة األكلي مف المادة  25مف القانكف المدني الفمسطيني ،ككذلؾ أطمؽ الفقو مص طلح القانكف الذم
يسرم مكضكع العقد ،كليس القانكف الذم يحكـ األشكاؿ الداخمية فيو ،انظر :عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،ص  ،410كما بعدىا ،فؤاد
رياض ،كسامية راشد :مرجع سابؽ ،ص  ،295كما بعدىا ،عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،504كما بعدىا ،جماؿ الكردم  :مرجع
سابؽ :ص ،481كما بعدىا ،غالب الداكدم :تنازع القكانيف ،مرجع سابؽ ،ص  ،215كما بعدىا.
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الفرع ال ثاي
صأر الشكل
تمهيد أتقميم:
تتعدد صكر الشكؿ في العقد الدكلي ،األمر الذم يتطمب تحديد كؿ صكره مف ىذه الصكر،
ليتبيف مف ذلؾ مدل كيفية تحقيؽ الكضع الشكمي فيو ،كىذه الصكر ،ىي:
أأوً :الكتثبة:
تعد الكتابة الكسيمة األساسية في إبراـ العقكد الدكلية ،سكاء أكانت رسمية ،أـ عرفية( ).
كتؤدم الكتابة إلى تحقيؽ الكضع الشكمي المطمكب في العقد الدكلي ،فيختص القانكف الذم
يحكـ الشكؿ ،بتحديد كيفية تحقيؽ الكتابة ،مثؿ عدد النسخ المكتكبة ،كتاريخ تحريرىا ،كذلؾ بذكر
السنة كالشير كاليكـ ،كمكاف تحريرىا ،كلزكـ تحريرىا عمى كرقة مدمكغة مف عدمو ،كالبيانات
الجكىرية المتعمقة بمكضكع العقد ،كحكـ الشطب أك اإلضافة أك التحشير ،كامضاء األطراؼ أك
أختاميـ ،ككجكب الكتابة بخط المتعاقديف مف عدمو ،كالشكؿ المادم لمسند المكتكب ،فكؿ ىذه
األكضاع يرجع فييا إلى القانكف الذم يحكـ شكؿ العقد( ).
كيرل البعض؛ بأف السندات الرسمية تتميز بحكـ خاص كفقان ألحكاـ قاعدة اإلسناد المتعمقة
بشكؿ العقد ،كىك أنو إذا لـ يكف قانكف محؿ اإلبراـ ىك في ذات الكقت الذم يحكـ المكضكع
( )1كيقصد بالسند الرسمي ،ىك :السند الذم يحرره مكظؼ عاـ مختص كفقان ألكضاع قانكنية محددة ،انظر :عبد الرزاؽ السنيكرم:

الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،الجزء الثاني ،نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ،اإلثبات ،آثار االلتزاـ ،الطبعة الثالثة ،منشكرات الحمبي

الحقكقية ،بيركت ،1998 ،فقفرة  ،67ص  ،106كيقصد بالسند العرفي ،ىك :السند الذم يحرره األطراؼ فيما بينيـ ،المرجع نفسو ،ذات
المكضع ،كقد عرفت المادة  9مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيف م رقـ  4لسنة  2001السندات الرسمية بأنيا-:
"السندات الرسمية ىي السندات التي ينظميا المكظفكف العمكميكف كمف في حكميـ الذيف مف اختصاصيـ تنظيميا طبقان لألكضاع

القانكنية" ،كعرفت المادة  15منو السندات العرفية بأنيا " -:السند العرفي ىك الذم يشمؿ عمى تكقيع مف صدر عنو أك عمى ختمو أك
بصمتو كال تتكافر فيو الشركط المنصكص عمييا في المادة  9مف ىذا القانكف".
( )2محمد فيمي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،443ص  ،596حسف اليداكم ،مرجع سابؽ ،ص  ،173أحمد سالمة ،قانكف العقد الدكلي ،مرجع
سابؽ ،فقرة  ،170ص  ،259عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،445ص  ،881عبد الرزاؽ السنيكرم :ج ،2 /مرجع سابؽ ،فقرة
 ،83ص .131
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كقانكف المكطف المشترؾ ،فإف الخيار المطركح ينحصر في قانكنيف فقط كىما :قانكف محؿ اإلبراـ
كالقانكف الكطني المشترؾ ،كبخصكص قانكف محؿ اإلبراـ ،فإنو بشأف المحررات الرسمية التي
تستدعي تدخؿ مكظؼ عاـ ،فال مفر مف إتباع قانكف محؿ اإلبراـ ،ألف المكظؼ العاـ في محؿ
اإلبراـ ال يأتمر إال بأكامر مشرعو ( ) ،فال يمكنو تنفيذ األكضاع الشكمية التي ينص عمييا قانكف
دكلة أخرل ،كلك كاف برضاء أك اتفاؽ طرفي العقد( ).

ثايثً :الشهثدة:
تعد الشيادة مف صكر تحقيؽ الكضع الشكمي المطمكب لمعقد الدكلي ،خاصة إذا كاف
حضكر الشيكد في العقد شرطان معمقان بتككينو ال مجرد دليؿ إثباتو ،مف ذلؾ بياف عدد الشيكد،
كالشركط الكاجب تكافرىا فييـ ،ككقت حضكرىـ ،كبياف تكقيعيـ أك أختاميـ ،فيذه األكضاع تخضع
في حكميا لقاعدة الشكؿ المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي( ).
كىذه األكضاع الشكمية المتعمقة باإلشياد كثي انر ما تتزامف مع تحرير العقد كفقان لمقانكف الذم
يحكـ الشكؿ ،أما إذا ثار نزاع بخصكص العقد الدكلي ،كتـ االستعانة بالشيكد كدليؿ لإلثبات.
فقد اختمؼ الفقياء حكؿ القانكف كاجب التطبيؽ عمييا ،فأخضعيا البعض لقانكف القاضي
مستندان في ذلؾ بأنيا تتعمؽ بتككيف قناعة القاضي ،كأخضعيا البعض اآلخر إلى قانكف المكضكع
مستندان في ذلؾ بأنيا مف مسائؿ تحديد طرؽ اإلثبات ،كبياف األدلة مف المسائؿ كثيقة الصمة
بمكضكع النزاع( ).

( )1أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،170ص .259
( )2محمد المصرم :مرجع سابؽ ،ص  ،180أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص .172
( )3غالب الداكدم :تنازع القكانيف ،مرجع سابؽ ،ص  ،192طميف سييمة :مرجع سابؽ ،ص .3
( )4راجع بالتفصيؿ :فؤاد رياض ،كمحمد الترجماف :مرجع سابؽ ،فقرة  ،160ص .176
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كبالتالي يمكف القكؿ :أف الشيادة التي تتزامف مع تككيف العقد تخضع لمقانكف الذم يحكـ
شكؿ العقد الدكلي ،كفقا لقاعدة اإلسناد المتعمقة بالشكؿ ،أما إذا تعمؽ األمر بأداء الشيادة أماـ
القضاء فال تخضع ليذا القانكف ،بؿ تخضع لقانكف القاضي ،ألنيا تتعمؽ بإجراءات الدعكل
المنظكرة أماـ القضاء.

ثل ثً :تمميم محل البقد:
نصت المادة  452مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو" -:يمتزـ البائع بتسميـ المبيع
لممشترل بالحالة التي كاف عمييا كقت البيع"( ).
يتبيف مف ىذا النص؛ بأف البائع ممزـ بتسميـ الشيء مح ؿ العقد لممشترم بالحالة التي كاف
عمييا كقت العقد.
كيقع التسميـ بقياـ البائع بنقؿ حيازة المبيع إلى المشترم ،كىك ما يعرؼ بالتسميـ القانكني أك
الفعمي ،كما كيقع التسميـ أيضان رغـ بقاء المبيع تحت يد البائع بعد البيع ،كىك ما يعرؼ بالتسميـ
الحكمي أك المجازم ( ).

( )1يقابميا نص المادة  431مف القانكف المدني المصرم كالتي نصت عمى أنو " -:يمتزـ البائع بتسميـ المبيع لممشترل بالحالة التي كاف
عمييا كقت البيع" .
( )2نسريف محاسنو :التزاـ البائع بالتسميـ كالمطابقة ،دراسة مقارنة في القانكف اإلنجميزم كاتفاقية األمـ المتحدة لمبيع الدكلي لمبضائع
يينا ) ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
( 1980اتفاقية ڤ

 ،2011ص  ،130كالتسميـ القانكني أك الفعمي ،ىك :التسميـ الذم

بمقتضاه يمتزـ البائع بتسميـ محؿ العقد بشكؿ مادم ناقالن لمحيازة فيو إلى المشترم ،كيتحقؽ ذلؾ بتمكيف المشترم مف حيازتو كاالنتفاع بو،
دكف عائؽ ،كلك لـ يستكلي عميو ماديان ،كما كيتحقؽ التسميـ القانكني بإعالـ البائع المشترم بأنو يستطيع استالـ المبيع كاالنتفاع بو كمالؾ

لو ،كالتسميـ الحكمي أك المجازم ،ىك :التسميـ الذم بمقتضاه يمتزـ البائع بتسميـ محؿ العقد بطريقة رمزية ،كلو صكرتاف :األكلى :أف يككف
المبيع في حيازة المشترم قبؿ البيع ،كمستأجر ،أك مكدع لديو أك مستعي انر لو ،ثـ يقع البيع بعد ذلؾ ،فتتحكؿ صفة المستأجر ،أك المكدع

لو ،أك المستعير إلى صفة المشترم ،كالصكرة الثانية ،أف يبقى المبيع في حيازة البائع بعد البيع ،كلكف ليس كمالؾ لو ،كانما كمستأجر أك
مكدع لديو أك مستعي انر لو مف المشترم بعد أف أصبح المشترم ىك المالؾ ،كيحصؿ ذلؾ اختصا انر إلجراءات التسميـ ،راجع بالتفصيؿ

المذكرات اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني ،ص  ،537كما بعدىا ،نسريف محاسنو مرجع سابؽ ،ص  ،130كما بعدىا.
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كيشمؿ التسميـ أيضان ممحقات الشيء المبيع ،ككؿ ما أعد بشكؿ دائـ الستعمالو ،كذلؾ
طبقان لما تقضي بو طبيعة األشياء ،كعرؼ الجية ،كقصد المتعاقديف( ).
كيثكر التساؤؿ ىنا ،ىؿ يخضع تسميـ محؿ العقد في العقار كالمنقك ؿ لمقانكف كاجب التطبيؽ
عمى شكؿ العقد الدكلي ،أـ يقتصر عمى أحدىما؟ ،كىؿ يخضع شرط تسميـ محؿ الشيء في العقكد
الناقمة لمحقكؽ العينية المنقكلة ،لقانكف محؿ اإلبراـ أـ ال ؟ ،لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ يجب التمييز
بيف تسميـ محؿ العقد في العقار ،كتسميـ محؿ العقد في المنقكؿ ،كشرط التسميـ في العقكد الناقمة
لمحقكؽ العينية المنقكلة ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 -1تمميم محل البقد في البقثر:
نصت المادة  26مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو" -:يسرم عمى الحيازة كالممكية كالحقكؽ
العينية األخرل قانكف مكقع العقار فيما يختص بو  -2 ،.....كيسرم عمى العقكد التي
أبرمت بشأف العقار قانكف مكقع العقار"( ).

كقضاء ،كمبادئ النقض في اإلفالس التجارم ،عقد الككالة بالعمكلة ،عقد النقؿ ،عقد
( )1إبراىيـ أحمد :العقكد كالشركات التجارية فقيان
ن
البيع ،شركات األشخاص كاألمكاؿ ،شركات االستثمار كالشركات األجنبية ،الطبعة األكلى ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،1999 ،ص.80
( )2يقابميا نص المادة  18مف القانكف المدني المصرم كالتي نصت عمى أنو" -:يسرم عمى الحيازة كالممكية كالحقكؽ العينية األخرل
قانكف المكقع فيما يختص بالعقار " ،كنص المادة  19مف القانكف المدني السكرم كالتي نصت عمى أنو" -:يسرم عمى الحيازة كالممكية
كالحقكؽ العينية األخرل قانكف المكقع فيما يختص بالعقار" ،كنص المادة

 24مف القانكف المدني العراقي كالتي نصت عمى أنو" -:

المسائؿ الخاصة بالممكية ،كالحيازة ،كالحقكؽ العينية األخرل ،كبنكع خاص طرؽ انتقاؿ ىذه الحقكؽ بالعقد كالميراث كالكصية كغيرىا،
يسرم عمييا قانكف المكقع بالنسبة لمعقار" ،كنص المادة

 17مف القانكف المدني الجزائرم كالتي نصت عمى أنو" -:يسرم عمى الحيازة

كالممكية كالحقكؽ العينية األخرل قانكف مكقع العقار" ،كنص المادة  19مف القانكف المدني األردني كالتي نصت عمى أنو" -:يسرم عمى
الحيازة كالممكية كالحقكؽ العينية األخرل قانكف المكقع فيما يختص بالعقار" ،كنص الفقرة األكلى مف المادة  25مف القانكف المدني القطرم
كالتي نصت عمى أنو" -:يسرم عمى حيازة العقار ،كممكيتو كالحقكؽ العينية التي تترتب عميو كطرؽ كسب ىذه الحقكؽ كانتقاليا
كانقضائيا ،قانكف مكقع العقار" ،كنص الفصؿ

 58مف مجمة القانكف الدكلي الخاص التكنسي كالذم نص عمى أنو" -:الحكز كالممكية

كغيرىا مف الحقكؽ العينية ينظميا قانكف مكاف كجكد الماؿ" ،كالفقرة األكلى مف المادة

 18مف قانكف المعامالت المدنية اإلماراتم كالتي

نصت عمى أنو" -:يسرم عمى الحيازة كالممكية كالحقكؽ العينية األخرل قانكف المكقع فيما يختص بالعقار".
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يتبيف مف ىذا النص؛ بأف المشرع الفمسطيني تبنى ضابط قانكف المكقع بخصكص األمكاؿ
العقارية ،فأخضعيا لقانكف مكقعيا.
فيخضع لقانكف مكقع العقار كؿ ما يتعمؽ بتحديد أحكاـ الحيازة ك الممكية ،مف حيث كسبيا
كحمايتيا كآثارىا كانتقاليا كزكاليا ،ككذلؾ الحقكؽ العينية التي ترد عمى العقار سكاء أكانت حقكقان
عينية أصمية ،أـ تبعية ،ككؿ ما يتعمؽ بأحكاـ العقكد كالتصرفات المتعمقة بالعقار ،مف حيث إبراميا
كآثارىا العينية كالشخصية ،كانقضائيا ،كبالتالي تخضع جميع التصرفات المتعمقة بالعقار لقانكف
مكقع العقار( ).
كاذا كقع العقار عمى حدكد فاصمة بيف إقميمي دكلتيف ،فإف الفقو لـ يتردد في التسميـ
بضركرة تجزئة العقار ،كاخضاع كؿ جزء منو لقانكف الدكلة التي يقع ىذا الجزء مف العقار ضمف
إقميميا( ).

( )1سالـ الدحدكح :ج 3/مرجع سابؽ ،ص " ،160كيقصد بالحيازة ،ىي :سمطة أك سيطرة فعمية عمى شيء مف األشياء ،سكاء أكانت ىذه
السمطة أك السيطرة تمتد إلى الشيء في كؿ منافعو أك مظاىره ،أـ تقتصر عمى بعضيا ،كذلؾ بنية مباشرة أك اكتساب حؽ مف حقكؽ
الممكية عميو" نقالن عف :مصطفى الجماؿ :نظاـ الممكية ،الطبعة الثانية ،الفتح لمطباعة كالنشر ،2000 ،فقرة  ،7ص  ،14كيقصد بالحقكؽ
العينية األصمية ،الحقكؽ التي يمكف أف تقكـ أك تكجب منفردة بذاتيا دكف أف تستند إلى حقكؽ أخرل ،كذلؾ ألنيا مقصكدة لذاتيا بما تخكلو

ألصحابيا مف سمطات عمى الشيء كسمطة التصرؼ ،كسمطة االستعماؿ ،كسمطة االستغالؿ ،كتقسـ ىذه الحقكؽ إلى قسميف األكؿ ،كىك:
الممكية ،كالثاني ،ىك :الحقكؽ التي تتفرع عف حؽ الممكية ،كحؽ االرتفاؽ كحؽ االنتفاع كالسكف كاالستعماؿ كحؽ التصرؼ كالحكر ،راجع
بالتفصيؿ :خميؿ قدادة :الكجيز في شرح القانكف المدني الفمسطيني الحقكؽ العينية األصمية ،الطبعة الثالثة ،دكف دار نشر،

 ،1998فقرة

 ،1ص  ،6كما بعدىا ،كتتنكع الحقكؽ العينية التبعية الكاردة عمى عقار إلى نكعيف ،كىما :األكؿ :التأمينات الشخصية كتتمثؿ في عقد
الكفالة ،كالثاني :التأمينات العينية ،كتشمؿ الرىف الرسمي كالرىف الحيازم كحؽ االختصاص كحؽ االمتياز ،راجع بالتفصيؿ :خميؿ قدادة:
الكجيز في شرح القانكف المدني الفمسطيني ،الحقكؽ التبعية ،الطبعة الثانية ،دكف دار نشر ،1997 ،فقرة  ،2ص  7كما بعدىا.
( )2ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،134ص .299
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 -2تمميم محل البقد في الماقأل:
نصت الفقرة األكلى مف المادة

 26مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو..... " -:

كيسرم عمى المنقكؿ قانكف الدكلة التي يكجد فييا كقت تحقؽ السبب الذم ترتب عميو كسب تمؾ
الحقكؽ أك فقدانيا ،فإذا تغير مكقعو فيطبؽ قانكف المكقع الجديد".
يتبيف مف ىذا النص؛ بأف المنقكؿ يخضع كأصؿ عاـ إلى قانكف المحؿ الذم يكجد فيو ىذا
المنقكؿ ،كقت تحقؽ السبب الذم ترتب عليق كسب الحيازة أك الممكية أك الحقكؽ العينية األخرل أك
فقدىا  ،عمى ىذا المنقكؿ ،كىذا ما نصت عميو التشريعات المقارنة

(

) ،غير أف المشرع التكنسي

أخضع المنقكؿ المسجؿ أك المرسـ لقانكف الدكلة التي ُسجؿ أك ُرسـ فييا( ).
كيمكف القكؿ :بأف المشرع التكنسي اعتد بكقت التسجيؿ أك الترسيـ لخضكع المنقكؿ لقانكف
الدكلة التي سجؿ أك رسـ فييا.

( )1نصت المادة  18مف القانكف المدني المصرم عمى أنو " -:كيسرم بالنسبة إلى المنقكؿ قانكف الجية التي يكجد فييا ىذا المنقكؿ ،كقت
تحقؽ السبب الذم ترتب عميو كسب الحيازة أك الممكية أك الحقكؽ العينية األخرل أك فقدىا " ،كنصت المادة  24مف القانكف المدني العراقي
عمى أنو" -:كيسرم بالنسبة إلى المنقكؿ قانكف الدكلة التي يكجد فييا ىذا المنقكؿ كقت كقكع األمر الذم ترتب عميو كسب الحؽ أك فقده"،
كنصت المادة  17مف القانكف المدني الجزائرم عمى أنو" -:كيسرل عؿل المنقكؿ المادم قانكف الجية التي يكجد فييا ،كقت تحقؽ السبب
الذم ترتب عؿمق كسب الحيازة أك الممكية أك الحقكؽ العينية األخرل أك فقده ا" ،كنصت المادة  19مف القانكف المدني األردني عمى أنو-:
"كيسرل بالنسبة إلى المنقكؿ قانكف الجية التي يكجد فييا ىذا المنقكؿ ،كقت تحقؽ السبب الذم ترتب عميو كسب الحيازة أك الممكية أك
الحقكؽ العينية األخرل أك فقدىا " ،كنصت المادة  26مف القانكف المدني القطرم عمى أنو" -:يسرم عمى حيازة المنقكؿ كممكيتو كالحقكؽ
العينية التي تترتب عميو كطرؽ كسب ىذه الحقكؽ كانتقاليا كانقضائيا ،قانكف الجية التي يكجد فييا ىذا المنقكؿ كقت تحقؽ السبب الذم
ترتب عميو كسب الحيازة أك الممكية أك الحقكؽ العينية األخرل أك انتقاليا أك انقضاؤىا" ،كنصت المادة

 18مف قانكف المعامالت المدنية

اإلماراتي عمى أنو" -:كيسرم بالنسبة عمى المنقكؿ قانكف الجية التي يكجد فييا ىذا المنقكؿ ،كقت تحقؽ السبب الذم ترتب عميو كسب
الحيازة أك الممكية أك الحقكؽ العينية األخرل أك فقدىا".
( )2نص الفصؿ  59مف مجمة القانكف الدكلي الخاص التكنسي عمى أنو" -:يخضع الماؿ المنقكؿ المرسـ أك المسجؿ لقانكف الدكلة التي
سجؿ أك رسـ فييا".
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 -3شرط التمميم في البقأد الاثقمة لمحقأق البياية الماقألة:
اختمؼ الفقياء في تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى شرط تسميـ محؿ الشيء في العقكد
الناقمة لمحقكؽ العينية المنقكلة ،كاليبة ،إلى ثالث اتجاىات ،كىي:
اوتجثه األأل:
ذىب أصحاب االتجاه؛ إلى أف تسميـ محؿ العقد في المنقكؿ ،كاليبة ،يخضع لقاعدة
القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي ،بمعني أف قاعدة اإلسناد المتعمقة بشكؿ العقد
الدكلي تحكـ مسألة تسميـ محؿ العقد في الماؿ المنقكؿ ،كيستندكا في ذلؾ إلى أف تسميـ اليبة في
الماؿ المنقكؿ يشبو إجراءات شكؿ العقد ،كالتي تتعمؽ بإظيار اإلرادة إلى العالـ الخارجي( ).

اوتجثه ال ثاي:
ذىب أصحاب ىذا االتجاه؛ إلى أف شرط تسميـ محؿ العقد في المنقكؿ ،في بعض العقكد،
كاليبة ،يخضع لقانكف مكقع الماؿ ،ألف التسميـ في اليبة ىك شرط لترتيب األثر الناقؿ لمممكية،
بحيث تنتقؿ الممكية فييا لدل حدكث التسميـ ،كبالتالي ال يخضع لقاعدة الشكؿ المتعمقة بمحؿ
اإلبراـ( ).

( )1جابر جاد عبد الرحمف :القانكف الدكلي الخاص العربي ،الجزء الثالث ،تنازع القكانيف ،دكف طبعة ،دكف دار نشر،

 ،1960فقرة ،65

ص ،305أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،171ص  ،259أميف دكاس :مرجع سابؽ ،ص  ،153أبك العال النمر:
مرجع سابؽ ،ص  ،171عامر محمد الكسكاني :تنازع القكانيف ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى،

 ،2010ص

.141
( )2مشار إليو لدل :عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،138ص  ،484عصاـ الديف القصبي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،447ص .882
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اوتجثه ال ثلث:
انتقد أصحاب ىذا االتجاه؛ أصحاب االتجاه األكؿ الذم أخضع شرط تسميـ محؿ العقد في
المنقكؿ لقاعدة الشكؿ ،كأصحاب االتجاه الثاني الذم أخضع شرط تسميـ محؿ العقد في المنقكؿ
لقانكف مكقع الماؿ ،كذلؾ ألف تسميـ المنقكؿ في اليبة ليس مجرد مظير خارجي لمتعبير عف
اإلرادة ،بؿ ىك شرط جكىرم في عقد اليبة ال يقكـ العقد بدكنو ،كيقكـ التسميـ مقاـ الرسمية فيو
لمداللة عمى أف الكاىب تبصر في أمره ،كفي التحقؽ مف أف رضا الكاىب بخركج اليبة مف ذمتو
رضاء بات قطعي ،كيرل أصحاب ىذا االتجاه أف التكييؼ الصحيح لتسميـ اليبة في المنقكؿ
يخضع لمقانكف الذم يحكـ مكضكع العقد ،كذلؾ ألف األشكاؿ التي تعتبر ركنان قائمان بذاتو في العقد،
كالرسمية في اليبة تخرج مف دائرة اختصاص القانكف الذم يحكـ شكؿ العقد الدكلي ،ككذلؾ قانكف
مكقع الماؿ ( ) ،كيبدك أف أصحاب ىذا االتجاه تأثركا بمكقؼ بعض التشريعات ،كالتي تشترط
الرسمي النعقاد اليبة( ).
ة
كيمكف القكؿ :بأف شرط تسميـ محؿ العقد في المنقكؿ يجب أف يخضع لقاعدة اإلسناد
المتعمقة بشكؿ العقد الدكلي ،ذلؾ أف تسميـ محؿ العقد ما ىك إال تعبي انر خارجيان لإلرادة ،كيظير بو
لمعالـ الخارجي ،باإلضافة إلى أف القكؿ بخضكع تسميـ محؿ العقد في المنقكؿ لمقانكف الذم يحكـ
المكضكع ،يتنافي مع اعتبارات التيسير عمى المتعاقديف في المعامالت الدكلية ،كالتي قامت عمييا
قاعدة الشكؿ ،فبدالن مف أف يخضع تسميـ محؿ العقد لقانكف كاحد ،فمماذا ال يخضع لعدة قكانيف؟،

( )1حسف اليداكم :مرجع سابؽ ،ص  ،173عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،447ص  ،882غالب الداكدم :تنازع القكانيف،
مرجع سابؽ ،ص  ،227ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،81ص .184
( )2نصت الفقرة األكلى مف المادة  488مف القانكف المدني المصرم عمى أنو " -:تككف اليبة بكرقة رسميو كاال كقعت باطمة " ،كنص
الفقرة األكلى مف المادة  456مف القانكف المدني السكرم كالتي نصت عمى أنو" -:تككف اليبة بسند رسمي".
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كبالتالي يككف التسميـ مجرد أث انر يترتب عمى العقد ،كليس ركنا قائمان بذاتو ،كىذا ما ذىبت إليو
أغمب التشريعات المقارنة في اعتبار اليبة عقد رضائي( ).

راببثً :تد ل ممطة إدارية أأ دياية في إبرام البقد:
يدخؿ ضمف المسائؿ المتعمقة بصكر شكؿ العقد الدكلي تدخؿ سمطة إدارية أك دينية في
إبرامو ،كتخضع ىذه الصكرة إلى حكـ قاعدة اإلسناد المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ
العقد الدكلي ( ) ،حيث تحتاج العديد مف العقكد إلى تدخؿ جية إدارية ما إلجرائيا لكي تنعقد
صحيحة مثؿ عقد الرىف الرسمي ،فقد نصت الفقرة األكلى مف المادة

 1168مف القانكف المدني

الفمسطيني عمى أنو" -:ال ينعقد الرىف الرسمي إال بكرقة رسمية تنظـ بدائرة التسجيؿ" ،كنصت
الفقرة األكلى مف المادة  1031مف القانكف المدني المصرم عمى أنو" -:ال ينعقد الرىف إال إذا كاف
بكرقة رسمية "

( )1نصت الفقرة األكلى مف المادة  603مف القانكف المدني العراقي عمى أنو" -:ال تتـ اليبة في المنقك

ؿ إال بالقبض" ،كنصت الفقرة

األكلى مف المادة  588مف القانكف المدني األردني عمى أنو " -:تنعقد اليبة باإليجاب كالقبكؿ " ،كنصت الفقرة األكلى مف المادة  615مف
قانكف المعامالت المدنية اإلماراتي عمى أنو " -:تنعقد اليبة باإليجاب كالقبكؿ " ،كنصت الفقرة األكلى مف المادة  493مف القانكف المدني
القطرم عمى أنو " -:تنعقد اليبة باإليجاب كالقبكؿ".
( )2أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،170ص  ،259عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،445ص ،881
أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص  ،171كيقصد باإلدارة معنييف :األكؿ :شكمي ،كىك :مجمكعة المنظمات التي تقكـ بتحقيؽ تدخؿ الدكلة
في حياة األفراد اليكمية ،كيدخؿ في ىذا المدلكؿ السمطات المركزية كالالمركزية ،كالثاني :مكضكعي ،كىك :النشاط الذم تمارسو المؤسسات
التابعة لمدكلة إشباعان لحاجات األفراد كتحقيقان لمصالحيـ ،راجع بالتفصيؿ :محمد أبك عمارة :القانكف اإلدارم ،الجزء األكؿ ،تنظيـ اإلدارة
العامة في فمسطيف ،الطبعة الثانية ،دكف دار نشر ،1998-1997 ،ص  ،3كما بعدىا.
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كجاء في المذكرات اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني "  ،....كيتـ تحرير
الكرقة الرسمية في دائرة التسجيؿ في دكلة فمسطيف  ،....كالمقصكد بالرسمية ،ىك إفراغ الرىف في
كرقة رسمية حتى يككف العقد صحيحان"( ).
كنصت المادة الثانية مف قانكف تسجيؿ الزكاج كالطالؽ الفمسطيني رقـ

 23لسنة 1919

عمى أنو .... " -:تعني عبارة (مرجع التسجيؿ) فيما يتعمؽ بعقكد الزكاج المدني المكظؼ القائـ
بمراسيـ الزكاج ،كفيما يتعمؽ بزكاج المسمميف مأذكف األنكحة ،كفيما يتعمؽ بزكاج المسيحيي ف القس
أك الخكرم ،كفيما يتعمؽ بزكاج الييكد الراب ،كفيما يتعمؽ بزكاج الدركز شيخ القبيمة"( ).
كبالتالي ،فإف إبراـ عقكد الزكاج تتـ أماـ جية دينية ،أما بالنسبة لمزكاج المدني فيختص
بإبرامو المكظؼ القائـ بمراسيـ الزكاج ،كيختص المأذكف الشرعي بإبراـ عقكد الزكاج بيف المسمميف
كلك كاف أحدىما غير فمسطيني ،أما الفمسطينيكف المتحدكف في الديف كالطائفة كالممة مما ال يدينكف
بديف اإلسالـ ،فيخضع إبراـ عقد الزكاج بينيما لمشرائع الخاصة بيـ ،فيختص القس أك الخكرم
بإبراـ زكاج المسيحييف ،كيختص الراب أك الحاخاـ بإبراـ زكاج الفمسطينييف الييكد ،كيختص شيخ
القبيمة بإبراـ زكاج الدركز( ).

( )1راجع تعميؽ المذكرات اإليضاحية ،ص  ،1254كيقصد بالكرقة الرسمية ،بأنيا الكرقة التي يثبت فييا مكظؼ عاـ مختص أك شخص
مكمؼ بخدمة عامة ،ما تـ عمى يديو أك ما تمقاه مف ذكم الشأف طبقان لألكضاع التي قررىا القانكف ،راجع بالتفصيؿ ،عبد الرزاؽ السنيكرم:

ج ،2/مرجع سابؽ  ،فقرة  ،70ص  ،114كنصت المادة الرابعة مف قانكف انتقاؿ األراض م الفمسطيني رقـ  81لسنة  1920عمى أنو-:
" -2عمى كؿ مف يرغب في إجراء معاممة تصرؼ بماؿ غير منقكؿ أف يحصؿ أكالن عمى المكافقة الخطية المطمكبة في الفقرة التالية -3 ،

لمحصكؿ عمى المكافقة المشار إلييا في الفقرة (  )2يقتضي تقديـ عريضة لممدير بكاسطة مكتب تسجيؿ األراضي في المكاف

الكاقعة فيو

األرض ،تبيف شركط معاممة التصرؼ المراد إجراؤىا ،كيطمب فييا مكافقتو عمى المعاممة  -4 .ترفؽ ىذه العريضة بما يثبت ممكية الناقؿ،
كتتضمف طمبا بتسجيؿ عقد ينظـ تنفيذا لشركط معاممة التصرؼ " ،كنصت المادة الرابعة مف قانكف الرىف الفمسطيني رقـ  95لسنة 1920
عمى أنو " -:عمى كؿ مف يرغب ؼم كضع ماؿ غير منقكؿ تأمينان لديف أف يراعي في ذلؾ أحكاـ قانكف انتقاؿ األراضي،

كأف ينظـ عقدان

حسب النمكذج المعيف كبالكيفية المقررة ،كتقبؿ العقكد المنظمة بالصكرة المذككرة أماـ جميع المحاكـ كلدل سائر السمطات اإلدارية كبينة

عمى ما اشتممت عميو دكف حاجة إلى دليؿ آخر".
( )2نشر ىذا القانكف في الباب الثامف كالثمانكف مف مجمكعة قكانيف فمسطيف ( ،درايتكف).
( )3سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .141
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ُكيخضع قانكف التكثيؽ المصرم رقـ

 86لسنة  ،) (1947تكثيؽ الزكاج بيف المسمميف

لممأذكف الشرعي ،أما األحكاؿ الشخصية لغير المسمميف مف المصرييف فتخضع في إبراميا لمكاتب
التكثيؽ ،أما غير المسمميف مف األجانب فميـ الخيار في التكثيؽ بيف مكاتب التكثيؽ ،أك جياتيـ
القنصمية( ).
كذلؾ فإف العقكد الكاردة عمى السيارات كالسفف كالطائرات سكاء أكانت بيعان ،أـ ىبة ،أـ
رىنان ،ال تنعقد إال بالتسجيؿ في دائرة التسجيؿ في السجؿ الخاص أماـ المكظؼ المختص في مكاف
التسجيؿ( ).
كيذىب البعض؛ إلى أف الرسمية في التسجيؿ في الحاالت السابقة تعد ركنان في العقد،
كبالتالي ال تسرم قاعدة اإلسناد الخاصة بشكؿ العقد الدكلي عمى األشكاؿ التي تعتبر ركنان قائمان
بذاتو فيو ،ألف الرسمية أك التسجيؿ ليست مظي انر خارجيان لمتعبير عف اإلرادة ،بؿ ىما شرط
مكضكعي يقصد بيا تنبيو المتعاقد مف خطكرة العقد ،كبالتالي تخضع الرسمية لمقانكف الذم يحكـ
المكضكع ( ) ،كيخضع التسجيؿ لقانكف مكقع الماؿ

(

) ،كانما اإلجراءات المتبعة في الرسمية

كالتسجيؿ ،أم :في تحقيؽ الشكؿ كتنفيذه ،ىي التي تعد شكالن في العقد ،كالكتابة ،كالشيكد
كحضكر األطراؼ كتكقيعيـ كأختاميـ كالبيانات الجكىرية التي يتضمنيا السند كتاريخ تحرير السند،

( )1صدر ىذا القانكف عاـ  ،1947كنشر بالكقائع المصرية عدد  ،3يكليو سنة .1947
( )2عبد الرزاؽ السنيكرم :ج ،2/مرجع سابؽ ،فقرة  ،74ص .119
( )3عامر محمد الكسكاني :مرجع سابؽ ،ص  ،141غالب الداكدم :تنازع القكانيف ،مرجع سابؽ ،ص  ،227كالمكظؼ المختص :ىك
مكظؼ عاـ تعينو الدكلة لمقياـ بعمؿ مف أعماليا سكاء أجرتو عمى ىذا العمؿ كالمكثؽ ،أـ لـ تؤجره عمى ذلؾ كالعمدة ،عبد الرزاؽ
السنيكرم :ج ،2/مرجع سابؽ ،فقرة  ،72ص  ،115كقد نصت المادة الثانية مف قانكف المركر الفمسطيني رقـ  5لسنة  2001عمى أنو-:
"ال يجكز تسيير أية مركبة عمى الطريؽ إال بعد تسجيميا لدل سمطة الترخيص كالحصكؿ عمى رخصة بتسييرىا".
( )4ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،81ص  ،182فؤاد رياض ،كمحمد الترجماف :مرجع سابؽ ،فقرة  ،261ص  ،471ىشاـ صادؽ،
كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص .238
( )5محمد فيمي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،443ص  ،595حسف اليداكم :مرجع سابؽ ،ص  ،173أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع
سابؽ ،فقرة  ،171ص  ،261عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،442ص  ،880جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص  ،534غالب
الداكدم :تنازع القكانيف ،مرجع سابؽ ،ص .227
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ككجكب الكتابة بخط المتعاقديف أك عدمو ،كعدد النسخ ،كحكـ الشطب كاإلضافة ،فتخضع لقاعدة
اإلسناد التي تحكـ شكؿ العقد( ).

ثممثً :القاصميثت األجابية في دألة محل اإلبرام:
يعد مف صكر تحقيؽ الكضع الشكمي في العقد الدكلي ،كالذم يخضع بدكره لقاعدة اإلسناد
المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي ،لجكء المتعاقديف إلى السمطات القنصمية
أك الدبمكماسية لدكلتيـ المعتمدة لدل دكلة محؿ إبراـ العقد ،لتحقيؽ ىذا الكضع ،بشرط أف يككف
ضمف اختصاص ىذه السمطات ،كدكف أف يتعارض مع قكانيف الدكلة المعتمديف لدييا ،كيمجأ
المتعاقديف إلى سمطاتيـ القنصمية أك الدبمكماسية في دكلة محؿ اإلبراـ لتحقيؽ الرسمية في بعض
العقكد ،كالتي ال تعد كذلؾ في قانكف دكلة محؿ اإلبراـ ،باإلضافة إلى أف المكظؼ العاـ في بمد
اإلبراـ ال يأتمر إال بأكاـ ر مشرعو ،كبالتالي ال يستطيع تحقيؽ الشكمية أك الرسمية التي يتطمبيا
قانكف آخر( ).

( )1محمد فيمي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،443ص  ،596أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة

 ،170ص  ،259عصاـ

الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،445ص  ،881ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص  ،237حفيظة
الحداد :مرجع سابؽ ،ص .341
( )2ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،81ص  ،185أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،فقرة  ،170ص  ،260ىشاـ صادؽ ،كعكاشة
عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص .239
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المطمب ال ثاي
الشكل المطمأب وابقثد البقد أا بثته
تمهيد أتقميم:
تعرفنا في المطمب السابؽ عمى المقصكد بالشكؿ في العقد ،كالصكر التي تعمؿ عمى
تحقيقو ،كمدل خضكعيا لمقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد ،لكف ىناؾ شكالن آخ انر يشترطو
المشرع النعقاد العقد في بعض الحاالت كالرسمية ،كالتي تعتبر ركنان مستقالن قائمان بذاتو فيو،
كتخمفيا يؤدم إلى بطالنو ،فيؿ تخضع الرسمية في ىذه الحالة لقانكف محؿ اإلبراـ باعتباره القانكف
الذم يحكـ الشكؿ في العقد ،أـ تخضع لقانكف آخر؟ ،كبعد انعقاد العقد قد يحدث نزاع بيف أطرافو
حكؿ قيامو ،األمر الذم يثير التساؤؿ حكؿ مدل خضكع لزكـ الدليؿ أك عدـ لزكمو لقياـ العقد
لقانكف محؿ اإلبراـ ،كمدل الخركج عمى ىذا القانكف في بعض الحاالت ،كنبيف ذلؾ في فرعيف،
نتناكؿ في الفرع األكؿ :الشكؿ المطمكب النعقاد العقد ،كنتناكؿ في الفرع الثاني :الشكؿ المطمكب
إلثبات العقد ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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الفرع األأل
الشكل المطمأب وابقثد البقد

إذا كاف الشكؿ مطمكبان النعقاد العقد كركف فيو ،كأف تخمؼ ىذا الشكؿ يؤدم إلى بطالنو،
كما لك اشترط المشرع الرسمية باعتبارىا ركنان مف أركاف العقد ،فيؿ يخضع الشكؿ في ىذه الحالة
إلى القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد ،أـ يخضع لمقانكف كاجب التطبيؽ عمى مكضكعو؟.
اختمؼ الفقو في ىذه المسألة إلى اتجاىيف ،ذىب االتجاه األكؿ :إلى إخضاع الشكؿ في
ىذه المسألة إلى القانكف الذم يحكـ مكضكع العقد ،بينما ذىب االتجاه الثاني :إلى إخضاعيا
لمقانكف الذم يحكـ شكمو ،كنبيف كال االتجاىيف ،عمى النحك اآلتي:

اوتجثه األأل :ضأع شكل اوابقثد لمقثاأن الذي يحكم المأضأع:
يذىب جانب مف الفقو الفرنسي ( ) ،كجانب مف الفقو العربي ( ) ،إلى أنو يجب الرجكع إلى
القانكف الذم يحكـ المكضكع لمعرفة ما إذا كاف ىذا الشكؿ -الرسمية -مطمكب النعقاد العقد أـ
ال؟ ،فإذا كانت الرسمية مطمكبة النعقاد العقد ،فال ينعقد العقد صحيحان بدكنيا ،حتى كلك كاف قانكف
محؿ اإلبراـ يقضي بغير ذلؾ ،كذلؾ ألف اشتراط شكؿ معيف ،كركف النعقاد العقد ،إذا كاف يترتب
عمى تخمفو بطالف العقد فيعد ىذا الشكؿ مف المسائؿ المتعمقة بمكضكع العقد كجكىره ،كبالتالي
يجب إخضاعو لمقانكف الذم يحكـ مكضكعو ،كليس لمقانكف الذم يحكـ شكمو ،ألف المشرع حينما
( )1انظر في ذلؾ  :فؤاد رياض  ،كسامية راشد :مرجع سابؽ ،فقرة  ،278ص  ،319فؤاد رياض  ،كمحمد الترجماف :مرجع سابؽ ،فقرة
 ،263ص  ،472مف أنصار ىذا االتجاه  ،NCBOYET ،VALERYمشار إليو لدل :أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ،
ص  ،261ىامش رقـ  ،1ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص  ،237حفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص
.340
( )2محمد فيمي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،443ص  ،596كما بعدىا ،حسف اليداكم :مرجع سابؽ ،ص  ،173عصاـ الديف القصبي :مرجع
سابؽ ،فقرة  ،445ص  ،881غالب الداكدم :تنازع القكانيف ،مرجع سابؽ ،ص .227
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يستمزـ شكالن معينان لمعقد ،كإفراغو في مستند مكتكب -كبصفة خاصة -في مستند رسمي ،فإنو
ييدؼ مف كراء ذلؾ إلى حماية مصمحة المتعاقديف ،مما ينبغي معو اعتبار ىذا الشكؿ مف مسائؿ
المكضكع( ).
مثاؿ ذلؾ :إذا كاف القانكف الذم يحكـ عقد اليبة يشترط الرسمية النعقادىا ،فال تنعقد إال
في الشكؿ الرسمي حتى كلك كاف قانكف المحؿ يجيز إبراميا في الشكؿ العرفي ،ككذلؾ الحاؿ
بالنسبة لمكصية ،كاستند أصحاب ىذا االتجاه إلى بعض نصكص القكانيف المقارنة ،منيا القانكف
المدني األسباني ،كقانكف ما كاف يسمى بتشيككسمكفاكيا( ).
كىذا الرأم الذم اعتنقو المشرع المصرم؛ كما يتبيف مما جاء في المذكرة اإليضاحية
لمقانكف المدني المصرم حيث جاء فييا" :يراعى أف اختصاص القانكف الذم يسرم عمى الشكؿ ال
يتناكؿ إال عناصر الشكؿ الخارجية ،أما األكضاع الجكىرية في الشكؿ ،كىي التي تعتبر ركنان في
انعقاد التصرؼ كالرسمية في الرىف التأميني -الرسمي -فال يسرم عميو إال القانكف الذم يرجع إليو
لمفصؿ في التصرؼ مف حيث المكضكع"( ).
كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية في حكميا الصادر في

 ،1973/5/17حيث

جاء فيو بأف" :مؤدم نص المادة (  )20مف القانكف المدني أف المشرع أخذ بقاعدة خضكع الشكؿ
لقانكف محؿ إبرامو ،كجعميا القاعدة العامة ،عمى أف لممتعاقديف اختيار أم مف القكانيف األخرل
الكاردة بيا ،كاختصاص القانكف الذم يحكـ الشكؿ ال يتناكؿ إال عناصر الشكؿ الخارجية ،أما

( )1ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،81ص  ،183ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص  ،237كتعد
استثناء مف قاعدة كفاية التراضي لقياـ العقد،
ىذه الصكرة صكرة مباشرة مف صكر الشكمية في العقكد ،ألف القانكف يتطمبيا لقياـ العقد،
ن
انظر :طميف سييمة :مرجع سابؽ ،ص .4
( )2مشار إليو لدل :محمد فيمي :مرجع سابؽ ،ص

 ،595ىامش رقـ  ،2عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،544أحمد سالمة:

قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،174ص  ،261جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص  ،535حفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص .431
( )3راجع بالتفصيؿ :محمد فيمي :مرجع سابؽ ،ص

 ،595ىامش رقـ  ،2عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،544أحمد سالمة:

قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،174ص  ،261جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص  ،535حفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص .431
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األكضاع الجكىرية في الشكؿ كىي التي تعتبر ركنان في انعقاد التصرؼ ،كالرسمية في الرىف
التأميني ،فتخضع لمقانكف الذم يحكـ مكضكع العقد ،كليس لقانكف محؿ إبرامو"( ).
كىذا ما ذىب إليو أيضان المشرع الفمسطيني ،حيث جاء في المذكرات اإليضاحية لمشركع
القانكف المدني" :كالشكؿ المقصكد في المادة  -المادة  -28يشمؿ عناصر الشكؿ الخارجية ،أما
إذا كاف الشكؿ الزمان النعقاد العقد ،كالرسمية في عقد الرىف ،فال يسرم عميو إال القانكف الذم يرجع
إليو لمفصؿ في التصرؼ مف حيث المكضكع"( ).

اوتجثه ال ثاي :ضأع شكل اوابقثد لمقثاأن الذي يحكم الشكل:
يجمع أغمب الفقياء عمى كجكب إخضاع الشكؿ الالزـ النعقاد العقد لقاعدة اإلسناد
المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ التصرفات القانكنية بشكؿ عاـ ،أم :يخضع ىذا الشكؿ
لقانكف محؿ اإلبراـ ،كبالتالي يجب الرجكع إلى ىذا القانكف لتحديد مدل لزكـ الشكؿ النعقاد العقد
مف عدمو( ).
كيستند ىذا االتجاه إلى عدة حجج؛ أىميا:
 -1إف إخضاع الشكؿ الالزـ النعقاد العقد لمقانكف الذم يحكـ المكضكع ،كليس لمقانكف الذم
يحكـ الشكؿ ،أمر يتنافى مع فكرة التيسير عمى المتعاقديف في المعامالت الدكلية الخاصة ،كالتي

( )1انظر في ذلؾ :عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،544جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص .535
( )2راجع بالتفصيؿ :المذكرات اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني ،ص .36
( )3منيـ ،Batifool :مشار إليو لدل :عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،545ىامش رقـ ( ،)1ك ،Arminjomمشار إليو لدل :ىشاـ
صادؽ :مرجع سابؽ ،ص  ،184ىامش رقـ (  ،)3كفؤاد رياض  ،كسامية راشد ،مرجع سابؽ ،فقرة

 ،278ص  ،320مكسى العبكدم:

مرجع سابؽ ،ص  ،296عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،544أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،17ص،262
أميف دكاس :مرجع سابؽ ،ص  ،153جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص  ،535ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع
سابؽ ،ص  ،238أشرؼ محمد كفا :الكسيط في القانكف الدكلي الخاص ،المبادئ العامة لتنازع القكانيف في القانكف المقارف ،قكاعد اإلسناد
في القانكف المصرم ،تنازع االختصاص القضائي ،آثار األحكاـ األجنبية ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية،
حفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص .342

 ،2009ص ،596
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تقكـ عمييا قاعدة خضكع الشكؿ لقانكف محؿ اإلبراـ ،فمك ألزمنا المتعاقديف بالرجكع لقانكف غير
قانكف محؿ اإلبراـ لمعرفة مدل لزكـ ىذا الشكؿ النعقاد العقد ،فإنو قد يتعذر عمييـ العمـ بأحكامو،
كمف ثـ ،فإف اعتبارات التيسير عمى المتعاقديف ،تقتضي الرجكع لقانكف محؿ اإلبراـ بالنسبة إلى
ىذا الشكؿ ،دكف قانكف المكضكع ،فإذا كاف قانكف محؿ اإلبراـ يكتفي بالشكؿ العرفي النعقاد العقد
صحيحان فينعقد العقد صحيحان ،حتى كلك كاف قانكف المكضكع يتطمب الرسمية النعقاده( ).
اء لمباشرة التصرؼ ،كالحكمة
 -2إف الشكؿ الذم يمزـ النعقاد العقد ال يخرج عف ككنو إجر ن
التي مف أجميا تقرر خضكع الشكؿ الخارجي لمتصرؼ لقانكف محؿ اإلبراـ ،كىي التيسير عمى
المتعاقديف متكافرة في ىذه الحالة ،كىي حكمة تغمب رضاء المتعاقديف التي يستند إلييا الرأم القائؿ
بخضكعيا لمقانكف الذم يحكـ المكضكع ،باإلضافة إلى حماية الغير ،كحماية الصالح العاـ ،كالتي
تقتضي خضكع الشكؿ الالزـ النعقاد العقد لقانكف محؿ اإلبراـ( ).
 -3إف القكانيف المقارنة تتطمب أكضاعان شكمية جكىرية لمعديد مف العقكد اليامة ،كالقكؿ
بالرجكع إلى قانكف المكضكع لحكـ تمؾ العقكد ،يعني ىيمنة ىذا القانكف عمى المسائؿ المكضكعية
كالشكمية لمعقكد ،مما يؤدم إلى القضاء عمى مكنة التخيير التي قررتيا قاعدة التنازع المتعمقة
بالمسائؿ الشكمية لمعقد( ).
 -4إف الرجكع لمقانكف الذم يحكـ المكضكع في مسألة لزكـ أك عدـ لزكـ الشكؿ النعقاد العقد،
يؤدم إذا كاف الشكؿ الذم يتطمبو ىذا القانكف رسميان إلى استحالة إبراـ العقد ،كذلؾ ألف الرسمية
تقتضي تدخؿ مكظؼ عاـ ،كىذا األخير يخضع في أداء كظيفتو لقانكف دكلتو ،كليس لقانكف دكلة

( )1ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،81ص  ،185فؤاد رياض ،كسامية راشد :مرجع سابؽ ،فقرة  ،278ص  ،329جماؿ الكردم:
مرجع سابؽ ،ص .535
( )2عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،545أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،171ص  ،262أشرؼ محمد كفا:
الكسيط ،مرجع سابؽ ،ص .569
( )3أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،171ص .262
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محؿ اإلبراـ ،فإذا لـ يجد المتعاقدكف في دكلة اإلبراـ مكظؼ عاـ أك قنصمية تابعة لمدكلة التي
يتعيف تطبيؽ قانكنيا عمى المكضكع إلفراغ تصرفيـ في الشكؿ المطمكب ،فيتعذر عمييـ إبراـ
تصرفيـ في دكلة محؿ اإلبراـ ،كىذا يتنافى مع حاجة المعامالت الدكلية( ).
 -5إف طبيعة كمنطؽ األمكر؛ تقتضي أف يخضع شكؿ العقد لقاعدة اإلسناد التي تحكـ
الشكؿ ،كأف يخضع المكضكع لمقانكف الذم يحكـ مكضكع العقد ،فميس ىناؾ ما يمنع مف إخضاع
شكؿ العقد ،كلك تطمبو قانكف المكضكع النعقاد العقد ،لمقانكف الذم يحكـ الشكؿ ،ألف أم شكؿ يمزـ
لقياـ العقد؛ يعتبر شرطان شكميان يخضع لقانكف محؿ اإلبراـ( ).
كيمكف القكؿ :بأف االتجاه الثاني ،كالذم يرل خضكع مدل لزكـ الشكؿ

– الرسمية -أك عدـ

لزكمو النعقاد العقد لمقانكف الذم يحكـ شكؿ العقد ،يعد صحيحان مف الناحية العممية ،كذلؾ ألف
حكمة التيسير التي أكدعيا المشرع في قاعدة الشكؿ تيسر عمى المتعاقديف إفراغ عقدىما كفقان ليا
ألربعة قكانيف كليس لقانكف كاحد ،كاألخذ باالتجاه األكؿ ،الذم يرل خضكع مدل لزكـ الشكؿ أك
عدـ لزكمو النعقاد العقد لمقانكف الذم يحكـ المكضكع ،يتنافي مع حكمة التيسير في قاعدة الشكؿ،
باإلضافة إلى أننا لك سممنا لما ذىب إليو ىذا االتجاه ،كافترضنا أف العقد ال ينعقد بغير الكتابة كفقان
لقانكف المكضكع ،فال يبقى لمعقد ما يرجع فيو لقانكف الشكؿ ،كما كأف ىذا االتجاه ال يستجيب
لتطكر المعامالت الدكلية الخاصة الذم زاد اتساعيا كانتشارىا نتيجة التطكر الصناعي
كالتكنكلكجي ،كحتى عمى صعيد األحكاؿ الشخصية.
ككذلؾ فإف األخذ باالتجاه الثاني يعمؿ عمى حماية العقد مف البطالف في كثير مف الحاالت،
فمك أُبرـ عقد ،ككاف قانكف المكضكع يتطمب الرسمية النعقاده ،بينما يكتفي قانكف محؿ إبرامو

( )1ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص
الحداد :مرجع سابؽ ،ص .342
( )2راجع تفصيؿ ذلؾ :عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص .545

 ،239أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص

 ،172حفيظة
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بالشكؿ العرفي ،فإذاُ أخضع العقد لقانكف المكضكع فإنو حتمانُ سيبطؿ ،بينما لك أُخضع العقد لقانكف
محؿ إبرامو لجاز انعقاده صحيحان.
فمكؿ ذلؾ كاف األخذ بما ذىب إليو أصحاب االتجاه الثاني ،أدعى إلى القبكؿ مما ذىب إليو
أصحاب االتجاه األكؿ.

الفرع ال ثاي
الشكل الالزم إل بثت البقد
يثير الشكؿ الالزـ إلثبات العقد العديد مف المسائؿ ،منيا محؿ اإلثبات

(

) ،كعبء اإلثبات ( )،

كطرؽ اإلثبات( ) ،كقكتيا( ) ،كاإلجراءات كاألكضاع كاجبة اإلتباع لتقديـ الدليؿ( ).
كتعد ىذه المسائؿ مف أىـ مكضكعات تنازع االختصاص القضائي الدكلي ،لكف ما يعنينا منيا
في ىذا المقاـ ،ىك قبكؿ الدليؿ ،كتحديد قكتو ،خاصة الدليؿ الكتابي ،السيما كأننا بصدد عقد دكلي
خاص.
( )1يقصد بمحؿ اإلثبات  ،ىك :الكاقعة القانكنية كليس الحؽ الذم يترتب عمى كجكدىا ،فمف يدعي كجكد حؽ لو في ذمة
يثبت الكاقعة مصدر ىذا الحؽ ،سكاء

آخر عميو أف

أكانت تصرفان قانكنيان  ،أـ كاقعة مادية ،انظر :مكسى أبك ممكح :شرح قانكف البينات رقـ  4لسنة

 ،2001الطبعة األكلى ،دكف دار نشر ،2003 ،ص .28

( )2كيقع عبء إثبات الكاقعة القانكنية عمى المدعي بالحؽ ،كيقع عبء إثبات عكسيا عمى خصمو ،مكسى أبك ممكح :شرح قانكف البينات،
مرجع سابؽ ،ص  ،44كقد نصت المادة الثانية مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ

 4لسنة  2001عمى أنو-:

"عمى الدائف إثبات الديف كعمى المديف إثبات التخمص منو"  ،كيقابميا نص المادة األكلى مف قانكف اإلثبات

في المكاد المدنية كالتجارية

المصرم رقـ  25لسنة  1968كالتي نصت عمى أنو" -:عمى الدائف إثبات االلتزاـ كعمى المديف إثبات التخمص منو".
( )3كيقصد بطرؽ اإلثبات ،ىي :الطرؽ التي يمجأ إلييا مف يقع عميو عبء اإلثبات إلثبات الكاقعة القانكنية مصدر حقو ،مكسى أبك ممكح:
شرح قانكف البينات ،مرجع سابؽ ،ص  ،58كحددت المادة السابعة مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني ىذه الطرؽ ،
فنصت عمى أنو"-:طرؽ اإلثبات ىي-1 :األدلة الكتابية-2 .الشيادة-3 .القرائف-4 .اإلقرار-5 .اليميف-6 .المعاينة-7 .الخبرة".
( )4تنقسـ قكة أدلة اإلثبات إلى أدلة ممزمة حدد المشرع قكتيا في اإلثبات مسبؽ

ان ،كال مجاؿ لسمط ة القاضي التقديرية فييا

ؾالكتابة ،

كاإلقرار ،كاليميف ،كأدلة غير ممزمة يترؾ تقدير قكتيا لمقاضي ،كالشيادة ،كالقرائف ،مكسى أبك ممكح :شرح قانكف البينات ،مرجع سابؽ ،ص
.59
( )5عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،210ص .799

69

كقد ذىب غالبية الفقو كالقضاء إلى أف الدليؿ الكتابي يجب أف يخضع مف حيث لزكمو ،أك
عدـ لزكمو لقانكف محؿ اإلبراـ ،أم :يخضع لقاعدة قانكف المحؿ يحكـ الشكؿ ،كبالتالي فالقاعدة
المتعمقة بشكؿ العقد الدكلي الخاص ،كالتي أكردت أربعة قكانيف لحكـ شكؿ العقد تسرم عمى مسألة
إثبات ىذا العقد ،خاصة مسألة قبكؿ الدليؿ ،كقكتو ،كثبكت تاريخو ،كطرؽ ىذا الثبكت( ).
فيدخؿ الشكؿ الالزـ إلثبات العقد في مجاؿ القانكف كاجب التطبيؽ عمى الشكؿ عمكمان ،ألف
إثبات العقد ىك المكمؿ الطبيعي لمسألة الشكؿ ،باإلضافة إلى أنو أحد األىداؼ الرئيسية لتحقيؽ
الشكؿ في العقد ،كعمى ذلؾ فإف استبعاد مسألة اإلثبات مف مجاؿ قاعدة قانكف المحؿ يحكـ الشكؿ
يجعؿ ىذه القاعدة عديمة الفائدة( ).
كقضت محكمة النقض الفرنسية في أحد أحكاميا باآلتي" :إف طريقة إثبات التصرفات القانكنية
تخضع مثؿ شكميا الخارجي لتشريعات البمد الذم أبرمت فيو كقكاعد العرؼ فييا"( ).
كقضي أيضان بأنو" :يسرم عمى الشكؿ الخارجي لمتصرفات ،كما يسرم عمى طرؽ إثباتيا
قكانيف ،كعادات ،كأعراؼ البمد الذم أجريت فيو"( ).
"كىذا ما تبناه مؤتمر معيد القانكف الدكلي الخاص في دكرة انعقاده في لكزاف المنعقد في

1

أغسطس سنة  ،1947حيث كافؽ عمى القكاعد اآلتية -4 ..." -:في الحاالت التي يككف إثبات

( )1فؤاد رياض ،كسامية راشد :مرجع سابؽ ،فقرة ،ص  ،320محمد فيمي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،444ص  ،597عكض اهلل السيد :مرجع
سابؽ ،ص  ،543أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،172ص  .263أميف دكاس :مرجع سابؽ ،ص  ،153عصاـ
الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،446ص .881
( )2أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،172ص ،263كتعد صكرة إثبات العقد ،صكرة غير مباشرة مف صكر الشكمية،
ألنيا لـ يتطمبيا القانكف لقياـ العقد ،كانما إلثباتو في حاؿ قياـ نزاع بيف أطرافو .طميف سييمة :مرجع سابؽ ،ص .4
( )3انظر تفصيؿ ذلؾ الحكـ :عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،210ص .801
( )4انظر تفصيؿ ذلؾ الحكـ :أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،172ص .263
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كاقعة أك تصرؼ كفقان لمقانكف المحمي ممكنان ،يتعيف عمى كؿ ذم مصمحة أف يثبت كفقان لقانكف
القاضي ،أف الكاقعة حدثت أك أف التصرؼ أُبرـ في البمد الذم يتمسؾ بقانكنو"( ).
كعميو فإذا كاف القانكف الذم يحكـ الشكؿ ال يتطمب الكتابة ،بينما يتطمب قانكف القاضي
الكتابة ،ففي ىذه الحالة يجكز لمقاضي إثبات العقد كفقان ألم دليؿ آخر غير الكتابة ،طبقا لمقانكف
الذم يحكـ الشكؿ( ).
كاذا كاف القانكف الذم يحكـ شكؿ العقد ىك الذم يحكـ أيضان إثباتو ،فإنو يجكز الخركج عمى
ذلؾ في بعض الحاالت ،خاصة أف قاعدة الشكؿ ركعي فييا التيسير عمى المتعاقديف في
المعامالت الدكلية الخاصة ،فإذا كاف الشكؿ الذم يفرضو قانكف القاضي أكثر تيسي انر عمى
المتعاقديف ،فيمكف حينيا االستغناء عف القانكف الذم يحكـ الشكؿ بشكؿ عاـ ،كالخضكع لقانكف
القاضي ،فإذا كاف القانكف الذم يحكـ الشكؿ يتطمب الدليؿ الكتابي الرسمي إلثبات العقد ،بينما
يكتفي قانكف القاضي بالكتابة العرفية إلثباتو ،فيرل البعض؛ أف عمى القاضي أف يطبؽ قانكنو في
إثبات العقد

( )

( )1نقالن عف :عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،210ص .801
( )2عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة

 ،139ص  ،495عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة

عرمكش :مرجع سابؽ ،ص .142
) )3أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،172ص .264

 ،446ص  ،882عبد الكريـ
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المطمب ال ثلث
الممثئل الشكمية التي و ت ضع لقثعدة الشكل
تمهيد أتقميم:
ىناؾ بعض المسائؿ الشكمية تستبعد مف نطاؽ تطبيؽ قاعدة اإلسناد المتعمقة بشكؿ العقد
الدكلي ،مثؿ أشكاؿ الشير كالعالنية ،كأشكاؿ المرافعات ،كاألشكاؿ المكممة لألىمية ،فيذه األشكاؿ
أخضعيا المشرع لقكاعد إسناد خاصة بيا ،ألنيا ال تتعمؽ بحماية المتعاقديف فقط ،كانما تمتد إلى
حماية الغير ،كقد تتعمؽ بالنظاـ القانكني لمدكلة المرفكع إلييا النزاع بخصكص العقد ،كقد تتعمؽ
بحماية أشخاص معينيف نظ انر لنقص أىميتيـ ،فبالرغـ مف أف ىذه األكضاع تتعمؽ بالمظير
الخارجي لمتعبير عف اإلرادة ،إال أنيا تخضع لقكاعد إسناد تختمؼ عف قاعدة اإلسناد المتعمقة بشكؿ
العقد الدكلي ،كنبيف ذلؾ مف خالؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى في ثالثة فركع ،نتناكؿ في الفرع األكؿ:
أشكاؿ الشير كالعالنية ،كنتناكؿ في الفرع الثاني :أشكاؿ المرافعات ،كنتناكؿ في الفرع الثالث:
األشكاؿ المكممة لألىمية ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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الفرع األأل
أشكثل الشهر أالبالاية
يقصد باألشكاؿ الالزمة لشير العقد ( ) ،كاعالنو ،لنفاذه في حؽ الغير ( ) ،ىي :جميع الكسائؿ
كاألكضاع التي يحددىا القانكف ،كيكجب إتباعيا إلعالـ الغير بالعقد كاالحتجاج بو عميو

(

) ،كىذه

األشكاؿ ىي كسائؿ الزمة لكي يرتب العقد بعض آثاره ،كالتسجيؿ كالقيد ،سكاء فيما بيف
المتعاقديف ،أـ في مكاجية الغير ( ) ،كسكاء تعمؽ ىذا الشير بإنشاء الحؽ كما ىك مقرر في كافة
المسائؿ المتعمقة بالحقكؽ العينية األصمية كحؽ الممكية ،أـ تعمؽ الحؽ بمكاجية الغير كما ىك
الشأف في كافة المسائؿ المتعمقة بالحقكؽ العينية التبعية كالرىف الرسمي( ).
كيجب التمييز بيف أشكاؿ الشير كالعالنية التي ترد عمى عقار ،كأشكاؿ الشير كالعالنية
التي ترد عمى منقكؿ ،كذلؾ الختالؼ القانكف الذم يحكـ كالن منيما ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

( )1يقصد بالشير ،ىك :إعالف الغير بنشكء أك نقؿ الحقكؽ العينية كانقضائيا ،كبالتأمينات العينية العقارية المقررة لدائنيف معينيف بمقتضى
القانكف أك اتفاؽ األطراؼ عمى عقار ،انظر :سالـ الدحدكح :الطبمعة القانكنية لمتسجيؿ كأثر تخمفو في البيع العقارم ،رسالة دكتكراه،
الطبعة الثانية ،دكف دار نشر ،1998 ،ص  ،2ىامش رقـ  ،8كيتـ ىذا الشير بإثبات التصرفات القانكنية المذككرة في سجالت يمكف
اإلطالع عمييا ،كأخذ إفادات بما جاء فييا مف بيانات كقيكد ،راجع بالتفصيؿ :حسيف عبد المطيؼ حمداف :أحكاـ الشير العقارم ،دكف
طبعة ،الدار الجامعية ،بيركت ،1986 ،ص  ،11كقد يرد الشير عمى بعض المنقكالت كالسفينة كالطائرة ،كالسيارة،

راجع بالتفصيؿ:

المذكرات اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني ،ص  ،1258غالب الداكدم :تنازع القكانيف ،مرجع سابؽ ،ص .226
( )2يقصد بالغير  ،ىك  :كؿ شخص لو حؽ يضار مف نفاذ العقد ،كالدائنيف ذكم الحقكؽ العينية  ،كالدائنيف العادييف  ،ككؿ مف انتقؿ إليو
حؽ عيني عمى عقار ،فال ينفذ في مكاجية إال إذا قيد العقد،

راجع بالتفصيؿ :المذكرات اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني،

ص  ،1276خميؿ قدادة :الحقكؽ العينية التبعية ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،44ص .104
( )3عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،138ص  ،492عامر محمد الكسكاني ،مرجع سابؽ ،ص .143
( )4سالـ الدحدكح :الشكمية ،مرجع سابؽ ،ص .118
( )5فؤاد رياض :مرجع سابؽ ،فقرة  ، 227ص  ،318عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،542عامر محمد الكسكاني :مرجع سابؽ،
ص .143
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أأوً :أشكثل الشهر أالبالاية التي ترد عمى عقثر:
نصت الفقرة الثانية مف المادة  25مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو" -:يسرم عمى
العقكد التي أبرمت بشأف العقار قانكف مكقعو"( ).
كىكذا فإف أشكاؿ الشير كالعالنية التي ترد عمى العقكد المتعمقة بالعقار تخضع لقانكف
مكقع العقار( ).
بناء عمى اعتبار عممي يحقؽ مصمحة
فيذا القانكف يكجب مراعاة ىذه األشكاؿ ليس ن
بناء عمى اعتبار تحقيؽ مصمحة عامة ،كىي سالمة المعامالت المتعمقة
خاصة لممتعاقديف ،كانما ن
بيا كحماية الغير ،كىك ما يدخؿ في نطاؽ األمف المدني في دكلة مكقع العقار ،لذلؾ فإف ىذه
األشكاؿ يجب أف تخضع لقانكف البمد الذم يتحقؽ فيو ىذا االعتبار ،كىك :قانكف مكقع العقار( ).
كيكفر قانكف مكقع العقار حماية الغير عمى أساس أنو القانكف الذم يتـ بمقتضاه شير
الحقكؽ العينية العقارية ،كما كتختص محكمة مكقع العقار بجميع الدعاكل العقارية المتعمقة بو،

( )1يقابميا نص الفقرة الثانية مف المادة  19مف القانكف المدني المصرم كالتي نصت عمى أنو" -:قانكف مكقع العقار ىك القانكف الذم
يسرم عمى العقكد التي أبرمت بشأف ىذا العقار" ،كنص الفقرة الثانية مف المادة

 20مف القانكف المدني السكرم كالتي نصت عمى أنو-:

"عمى أف قانكف مكقع العقار ىك الذم يسرم عمى العقكد التي أبرمت بشأف ىذا العقار" ،كنص الفقرة الثانية مف المادة

 25مف القانكف

المدني العراقي كالتي نصت عمى أنو" -:قانكف مكقع العقار ىك القانكف الذم يسرم عمى العقكد التي أبرمت بشأنو" ،كنص المادة
القانكف المدني الجزائرم كالتي نصت عمى أنو" -:غير أنو يسرم عمى العقكد المتعمقة بالعقار قانكف مكقعو" ،كنص الفصؿ

 18مف

 61مف مجمة

القانكف الدكلي الخاص التكنسي كالذم نص عمى أنو" -:يخضع إشيار تصرفات التأسيس كالحفظ كاالنتقاؿ كانقضاء الحقكؽ العينية لقانكف
الدكلة التي يتـ فييا القياـ بإجراءات اإلشيار" ،كنص الفقرة الثانية مف المادة  19مف قانكف المعامالت المدنية اإلماراتي كالتي نصت عمى
أنو" -:عمى أف قانكف مكقع العقار ىك القانكف الذم يسرم عمى العقكد التي أبرمت بشأنو" ،كنص المادة

 27مف القانكف المدني القطرم

كالتي نصت عمى أنو" -:عمى أف قانكف مكقع العقار ىك الذم يسرم عمى العقكد التي أبرمت في شأف ىذا العقار".
( )2مف ىذه التصرفات؛ التصرفات التي مف شأنيا إنشاء الحقكؽ العينية العقارية األصمية أك نقميا أك تغيرىا أك زكاليا ،مثؿ حؽ االنتفاع
كعقد البيع ،أك عقد ينشئ ممكية األسرة ،أك قد ينيي حؽ االرتفاؽ ،ككذلؾ األحكاـ النيائية المثبتة لشيء ،كالحكـ بثبكت الشفعة ،باإلضافة
إلى التصرفات كاألحكاـ النيائية المقررة أم حؽ مف الحقكؽ العينية األصمية  ،كعقد القسمة كعقد الصمح ،ألنيا تصرفات كاجبة التسجيؿ،
راجع بالتفصيؿ ،مصطفى الجماؿ :نظاـ الممكية ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،275ص  ،422كما بعدىا.
( )1عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة

 ،124ص  ،382فؤاد رياض ،كسامية راشد :مرجع سابؽ ،فقرة

 ،246ص  ،284ناصر

عثماف :القانكف الدكلي الخاص المصرم ،الكتاب الثاني ،االختصاص القضائي الدكلي ،تنازع القكانيف ،اآلثار الدكلية لألحكاـ ،التحكيـ
الدكلي الخاص ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية ،2009 ،ص  ،210كما بعدىا.
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باإلضافة إلى أنو يكفر حماية مصالح الدكلة –خاصة -كأف العقارات تعد مصد انر ىامان مف مصادر
ثركتوا ،كجزءان مف إقميميا الذم يخضع لسيادتيا ،ككؿ ذلؾ يقتضي تطبيؽ قانكنيا( ).
كيتـ استيفاء ىذه األشكاؿ عادة بعد إبراـ العقد كالتراضي عميو ،كبالتالي فإف ىذه األشكاؿ
ال يقصد منيا حماية إرادة المتعاقديف ،بؿ شير العقد حتى ينفذ في حؽ الغير ،كيتـ اتخاذ ىذه
اإلجراءات المتعمقة بيا في بمد العقار محؿ التعامؿ ،لذا تخضع ىذه األشكاؿ لقانكف مكقع العقار
باعتباره قانكنان ضركرم التطبيؽ ،كال تخضع لقاعدة الشكؿ المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى
شكؿ العقد الدكلي( ).

ثايثً :أشكثل الشهر أالبالاية التي ترد عمى الماقأل:
تختمؼ أشكاؿ الشير كالعالنية التي ترد عمى المنقكؿ ،فيما يتعمؽ بتسجيؿ السفف
كالطائرات ،كاألشكاؿ التي تتعمؽ برىف المنقكؿ ،كمف ثـ يختمؼ القانك

ف الذم يحكـ كؿ منيما،

كنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:

- 1أشكثل الشهر أالبالاية التي ترد عمى المفن أالطثئرات:
يجمع الفقو عمى إخضاع األشكاؿ المتعمقة بشير كنفاذ التصرفات الكاردة عمى السفف
البحرية ،كالطائرات ،لقانكف دكلة العمـ ،أم :قانكف الدكلة التي تسجؿ أك تقيد فييا باعتباره قانكف
مكقعيا ،فميس العبرة بمكاف كجكدىا الفعمي ،خاصةن كأف السفينة دائمة الحركة ،ككذلؾ فإف الطائرة
تنتقؿ مف سماء دكلة إلى سماء دكلة أخرل بسرعة فائقة ،كقد ال تخضع أم منيما لسيادة إقميمية
( )1فؤاد رياض :مرجع سابؽ ،فقرة

 ،237ص  ،300عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،49صالح الديف جماؿ الديف :الضكابط

الشخصية لالختصاص القضائي الدكلي ،دراسة في إطار أحكاـ الشريعة ،دكف طبعة ،دار الفكر العربي ،2004 ،ص  ،71ىشاـ صادؽ،
كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص  ،468كما بعدىا.
( )2أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،173ص .265
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لدكلة ما ،كبالتالي ينطبؽ قانكف دكلة العمـ عمى كؿ ما يتعمؽ بحيازة السفينة البحرية كالطائرة ،كما
يترتب عمى أم منيما مف حقكؽ عينية بصرؼ النظر عف مكاف كجكدىما الفعمي ،كيخضع ليذا
القانكف أيضان السفف النيرية التي تقكـ بالمالحة الخارجية ،أما السفف النيرية التي تقكـ بالمالحة
الداخمية ،فتخضع لقانكف مكقعيا الفعمي ،أم :قانكف الدكلة التي تقكـ بالمالحة في أنيارىا( ).

 -2أشكثل الشهر أالبالاية التي ترد عمى رهن الماقأل:
نصت المادة  1117مف القانكف المدني المصرم عمى أنو " -:يشترط لنفاذ ره ف المنقكؿ
في حؽ الغير إلى جانب انتقاؿ الحيازة  ،أف يدكف العقد في كرقة ثابتة التارمخ ،يبيف فييا المبمغ
المضمكف بالرىف ،كالعيف المرىكفة بيانان كافيان ،كىذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائف المرتيف".
فاشترط المشرع المصرم في ىذا النص؛ لنفاذ رىف المنقكؿ في حؽ الغير ،باإلضافة إلى
الحيازة ،أف يدكف عقد رىف المنقكؿ في كرقة ثابتة التاريخ ،كاشتراط الكتابة في ىذه الحالة يخضع
لقانكف مكقع الماؿ ،ألنيا ليست مجرد شكؿ لمتصرؼ ذاتو ،كانما ىي شكؿ لمعالنية ،كبالتالي ال
تخضع لقاعدة اإلسناد المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى العقد الدكلي( ).

( )1عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،136ص  ،،493ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،134ص  ،299كما بعدىا ،عكض اهلل
السيد :مرجع سابؽ ،ص  495كما بعدىا ،طالب حسف مكسى :القانكف الجكم الدكلي ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزم ع ،عماف،
 ،2005فقرة  ،29ص .40
( )2عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،136ص .495
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في حيف نجد ،أف القانكف المدني الفمسطيني؛ اعتبر عقد رىف المنقكؿ -الرىف الحيازم-
عقدان رضائيان( ) ،ال ينفذ في حؽ الغير إال إذا كاف الشيء المرىكف في يد الدائف ،أك األجنبي الذم
ارتضاه المتعاقداف( ).
كعمى ذلؾ ،تخضع الحقكؽ العينية التبعية السابؽ اكتسابيا عمى منقكؿ ،إلى قانكف المكقع
المعاصر الكتساب الحؽ ،كذلؾ فيما يتعمؽ بكسيمة اكتساب الحؽ ،كالصفات القانكنية لممنقكؿ عمى
حد سكاء( ).
كىذا ما قررتو المادة  26مف القانكف المدني الفمسطيني ،كالتي نصت عمى أنو،...." -:
كيسرم عمى المنقكؿ قانكف الدكلة التي يكجد فييا كقت تحقؽ السبب الذم ترتب عميو كسب تمؾ
الحقكؽ أك فقدىا ،فإذا تغير مكقعو فينطبؽ قانكف المكقع الجديد"( ).
فإذا تغير مكؽ ع المنقكؿ فيجب تطبيؽ قانكف المكقع الجديد بأثر فكرم ،كذلؾ تحقيقان
لكحدانية القانكف الذم يحكـ المنقكؿ في الدكلة التي انتقؿ إلييا المنقكؿ ،كذلؾ لحماية الثقة في
المعامالت( ).

( )1نصت المادة  1237مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو" -:الرىف الحيازم عقد بمقتضاه يمتزـ شخص ضمانان لديف عميو أك عمى
غيره ،أف يسمـ إلى الدائف أك إلى أجنبي يعينو المتعاقداف ،شيئان يرتب عميو لمدائف حقان عينيان يخكلو حبس الشيء حتى استيفاء الديف ،كأف

يتقدـ عمى الدائفيف العادممف ،كالدائفمف التالييف لو في المرتبة ،في اقتضاء حقو مف ثمف الشيء في أم يد يككف".

( )2نصت الفقرة األكلى مف المادة  1257مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو" -:يجب لنفاذ الرىف في حؽ الغير ،أف يككف الشيء
المرىكف في يد الدائف أك األجنبي الذم ارتضاه المتعاقداف".
( )3عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،432ص .869
( )4يقابميا نص المادة  18مف القانكف المدني المصرم ،كالتي نصت عمى أنو" -:يسرم بالنسبة إلى المنقكؿ قانكف الجية التي يكجد بيا
ىذا المنقكؿ كقت تحقؽ السبب الذم ترتب عميو كسب الحيازة أك الممكية أك الحقكؽ العينية األخرل أك فقدىا".
( )5انظر :المذكرات اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني ،ص .35
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الفرع ال ثاي
أشكثل المرافبثت

تخرج أشكاؿ المرافعات كالتي تتعمؽ ببدء رفع الدعكل إلى حيف استصدار قرار أك حكـ
فييا ،كتنفيذه ،مف الخضكع لقاعدة اإلسناد المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد،
كتشمؿ ىذه األشكاؿ اإلجراءات المتعمقة برفع الدعكل القضائية ،كاجراءات سير الخصكمة،
كاصدار األحكاـ فييا ،كطرؽ الطعف فييا ،كاجراءات تنفيذ ىذه األحكاـ ،كتعمؿ ىذه القكاعد عمى
تكفير الحماية القضائية لمحقكؽ ،كالمراكز القانكنية التي ينظميا القانكف المكضكعي( ).
كاختمؼ الفقو في تكييؼ ىذه األشكاؿ إلى اتجاىيف ،األمر الذم أدل إلى االختالؼ في
القانكف التي تخضع لحكمو ،مما ينبغي معو تناكؿ ىذيف االتجاىيف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

اوتجثه األأل :أحدة الشكل في البقد أاإلجراءات:
ذىب أصحاب ىذا االتجاه؛ إلى أف فكرة الشكؿ ال تختمؼ في مسائؿ اإلجراءات عنيا في
العقكد معمالن ذلؾ ،بأنيا في كمتا الحالتيف ىي المظير الخارجي الذم يكجب القانكف اتخاذه،
فالمشرع يقرر كجكب إتباع أكضاع معينة تتـ بكاسطة مكظؼ عاـ بالنسبة لمعقكد ،كالمكثؽ ،أك
كاتب العدؿ ،كبالنسبة إلجراءات المرافعات تتـ مف خالؿ مكظفيف عاميف ،كىـ عماؿ القضاء،
كقانكف المحؿ بالنسبة لمعقد ىك قانكف البمد الذم يبرـ فيو ،كقانكف المحؿ بالنسبة إلجراءات

( )1مصطفى عياد :الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  2لسنة  ،2001الكتاب األكؿ  ،في التنظيـ القضائي
كالية القضاء كاالختصاص القضائي ،الدعكل القضائية كأساليبيا ،الطبعة األكلى ،دكف دار نشر،

 ،2003فقرة  ،1ص  ،4كما بعدىا،

أحمد أبك الكفا :المرافعات المدنية كالتجارية بمقتضي قانكف المرافعات الجديد رقـ  13لسنة  ،1968كقانكف اإلثبات رقـ  25لسنة ،1968
دكف طبعة ،شركة الجالؿ لمطباعة ،دكف سنة نشر ،فقرة  ،6ص .17
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المرافعات ىك قانكف البمد الكائف بو المحكمة التي يتـ اتخاذ اإلجراءات القضائية أماميا ،كبالتالي
يجب خضكع جميع ىذه األشكاؿ لقانكف محؿ اإلبراـ( ).

اوتجثه ال ثاي :ا تالف الشكل في البقد أاإلجراءات:
ذىب أنصار ىذا االتجاه؛ كىـ غالبية الفقو إلى كجكب التمييز بيف أشكاؿ المرافعات مف
جية ،كاإلجراءات المقررة لشكؿ العقد مف جية أخرل ،كأخضع أشكاؿ المرافعات لقانكف القاضي،
استنادان إلى أنيا تتعمؽ بنشاط مرفؽ القضاء في الدكلة ،كبالتالي فيك كظيفة مف كظائؼ الدكلة،
بينما أخضع شكؿ العقد لقانكف محؿ اإلبراـ ،ألنو يتعمؽ بنشاط األفراد بيدؼ التيسير عمييـ في
المعامالت الدكلية ،باإلضافة إلى أف قاعدة خضكع شكؿ العقد لقانكف محؿ اإلبراـ ،ىي قاعدة
تخييرية ،في حيف أف قاعدة خضكع إجراءات التقاضي لقانكف القاضي ىي قاعدة إلزامية بإجماع
الفقياء( ).

( )1مشار إليو لدل :ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة حداد ،مرجع سابؽ ،ص  233كما بعدىا ،عامر محمد الكسكاني :مرجع
سابؽ ،ص .142
( )2عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،209ص  ،795ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،81ص  ،181محمد فيمي :مرجع سابؽ،
فقرة  ،443ص  ،595فؤاد رياض ،كسامية راشد :مرجع سابؽ ،فقرة  ،276ص  ،318عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،542ممدكح
عرمكش :مرجع سابؽ ،ص  ،142حسف اليداكم :مرجع سابؽ ،ص  ،147أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي ،مرجع سابؽ ،فقرة ،174
ص  ،265أميف دكاس :مرجع سابؽ ،ص  ،154فؤاد رياض ،كمحمد الترجماف :مرجع سابؽ ،فقرة

 ،261ص  ،470عصاـ الديف

القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،443ص  ،879جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص  ،537ناصر عثماف :مرجع سابؽ ،ص  ،211أشرؼ
محمد كفا  :الكسيط ،مرجع سابؽ ،ص  ،466حفيظة الحداد :مرجع سابؽ ،ص  ،338غالب الداكدم :تنازع القكانيف ،مرجع سابؽ ،ص
.227
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كىذا ما ذىب إليو المشرع الفمسطيني في القانكف المدني ،حيث نصت المادة  30منو عمى
أنو" -:يسرم قانكف الدكلة التي تقاـ فييا الدعكل ،أك تباشر فييا اإلجراءات عمى قكاعد
االختصاص كاجراءات التقاضي"( ).
كمف ىنا؛ يمكف القكؿ :بأف ما ذىب إليو أصحاب االتجاقالثاني ،ىك األكلى في االعتبار،
عمى أساس أف كظيفة القضاء ىي سمطة مف سمطات الدكلة ،كيجب أف تخضع في كيفية ممارسة
عمميا لقانكف الدكلة التي تتبعيا كتخضع لسيادتيا ،كما كأف االتجاه األكؿ ،رغـ أنو اعتبر فكرة
الشكؿ في إجراءات المرافعات ،كالشكؿ المتعمؽ بالعقد تتعمؽ بالمظير الخارجي ،الذم يكجب
القانكف اتخاذه ،إال أنو غاب عنو أف الشكؿ في مسائؿ المرافعات ىدفو حماية مصمحة عامة تتعمؽ
بحسف أداء القضاء لكظيفتو ،كحماية المصمحة الخاصة لمخصكـ في الدعكل القضائية ،بينما الغاية
مف الشكؿ في العقكد الدكلية ىدفو حماية التعبير الصادر عف اإلرادة ،باإلضافة إلى حماية الغير،
كحماية العقد نفسو مف مغبة البطالف ،كذلؾ كما رأينا في أساس قاعدة الشكؿ سابقان( ).

( )1يقابميا نص المادة  22مف القانكف المدني المصرم كالتي نصت عمى أنو " -:يسرل عمى قكاع د االختصاص كجميع المسائؿ الخاصة
باإلجراءات قانكف البمد الذم تقاـ فيو الدعكل أ ك تباشر فيو اإلجراءات " ،كيطابؽ ىذا النص نص المادة  23مف القانكف المدني السكرم،
كنص المادة  28مف القانكف المدني العراقي كالتي نصت عمى أنو" -:قكاعد االختصاص كجميع اإلجراءات يسرم عمييا قانكف الدكلة التي
تقاـ فييا الدعكل أك تباشر فييا اإلجراءات" ،كنص المادة  21مف القانكف المدني الجزائرم كالتي نصت عمى أنو " -:يسرل عمى قكاعد
االختصاص كاإلجراءات قانكف اؿدكلة الذم ترفع فيو ا الدعكل أ ك تباشر فيو ا اإلجراءات" ،كنص الفصؿ الثالث مف مجمة القانكف الدكلي
الخاص التكنسي كالذم نص عمى أنو" -:تنظر المحاكـ التكنسية في المنازعات المدنية كالتجارية بيف األشخاص ميما كانت جنسيتيـ إذا
كاف المطمكب مقيمان بالبالد التكنسية" ،كنص المادة  21مف قانكف المعامالت المدنية اإلماراتي كالتي نصت عمى أنو " -:يسرل عمى قكاع د

االختصاص كجميع المسائؿ اإلجرائية قانكف الدكلة التي تقاـ فيو ا الدعكل أ ك تباشر فيو ا اإلجراءات " ،كنص المادة  32مف القانكف المدني
القطرم كالتي نصت عمى أنو" -:تطبؽ محاكـ قطر في العالقات القانكنية ذات العنصر األجنبي ،قكاعد االختصاص كجميع المسائؿ
الخاصة باإلجراءات التي يقررىا القانكف القطرم".
( )2راجع بالتفصيؿ ىذا البحث :ص .25
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كما كأف الشكمية في العقكد تستكفى عادة بعد إبراـ العقد ،في حيف أف الشكمية في مسائؿ
المرافعات تستكفى قبؿ اتخاذ اإلجراء ،كاال كاف اإلجراء باطالن أصالن( ).

الفرع ال ثلث
األشكثل المكممة لألهمية

نصت الفقرة األكلى مف المادة  15مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو" -:يسرم قانكف
الدكلة التي ينتمي إلييا األشخاص بجنسيتيـ عمى حالتيـ المدنية كأىميتيـ"( ).
كيقصد باألىمية ،ىي :صالحية الشخص بأف يكتسب الحقكؽ ك أف يتحمؿ االلتزاما ت ،كأف يقكـ
بإبراـ التصرفات القانكنية ،مع تحمؿ ما يترتب عمييا مف آثار ،سكاء أكانت كسب الحقكؽ ،أـ
تحمؿ االلتزامات( ).
يتضح مف ىذا التعريؼ بأف األىمية نكعاف؛ كىما:

( )1نصت المادة  22مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  2لسنة  2001عمى أنو" -:يترتب البطالف عمى عدـ
االلتزاـ بمكاعيد كاجراءات التبميغ كشركطو " كنصت المادة  52منو عمى أنو " -:تقاـ الدعكل بالئحة تكدع قمـ المحكمة متضمنة ما يمي:
 -1اسـ المحكمة -2 .اسـ المدعي كصفتو كمحؿ عممو كمكطنو كاسـ الشخص الذم يمثمو إف كجد كصفتو كعنكانو.

 -3اسـ المدعى

عميو كصفتو كمحؿ عممو كمكطنو .....الخ".
( )2يقابميا نص المادة  11مف القانكف المدني المصرم كالتي نصت عمى أنو" -:الحالة المدنية لألشخاص كأىميتيـ يسرم عمييا قانكف
الدكلة التي ينتمكف إلييا بجنسييـ" ،كيطابؽ ىذا النص نص الفقرة األكلى مف المادة

 12مف القانكف المدني السكرم ،كنص الفقرة األكلى

مف المادة  10مف القانكف المدني الجزائرم ،كنص الفقرة األكلى مف المادة  12مف القانكف المدني األردني ،كنص الفقرة األكلى مف المادة
 11مف قانكف المعامالت المدنية اإلماراتي ،كنص المادة  11مف القانكف المدني القطرم ،كنص الفقرة األكلى مف المادة  18مف القانكف
المدني العراقي كالتي نصت عمى أنو" -:األىمية يسرم عمييا قانكف الدكلة التي ينتمي إلييا الشخص بجنسيتو" ،كنص الفصؿ

 40مف

مجمة القانكف الدكلي الخاص التكنسي كالذم نص عمى أنو" -:تخضع أىمية التصرؼ لمقانكف الشخصي بالنسبة لمذكات الطبيعية".
( )3مكسى أبك ممكح :المدخؿ لدراسة القانكف ،الكتاب الثاني ،نظرية الحؽ ،دكف طبعة ،دكف دار نشر،
مرجع سابؽ ،ص .258

 ،2003ص  ،35حمدم باركد:
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الاأع األأل :أهمية الأجأب:
كيقصد بيا :صالحية الشخص الكتساب الحقكؽ ،كالتحمؿ بااللتزاما ت ،كتثبت لمشخص
بمجرد كالدتو حيان ،كتنتيي بكفاتو ،كىي تثبت لمشخص الطبيعي ،كالشخص االعتبارم( ).
الاأع ال ثاي :أهمية األداء:
(

كيقصد بيا :صالحية الشخص لمقياـ بإجراء التصرفات القانكنية التي يرغب في إبراميا

).

كرغـ أف نص الفقرة األكلى المادة (  )15مف القانكف المدني الفمسطيني ،جاء بصياغة
عامة في سريانو عمى أىمية الشخص ،إال أنو جاء في المذكرة اإليضاحية لمشركع القانكف المدني
الفمسطيني" :كالمقصكد باألىمية التي تخضع لقانكف الجنسية ىي أىمية األداء ،أم :قدرة الشخص
عمى إبراـ التصرفات القانكنية"( ).
فإذا ثار نزاع حكؿ أىمية أداء الشخص بخصكص نزاع يتعمؽ بعقد دكلي ،فإف القانكف الذم
ينتمي إليو الشخص بجنسيتو ،ىك المختص بتحديد معنى األىمية ،كصالحية الشخص في مباشرة
التصرفات القانكنية( ).
كيدخؿ في اختصاص قانكف جنسية الشخص الذم يثكر النزاع حكؿ أىمية أدائو ،تحديد
نكع األىمية بحسب السف ،كمعرفة ما إذا كاف الشخص صبيان ممي انز ،أـ بالغان رشيدان ،كالجزاء
( )1عبد الرزاؽ السنيكرم :ج ،1/مرجع سابؽ ،فقرة  ،145ص  ،283مكسى أبك ممكح  :نظرية الحؽ ،مرجع سابؽ ،ص  ،35إسحاؽ
منصكر :نظريتا القانكف كالحؽ كتطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية ،دكف طبعة ،ديكاف المطبكعات الجامعية،

 ،2001ص  ،277سالـ

الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص.155
( )2عباس الصراؼ  :شرح عقد البيع في القانكف المدني الككيتي" ،دراسة مقارنة" ،الطبعة األكلى ،دار البحكث العممية،

 ،1975فقرة

 ،196ص  ،126سالـ الدحدكح ،كحمدم باركد:محاضرات في المبادئ القانكنية العامة ،دراسة خاصة لطمبة كمية االقتصاد كالعمكـ
اإلدارية ،الطبعة األكلى ،دكف دار نشر ،2009-2008 ،ص .98
( )3نقالن عف :المذكرات اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني ص  ،20كاليدؼ مف خضكع أىمية الشخص لقانكف جنسيتو ،ألف
القكاعد المكضكعية في قانكف جنسيتو ،ككذلؾ قكاعد القانكف الدكلي الخاص تمارس كظيفة حمائية بصدد عدة مراكز تتسـ بالحاجة لحماية

أحد أطرافيا ،كعديـ األىمية ،أك ناقصيا ،انظر :أحمد محمكد اليكارل :حماية العاقد الضعيؼ في القانكف الدكلي الخاص ،الطبعة الثانية،
دار النيضة العربية ،القاىرة ،2000 ،فقرة  32,31ص  ،43كما بعده ا.
( )4عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،410سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .120
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المترتب عمى مباشرة ناقص األىمية تصرفات معينة ،أك تعمده إخفاء نقص أىميتو ،ككذلؾ تحديد
حكـ التصرفات الذم يبرميا مف لحؽ بو عارض مف عكارض األىمية ،كالجنكف كالعتو ،كالغفمة
كالسفو( ).
أما أىمية الكجكب ،فقد اختمؼ الفقو في تحديد القانكف الذم تخضع لحكمو ،فذىب جانب؛
إلى أنيا تخضع لمقانكف اإلقميمي ،أم :قانكف الدكلة المراد التمتع بالحؽ عمى إقميميا ،كليس لمقانكف
الشخصي( ).
بينما ذىب جانب آخر؛ إلى أنيا تخضع لعدة قكانيف ،كليس لقانكف كاحد ،فتخضع لمقانكف
الذم يحكـ الحؽ أك المركز القانكني محؿ النزاع ،كالذم يراد معرفة ىؿ الشخص يتمتع بو مف
عدمو؟ ،فحؽ الزكج في الزكاج مف زكجة ثانية يخضع لقانكف جنسيتو ،كحقو في أف يكصي يحكمو
قانكف جنسية المكصي كقت الكفاة( ).
كىناؾ نكعان آخ انر مف األىمية ،كىك :األىمية الخاصة ،كالتي تقرر المنع مف التصرؼ في
حاالت معينة ،كمنع عماؿ القضاء مف شراء الحقكؽ المتنازع عمييا ،كمنع النائب مف أف يشترم
لنفسو ما ككؿ ببيعو ،كمنع الزكجة مف كفالة زكجيا ،فتخضع كؿ حالة مف ىذه الحاالت لقانكف
خاص بيا ،فالمنع في الحالة األكلى يتعمؽ بالنظاـ العاـ ،فيخضع لقانكف دكلة القاضي ،كالمنع في

( )1صالح الديف جماؿ الديف :االختصاص القضائي ،مرجع سابؽ ،ص  ،266عبد اهلل محمكد :مرجع سابؽ :ص  ،51كما بعدىا.
( )2عز اليف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة ،81 ،ص  ،211عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة ،402،ص .820
( )3عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،411سالـ الدحدكح :ج ،3 /مرجع سابؽ ،ص  ،155جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص ،361
صالح الديف جماؿ الديف :االختصاص القضائي ،مرجع سابؽ ،ص

 ،265كنصت الفقرة األكلى مف المادة  24مف القانكف المدني

الفمسطيني عمى أنو" -:يسرم عمى األحكاـ المكضكعية لمكصية ،كسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد المكت ،قانكف دكلة المتصرؼ
كقت مكتو " يقابميا نص الفقرة األكلى مف المادة  17مف القانكف المدني المصرم كالتي نصت عمى أنو" -:يسرل عمى الميراث كالكصية
كسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد المكت ،قانكف المكرث أك المكصى أك مف صدر منو التصرؼ كقت مكتو".
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الحالة الثانية يخضع لمقانكف الذم يحكـ مكضكع اإلنابة ،كالمنع في الحالة األخيرة يخضع لمقانكف
الذم يحكـ عقد الكفالة( ).
ىذا عف القانكف الذم يحكـ األىمية بشكؿ عاـ ،إال أف ىناؾ أشكاؿ معينة فرضيا القانكف
عمى ناقصي األىمية تكمؿ ما بيـ مف نقص ،أك عمى مف يمثميـ قانكنان ،كذلؾ لكي تقع تصرفاتيـ
صحيحة ،مف ذلؾ حصكؿ القاصر عمى إذف مف النائب القانكني ،أك مف المحكمة إلجراء تصرؼ
معيف( ) ،أك حصكؿ النائب القانكني على إذف مف المحكمة المختصة لمتصرؼ في أمكاؿ القاصر،
أك حصكؿ الزكجة عمى إذف مف زكجيا لمقياـ بتصرؼ معيف ،فيذه األشكاؿ ال تتعمؽ بفكرة الشكؿ
بمعناه الفني ،كانما تتصؿ بإجراءات كتدابير القصد منيا حماية ناقص األىمية لعجزه عف مباشرتيا
بنفسو ،كبالتالي ال تخضع لقاعدة اإلسناد المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي،
بؿ تخضع لمقانكف الذم ينتمي إليو ناقص األىمية بجنسيتو ،باعتباره القانكف األكثر مالئمة لحكـ
ىذه المسائؿ( ).

( )1راجع بالتفصيؿ :محمد فيمي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،419ص .561
( )2نصت المادة  103مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو" -:إذا بمغ الصبي المميز الخامسة عشرة مف عمره ،كأُذف لو مف كليو أك
مف المحكمة في تسمـ أمكالو أك جزءان منيا" ،يقابميا نص المادة  112مف القانكف المدني المصرم كالتي نصت عمى أنو" -:إذا بمغ الصبي

المميز الثامنة عشرة مف عمره كأذف لو في تسمـ أمكالو إلدارتيا ،أك تسمميا بحكـ القانكف ،ككانت أعماؿ اإلدارة الصادرة منو صحيحة في
الحدكد التي رسميا القانكف"  ،كنصت الفقرة األكلى مف المادة  105مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو" -:لممحكمة أف تأذف لمصبي
المميز إذا بمغ الخامسة عشرة مف في تسمـ أمكالو ،أك جزء منيا" ،كنصت المادة

 116مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو-:

"التصرفات الصادرة مف األكلياء كاألكصياء كالقكاـ ،تككف صحيحة في الحدكد التي رسميا القانكف" ،كجاء في المذكرات اإليضاحية لمشركع
القانكف المدني الفمسطيني "اعتمد في ىذه المادة عمى األحكاـ المنصكص عمييا في قكانيف األحكاـ الشرعية المطبقة في قطاع غزة" ،انظر
بالتفصيؿ :المذكرات اإليضاحية لمشرع القانكف المدني الفمسطيني ،ص ،123كنصت المادة  450مف قانكف األحكاؿ الشخصية لممسمميف
عمى مذىب أبى حنيفة النعماف عمى أنو ....... " -:كليس لو – لمكصي -أف يبيع عقار مف عقارات الصغير إال بمسكغ مف المسكغات
الشرعية".
( )3أحمد سالمة :قانكف العقد الدكلي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،175ص  ،266سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص.158

84

كنصت المادة  22مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو

" -:يسرم عمى المسائؿ

المكضكعية الخاصة بالكالية كالكصاية كالقكامة كغيرىا مف النظـ المقررة لحماية عديمي األىمية
كناقصييا  .....قانكف دكلة الشخص الذم تجب حمايتو"( ).
لكف قانكف الجنسية ال يختص بحكـ كافة األكضاع المكممة لألىمية ،بؿ يحكـ الجكانب
المكضكعية فييا ،كما جاء في النص السابؽ.
أما المسائؿ اإلجرائية المتعمقة باألكضاع المكممة لألىمية فتخضع لقانكف القاضي ،إذ أف
اإلجراءات تخضع دائمان لقانكف القاضي ،كإجراءات حصكؿ القاصر ،أك النائب القانكني ،أك
الزكجة عمى إذف لمقياـ بتصرؼ معيف( ).

( )1يقابميا المادة  16مف القانكف المدني المصرم كالتي نصت عمى أنو " -:يسرم عمى المسائؿ المكضكعية الخاصة بالكالية كالكصاية
كالقكامة كغيرىا مف النظـ المكضكعية لحماية المحجكريف كالغائبيف قانكف الشخص التي تجب حمايتو".
( )2محمد فيمي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،422ص ،563سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص.203
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الفصل ال ثاي
تطبيق قثعدة الشكل عمى عقد الزأاج الم تمط
تمهيد أتقميم:
تناكلنا في الفصؿ األكؿ القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي ،كرأينا أف أغمب
التشريعات نصت عمى خضكع شكؿ العقد الدكلي لقانكف محؿ اإلبراـ ،أك لمقانكف الذم يحكـ
مكضكعو ،أك لقانكف المكطف المشترؾ لممتعاقديف ،أك قانكنيما الكطني المشترؾ ،كبالتالي أضفت
ىذه التشريعات الطابع التخييرم عمى قاعدة الشكؿ ،كما يعنينا في ىذا الفصؿ ىك معرفة مدل
تطبيؽ ىذه القاعدة عمى عقد الزكاج ،بمعنى آخر :مدل تطبيؽ ىذه القاعدة عمى المراحؿ التي يمر
بيا عقد الزكاج ،السيما أف عقد الزكاج يمر بعدة مراحؿ ،كىي :مرحمة إبرامو ،كتشمؿ شركطو
المكضكعية ،كالشكمية ،ثـ آثاره ،كأخي ار انقضاءه ،باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف عقد الزكاج بما لو مف
أىمية خاصة في حياة اإلنساف فإنو يسبقو خطبة تعد مقدمة لو ،كقد خص المشرع ىذه المراحؿ
بقكاعد إسناد مختمفة لحكميا ،تطبؽ عمييا إذا ما ثار نزاع بخصكصيا ،مما ينبغي معو التعرؼ
عمى مدل تكافؽ ىذه القكاعد مع قاعدة الشكؿ ،كمف ثـ مدل تطبيؽ قاعدة الشكؿ عمى عقد الزكاج.
كلما كاف عقد الزكاج يشتمؿ عمى مسائؿ شكمية ،كأخرل غير شكمية ،فإننا سنقسـ ىذا
الفصؿ إلى مبحثيف ،نتناكؿ في أكليما :المسائؿ غير الشكمية في عقد الزكاج ،كنتناكؿ في ثانييما:
المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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المبحث األأل
الممثئل غير الشكمية في عقد الزأاج
تمهيد أتقميم:
تتعدد المسائؿ غير الشكمية في عقد الزكاج ،كالذم يمر عادة بمراحؿ مختمفة منذ قيامو إلى
انقضائو ،فمنيا ما يتعمؽ بالشركط المكضكعية التي تتعمؽ بالزكجيف ،كمنيا ما يتعمؽ بآثاره ،كأخير
ما يتعمؽ منيا بانقضائو ،كلما ليذا العقد مف أىمية بالغة ذلؾ أف مكضكعو يتعمؽ بالحياة اإلنسانية،
كىك يعقد عمى أساس الدكاـ ،لذلؾ فإف ىذا العقد يسبقو مقدمة ،كىي الخطبة ،كىذه المسائؿ
أخضعيا المشرع لقكاعد إسناد تحكميا ،كتختمؼ قكاعد اإلسناد التي تحكـ كؿ مرحمة عف األخرل،
كبالتاؿم يختمؼ القانكف كاجب التطبيؽ عمى كؿ مرحمة مف مراحؿ عقد الزكاج ،كلما كانت آثار
عقد الزكاج تخرج مف دائرة المسائؿ الشكمية فيو ،ككذلؾ كؿ ما يتعمؽ بانقضائو ،لذلؾ فسكؼ
نقتصر في ىذا المبحث دراستف ا عمى تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى الخطبة ،كذلؾ ببياف
القانكف كاجب التطبيؽ عمى كؿ ما يتعمؽ بأحكاميا ،خاصة الشركط المكضكعية فييا ،كاآلثار التي
تترتب عمييا ،كعمى العدكؿ عنيا ،كذلؾ ألف أغمب المشرعيف لـ ينظمكا أحكاـ الخطبة ،باإلضافة
إلى بياف القانكف كاجب التطبيؽ عمى الشركط المكضكعية في عقد الزكاج ،السيما كأف شركط عقد
الزكاج المكضكعية منيا كالشكمية ،ىي كما سنرل ،مسألة تكييؼ تخضع لقانكف القاضي عمى الرأم
الراجح ،كما كأف بعض التشريعات أخضعتيا لقانكف محؿ اإلبراـ ،األمر الذم يكجب عمينا بياف
القانكف كاجب التطبيؽ عمييا ،مما ينبغي معو تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف :نتناكؿ في أكليما:
القانكف كاجب التطبيؽ عمى الخطبة ،كنتناكؿ في ثانييما :القانكف كاجب التطبيؽ عمى الشركط
المكضكعية لعقد الزكاج ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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المطمب األأل
القثاأن أاجب التطبيق عمى ال طبة
تمهيد أتقميم:
لـ يفرد المشرع الفمسطيني في القانكف المدني لمخطبة قاعدة إسناد خاصة بيا تخضع
لحكميا ،ككذلؾ الحاؿ في القانكف المدني المصرم ،كالسكرم ،كالعراقي ،كالجزائرم ،كاألردني،
كقانكف المعامالت المدنية اإلماراتم.
كلعؿ مرجع ذلؾ لدل البعض؛ بأف الخطبة تندرج ضمف الركابط األسرية ،كمف ثـ تدخؿ في
فكرة األحكاؿ الشخصية( ).
في حيف ينكر البعض اآلخر؛ اعتبار الخطبة مف األحكاؿ الشخصية ،لككنيا ال ترتب أم
التزامات شخصية بيف الخاطبيف ،فكؿ طرؼ غريب عف اآلخر ،باإلضافة إلى أف الكعد بالزكاج ال
ينشأ أك يرتب أم آثار شخصية أك أسرية ،فالخطبة في نظرىـ ال تعدك أف تككف كاقعة قانكنية
تخضع لقانكف الدكلة التي تمت فييا( ).
في حيف يرل جانب مف الفقو؛ بأف المشرع لـ يفرد قاعدة إسناد خاصة بالخطبة ،نظ انر ألف
كجكد الخطبة حادث متعمؽ بالحياة الخاصة لألفراد ،كمف ثـ ال يجب إضفاء طبيعة قانكنية
عمييا( ).

( )1عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،90ص  ،240فؤاد رياض ،كمحمد الترجماف :مرجع سابؽ ،فقرة

 ،165ص  ،277عصاـ

الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،409ص  ،834أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص .99
( )2جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص  ،270ىامش رقـ (.)31
( )3رشا عمى الديف :القانكف كاجب التطبيؽ عمى عقد الزكاج ،دراسة في إطار التشريعات العربية ،دكف طبعة ،الدار الجامعية الجديدة،
 ،2010ص  ،35غالب الداكدم :تنازع القكانيف ،مرجع سابؽ ،ص .166
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كعمى أثر ىذا الخالؼ ذىب جانب مف الفقو كبحؽ إلى القكؿ؛ بأنو ليس ىناؾ ما يمنع مف
قياس الخطبة عمى الزكاج في تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمييا( ).
كىذا ما تبناه المشرع القطرم في تنظيـ أحكاـ الخطبة ،كأخضعيا لقكاعد اإلسناد التي تحكـ
عقد الزكاج ،حيث نصت المادة  18مف القانكف المدني القطرم عمى أنو" -:تسرم عمى الخطبة
األحكاـ المبينة في المكاد السابقة بشأف الزكاج".
في حيف نظـ بعض المشرعيف الشركط الشكمية كالمكضكعية لمخطبة ،كآثار العدكؿ عنيا،
كذلؾ بسف قاعدة إسناد خاصة بتمؾ المسائؿ ،كالمشرع الككيتي( ) ،كالتكنسي( ).
كىكذا؛ فإنو نظ انر الختالؼ القانكف كاجب التطبيؽ عمى الشركط المكضكعية لمخطبة ،ككذلؾ
آثارىا كالعدكؿ عنيا ،فإننا سنقسـ الدراسة بشأف الخطبة إلى ثالثة فركع ،نتناكؿ في الفرع األكؿ:
القانكف كاجب التطبيؽ عمى الشركط المكضكعية لمخطبة ،كنتناكؿ في الفرع الثاني :القانكف كاجب
التطبيؽ عمى آثار الخطبة كالعدكؿ عنيا ،كنتناكؿ في الفرع الثالث :استبعاد القانكف كاجب التطبيؽ
عمى الخطبة ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

( )1سالـ الدحدكح :ج ،3 /مرجع سابؽ ،ص  ،125جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص  ،270عامر محمد الكسكاني :مرجع سابؽ ،ص
.125
( )2نصت المادة  35مف القانكف الككيتي رقـ  5لسنة  1961المتعمؽ بتنظيـ العالقات ذات العنصر األجنبي عمى أنو" -:تعتبر الخطبة
مف مسائؿ األحكاؿ الشخصية ،كيسرم عمييا مف حيث شركط صحتيا قانكف الجنسية بالنسبة إلى كؿ خاطب".
( )3نص الفصؿ الثالث مف ظيير الكضعية المدنية لمفرنسييف كاألجانب التكنسي عمى أنو" -:تخضع شركط الخطبة لقانكف جنسية
الطرفيف".
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الفرع األأل
القثاأن أاجب التطبيق عمى الشرأط المأضأعية لم طبة

تتعمؽ الشركط المكضكعية لمخطبة بتحديد مف تحؿ بينيما الخطبة ،كمف يحرـ بينيما الزكاج
بسبب النسب كالمصاىرة ،أك الرضاع ،كعدـ خطبة الرجؿ لزكجة الغير ،أك المعتدة ،ككذلؾ
التراضي كاإليجاب كالقبكؿ ،كالحصكؿ عمى إذف الكلي( ).
كلعؿ المتتبع ليذه المسائؿ يجد أف الفقو يجمع عمى خضكع ىذه الشركط لقانكف جنسية
الطرفيف ،أم :قانكف جنسية الخاطب كالمخطكبة كقت الخطبة ،بحيث يجب أف يتكافر في الخاطب
الشركط التي يقررىا قانكف الدكلة التي ينتمي إلييا بجنسيتو ،كأف يتكافر في المخطكبة الشركط التي
يقررىا قانكف الدكلة التي تنتمي إلييا بجنسيتيا( ).
كبذلؾ نجد الفقو قد أيد ما ذىب إليو المشرع الككيتي في نص المادة

 35مف قانكف تنظيـ

العالقة ذات العنصر األجنبي رقـ  5لسنة  ،1961كالتي نصت عمى أنو" -:تعتبر الخطبة مف
مسائؿ األحكاؿ الشخصية ،كيسرم عمييا مف حيث شركط صحتيا قانكف الجنسية بالنسبة إلى كؿ
مف الخاطب كالمخطكبة".
في حيف نص المشرع التكنسي في الفصؿ الثالث مف ظيير الكضعية المدنية لمفرنسييف
كاألجانب عمى أنو" -:تخضع شركط الخطبة لقانكف جنسية الطرفيف".

( )1عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،432رشا عمى الديف :مرجع سابؽ ،ص  ،37أحمد سالمة :عمـ قاعدة تنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة
 ،638ص  ،764كما بعدىا.
( )2عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،90ص  ،241أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،638ص  ،765عكض
اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،432سالـ الدحدكح :ج ،3 /مرجع سابؽ ،ص  ،125فؤاد رياض ،كمحمد الترجماف :مرجع سابؽ ،فقرة
 ،165ص  ،277عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،309ص  ،834جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص  ،271أبك العال النمر:
مرجع سابؽ ،ص  ،99عامر محمد الكسكاني :مرجع سابؽ ،ص  ،152رشا عمى الديف :مرجع سابؽ ،ص .37
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فمـ يحدد ىذا الفصؿ الطريقة التي تتـ بيا تطبيؽ قانكف جنسية الخطيبيف في حاؿ اختالؼ
جنسيتيما ،فيؿ يخضعاف كؿ منيما لقانكنو ،كقانكف اآلخر معان ،أـ يخضع كؿ منيما إلى قانكنو؟.
اختمؼ الفقو في ىذه المسألة إلى اتجاىيف؛ كىما:
اوتجثه األأل:
ذىب أصحاب ىذا االتجاه؛ إلى أنو في حاؿ إتحاد الطرفيف في الجنسية طبؽ قانكف
جنستيما ،فإف اختمفا في الجنسية فيخضع كؿ منيما لقانكف جنسيتو ،كىك ما يعرؼ بالتطبيؽ
المكزع( ).

اوتجثه ال ثاي:
ذىب أصحاب ىذا االتجاه؛ إلى تطبيؽ قانكف جنسية الطرفيف ،كذلؾ بأف يخضع الخاطب
لقانكف جنسيتو كقانكف جنسية المخطكبة ،كتخضع المخطكبة لقانكف جنسيتيا كقانكف جنسية
الخاطب ،كىك ما يعرؼ بالتطبيؽ الجامع( ).
كلـ يحدد كؿ مف المشرع الككيتي ،كالمشرع التكنسي ،كقت االعتداد بيذا القانكف ،األمر الذم
جعؿ البعض يذىب إلى خضكع الشركط المكضكعية لمخطبة لقانكف جنسية كؿ مف الخاطب
كالمخطكبة كقت الخطبة( ).
كيمكف القكؿ :بأف ما ذىب إليو أنصار االتجاه األكؿ أكلى في االعتبار ،كذلؾ ألف التطبيؽ
الجامع قد يعرقؿ إجراءات الخطبة بتطبيؽ قانكف جنسية الطرفيف عمييا ،فقد يختمؼ قانكف الجنسية
لدل الطرفيف في الشركط المكضكعية كالشكمية لمخطبة مما يؤدم إلى منع قياميا ،أما بالنسبة
( )1عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،90ص .240
( )2مشار إليو لدل :رشا عمى الديف :مرجع سابؽ ،ص .38
( )3سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .125
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لمتطبيؽ المكزع فيخضع كؿ خاطب لقانكف جنسيتو الذم يككف عمى دراية بو ،كىذا ما يسيؿ إتماـ
الخطبة.

الفرع ال ثاي
القثاأن الذي يحكم آ ثر ال طبة أالبدأل عاهث
يختمؼ القانكف الذم تخضع لحكمو آثار الخطبة ،عف القانكف الذم يحكـ العدكؿ عنيا،
كنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:
أأوً :القثاأن الذي يحكم آ ثر ال طبة:
كتشمؿ ىذه اآلثار تحديد مدل االلتزاـ بتماـ الزكاج ،كمدل اعتبار الخطبة مانعان مف الزكاج
مف غير الخاطب ،كعدـ جكاز الخطبة عمى الخطبة ،كجكاز النظر إلى المخطكبة( ).
يجمع أغمب الفقو عمى خضكع آثار الخطبة إلى قانكف جنسية الخاطب كقت الخطبة ،قياسان
عمى خضكع آثار عقد الزكاج لقانكف الزكج كقت الزكاج ،كالعمة مف ذلؾ لمجامع الذم يجمعيما،
كىك كحدة األساس الذم يبنى عميو تطبيؽ كؿ منيما ،كىك ضركرة كحدة القانكف الذم يحكـ
الرابطة القانكنية( ) ،كقد نص عمى ذلؾ أيضان المشرع الككيتي في نص المادة  35مف قانكف تنظيـ
العالقة ذات العنصر األجنبي كالتي جاء فييا "

تعتبر الخطبة مف مسائؿ األحكاؿ الشخصية،

كيسرم عمييا ...مف حيث آثارىا قانكف جنسية الخاطب كقت الخطبة".
( )1أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،638ص .765
( )2عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة

 ،90ص  ،241عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،432فؤاد رياض ،كمحمد الترجماف:

مرجع سابؽ ،فقرة  ،165ص  ،278سالـ الدحدكح :ج ،3 /مرجع سابؽ ،ص  ،125عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،49ص
 ،834أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص .100
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ثايثً :القثاأن الذي يحكم البدأل عن ال طبة:
اختمؼ الفقو في ظؿ غياب النص التشريعي الذم ينظـ الخطبة في معظـ التشريعات ،في
تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى العدكؿ عف الخطبة.
فذىب البعض؛ إلى أف النتائج المترتبة عمى العدكؿ في ذاتو تخضع لمقانكف الذم يحكـ
الخطبة ،أم :قانكف جنسية الخاطب كالمخطكبة( ).
بينما ذىب البعض ،إلى تطبيؽ قانكف جنسية مف يعدؿ عف الخطبة ،سكاء أكاف العادؿ ىك
الخاطب ،أـ المخطكبة ،كذلؾ لتعمؽ األمر بمبدأ حرية الزكاج ،باإلضافة إلى أف مف يعدؿ يتحمؿ
نتائج العدكؿ مف استرداد اليدايا كغيرىا( ).
كذىب البعض اآلخر؛ إلى إخضاع العدكؿ عف الخطبة لقانكف جنسية الخاطب كقت
العدكؿ( ).
كيمكف القكؿ :بصحة ما ذىب إليو الرأم األخير خاصة إذا اختمفت جنسية الخاطبيف ،فمك
كاف قانكف جنسية المخطكبة يمزـ الخاطب بإتماـ الزكاج ،فإنو قد يخالؼ النظاـ العاـ في دكلة
الخاطب إذا كاف ال يبيح ذلؾ ،ألف اإلكراه في الزكاج يخالؼ النظاـ العاـ( ).
كتجدر المالحظة أف االختالفات الفقيية المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى الخطبة ،إنما
جاءت نظ انر لخمك غالبية التشريعات مف القانكف كاجب التطبيؽ عمييا ،أما بالنسبة لمتشريعات التي

( )1عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،90ص  ،241كما بعدىا.
( )2أحمد عبد الكريـ سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،638ص  ،765كما بعدىا.
( )3سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .125
( )4كذلؾ ألف النظاـ العاـ يعمؿ عمى تأميف سالمة النظـ الرئيسية التي يقكـ عمييا المجتمع الكطني ،بتحصينيا مف تطبيؽ قكانيف أجنبية
قد تتعارض مع ىذه النظـ ،كمف ثـ يجب استبعاد تطبيؽ القكانيف األجنبية التي تخالؼ النظاـ العاـ في دكلة القاضي ،راجع بالتفصيؿ،
حساـ الديف فتحي ناصيؼ :مركز قانكف القاضي في حكـ المنازعات الدكلية الخاصة ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتكراه ،نكقشت بجامعة عيف
شمس ،1990 ،فقرة  ،217ص  ،440كما بعدىا.
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نظمت الخطبة ،فقد أخضعتيا لقانكف يحكميا ،حيث أف بعض التشريعات اعتبرت أف الخطبة عقد
بيف طرفيف ،كحددت ليذا العقد القانكف الذم يحكمو( ).

الفرع ال ثلث
امتببثد القثاأن أاجب التطبيق عمى ال طبة

يتـ استبعاد القانكف كاجب التطبيؽ عمى الخطبة في حالتيف ،كىما:

الحثلة األألى  :إذا كجدت قاعدة قانكنية تنص عمى تطبيؽ قانكف آخر عمى عكس القانكف
كاجب التطبيؽ عمى الخطبة ،كذلؾ بأف يطبؽ القانكف الكطني عمى النزاع المتعمؽ بيا ،كذلؾ
استنادان لنص المادة (  )20مف القانكف المدني الفمسطيني كالتي نصت عمى أنو" -:يسرم القانكف
الفمسطيني في األحكاؿ المنصكص عمييا في المكاد السابقة إذا كاف أحد الزكجيف فمسطينيان كقت
انعقاد الزكاج ،فيما عدا شرط األىمية لمزكاج"( ).
كبالتالي ينفرد القانكف الفمسطيني كحده بحكـ شركط الخطبة ،كآثار العدكؿ عنيا ،كما يترتب
عنو مف أضرار ،إذا كاف أحد الطرفيف فمسطينيان كقت الزكاج( ).

( )1راجع بالتفصيؿ ىذا البحث :ص .88
( )2يقابميا نص المادة  14مف القانكف المدني المصرم ،كالمادة  15مف القانكف المدني السكرم ،كالمادة  19مف القانكف المدني العراقي،
كالمادة  13مف القانكف المدني الجزائرم ،كالمادة  15مف القانكف المدني األردني ،كالمادة  14مف قانكف المعامالت المدنية اإلماراتي.
( )3سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .126
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كيرل البعض أف ىذه القاعدة تعد مف قكاعد التطبيؽ الضركرم الكطنية

(

) ،يمتزـ القاضي

بتطبيقيا قبؿ أم شيء( ).

الحثلة ال ثاية  :إذا كاف القانكف األجنبي كاجب التطبيؽ عمى الخطبة يتعارض مع النظاـ
العاـ في فمسطيف ،فإنو ينبغي عمى القاضي الفمسطيني أف يرفض دعكل المطالبة بإلزاـ أحد
الخاطبيف بإتماـ الزكاج ،كلك كاف قانكف جنسيتيما يجيز ذلؾ ،لمخالفة النظاـ العاـ في فمسطيف،
ككذلؾ ينبغي عميو أف يرفض كؿ شرط جزائي قصد مف كرائو الكعد بالزكاج لما يتضمنو مف إكراه
غير مباشر ،ككذلؾ الحاؿ في الحكـ بالتعكيض عمى أساس المسئكلية التعاقدية لمزكاج ،ألف
الخطبة في فمسطيف ال تعد عقدان ،كانما كعدان كمقدمة لمزكاج ،كبالتالي ىذه المسئكلية تخالؼ النظاـ
العاـ في فمسطيف ،كىي دكلة القاضي( ).

( )1رشا عمى الديف :مرجع سابؽ ،ص

 ،41كيقصد بالقكاعد ذات التطبيؽ الضركرم ،ىي :القكاعد القانكنية التي تتكلي بذاتيا مجاؿ

انطباقيا ،كليا مف الطبيعة الخاصة ما يمزـ معو إعماؿ حكميا المكضكعي عمى المسائؿ الكاقعة في مجاؿ تطبيقيا ،مف غير حاجة إلى
إذف مف قكاعد اإلسناد ،انظر :إبراىيـ أحمد إبراىيـ :تنازع القكانيف االختصاص القضائي الدكلي ،دكف طبعة ،دار سيد عبد اهلل كجيو
بالقاىرة ،1981 ،ص  ،279عكاشة عبد العاؿ :تنازع القكانيف ،دراسة مقارنة ،دكف طبعة ،دار المطبكعات الجامعية ،2002 ،ص .474
( )2أشرؼ محمد كفا :المبادئ العامة لتنازع القكانيف في القانكف المقارف ،دكف طبعة ،دار النيضة العربية ،2007 ،ص .86
( )3سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص 126
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المطمب ال ثاي
القثاأن أاجب التطبيق عمى الشرأط المأضأعية لبقد الزأاج
تمهيد أتقميم:
تتعمؽ الشركط المكضكعية في عقد الزكاج ،بالشركط الخاصة بالزكجيف ،كالتي يجب أف
تتكافر فييما ليككف عقد زكاجيما صحيحان ،فيي شركط خاصة بعقد الزكاج ذاتو ،كتتعمؽ بنفاذه،
كعدـ فسخو مف قبؿ أحد الزكجيف ،كتخضع ىذه الشركط لقاعدة إسناد خصيا بيا المشرع ،كتطبؽ
عمييا خاصة فيما يتعمؽ بالزكاج المختمط.
كيجب لتحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى الشركط المكضكعية الالزمة النعقاد الزكاج ،أف
نبيف تكييؼ ىذه الشركط ،ىؿ ىي شركط مكضكعية ،أـ ىي شركط شكمية؟ ،كذلؾ الختالؼ قاعدة
اإلسناد كاجبة التطبيؽ عمى الشركط المكضكعية ،عنيا في الشركط الشكمية في عقد الزكاج ،كمف
ثـ تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمييا ،كنبيف ذلؾ في فرعيف ،نتناكؿ في الفرع األكؿ :تكييؼ
شركط انعقاد الزكاج ،كنتناكؿ في الفرع الثاني :تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى الشركط
المكضكعية لعقد الزكاج ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

الفرع األأل
تكييف شرأط اابقثد الزأاج
يقصد بالتكييؼ ،ىك :تحديد طبيعة المسألة التي تنازعيا القكانيف لكضعيا في طائفة مف
المسائؿ القانكنية التي خصيا المشرع بقاعدة إسناد( ).
( )1رشا عمى الديف :مرجع سابؽ ،ص  ،62كما بعدىا.
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كذلؾ ألف قكاعد اإلسناد ال تضع حالن لكؿ مسألة مف المسائؿ التي تطرح أماـ القضاء عمى
حدا ،كانما ىي تضع الحمكؿ لكؿ طائفة مف المسائؿ ،حيث تتضمف قكاعد اإلسناد

(

) ،لمفكرة

المسندة( )،كضابط اإلسناد( ) ،الذم يرشد القاضي إلى القانكف كاجب التطبيؽ عمى جميع المسائؿ
التي تدخؿ في إطار الفكرة المسندة ،كالقانكف المسند إليو( ).
كبالتالي فال يمكف تطبيؽ قكاعد اإلسناد في دكلة القاضي المعركض عميو النزاع ،ما لـ يقـ
أم مف الفكر
بعممية أكلية سابقة ،كىي عممية تحديد الكصؼ القانكني لمكضكع النزاع ،كرده إلى ٍ
المسندة التي حدد المشرع لكؿ منيا قاعدة إسناد تخصيا ( ) ،كىي في ىذا المكضع قاعدة اإلسناد
الخاصة بشركط عقد الزكاج المكضكعية ،كالشكمية.
كال شؾ أف بياف ما يعتبر مف الشركط المكضكعية لصحة عقد الزكاج ،كما يعتبر مف
الشركط الشكمية ،ىي مسألة تكييؼ ليذه الشركط ،كأف مسالة التكييؼ كأصؿ عاـ تخضع لقانكف
القاضي( ).

( )1عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،56ص .114
( )2قكاعد اإلسناد ،ىي :قكاعد كطنية تتمتع بأكصاؼ القكاعد الداخمية مف ككنيا ممزمة أك مكممة ليا صفة العمكمية كالتجريد ،ككظيفتيا
تنحصر في حؿ المشكالت المترتبة عمى التزاحـ بيف القكانيف المتصمة بالمسألة المطركحة كاختيار أنسبيا ،عكاشة عبد العاؿ :مرجع
سابؽ ،ص  ،11كىي تشبو القكاعد المتعمقة باالختصاص في كظيفتيا ،حيث تقتصر األخيرة عمى تحديد المحكمة المختصة في النزاع
دكف أف تبيف الكيفية التي يتـ بيا حؿ النزاع ،انظر :سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .16
( )3تعد المراكز كالعالقات المتضمنة لعنصر أجنبي متعددة ،كال تقع تحت حصر ،لذلؾ تكفمت قكاعد اإلسناد بتصنيؼ ىذه المراكز
كالعالقات إلى فئات مختمفة ،تسمى كؿ فئة منيا بالفكرة المسندة ،كتتضمف كؿ فئة أك فكرة مسندة المراكز كالعالقات المتقاربة أك المتشابية
كيضع المشرع لكؿ فكرة مسندة أك فئة مف المراكز المتجانسة عمى ىذا النحك ضابطان خاصان يسندىا إلى قانكف معيف ،ىشاـ صادؽ :مرجع

سابؽ ،فقرة  ،4ص .4

( )4كىك المرشد إلى القانكف كاجب التطبيؽ عمى الفكرة المسندة ،فيك يعمؿ عمى الكصؿ بيف مكضكع قاعدة اإلسناد كالقانكف المسند إليو
كىك القانكف كاجب التطبيؽ عمى الفكرة المسندة ،عكاشة عبد العاؿ :مرجع سابؽ ،ص .11
( )5عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص .341
( )6ذىب البعض؛ إلى إخضاع التكيؼ لقانكف القاضي كلك بطريقة ضمنية ،باستثناء الماؿ المنقكؿ كغير المنقكؿ فيخضع في تكييفو
لقانكف مكقع الماؿ ،بينما ذىب البعض؛ إلى إخضاع التكييؼ إلى القانكف الذم تشير إلى تطبيقو قاعدة اإلسناد الكطنية ،في حيف ذىب
البعض اآلخر؛ إلى إخضاع التكييؼ إلى القانكف المقارف ،كذلؾ باالستناد إلى األفكار كالمبادئ العالمية المستمدة مف الدراسا
راجع بالتفصيؿ :سالـ الدحدكح :ج 3/مرجع سابؽ ،ص  ،59كما بعدىا.

ت المقارنة،
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كىذا ما نص عميو المشرع الفمسطيني في المادة  14مف القانكف المدني ،كالتي نصت عمى
أنو" -:القانكف الفمسطيني ىك المرجع في تكييؼ العالقات ذات العنصر األجنبي عندما تتنازع
القكانيف لمعرفة القانكف الكاجب تطبيقو" ،كما يقابميا مف نصكص في القكانيف المقارنة( ).
كقد جاء في المذكرات اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني ،بأنو" :أخذت ىذه
المادة بمبدأ الرجكع إلى قانكف القاضي المطركح عميو النزاع لتحديد طبيعة العالقة ،حينما تختمؼ
القكانيف بشأف الكصؼ القانكني لممنازعة ذات الطابع الدكلي"( ).
كيرل جانب مف الفقو إلى أنو عمى القاضي الكطني ،كىك يجرم تكييؼ ىذه الشركط ،أف ال
يقؼ حبيس الحدكد الضيقة لمدلكؿ الشركط المكضكعية كالشكمية لمزكاج ،كفقان لألحكاـ المكضكعية
في قانكنو ،كالمكجية أصالن لمعالقات الداخمية ،بؿ يجب عميو أف يكسع ىذا المدلكؿ بحيث
يستكعب ما تتضمنو نظـ الزكاج في مختمؼ القكانيف األجنبية مف شركط ،كبالتالي يجب عمى
القاضي أف ال يقصر الشركط المكضكعية لمزكاج عمى الشركط التي تقررىا الشريعة اإلسالمية
بكصفيا القانكف العاـ لألحكاؿ الشخصية في قانكنو ،خاصة كأف الفقو اإلسالمي في سبيؿ تحديد

( )1نصت المادة  10مف القانكف المصرم عمى أنو " -:القانكف المصرم ىك المرجع في تكييؼ العالقا ت عندما يطمب تحديد نكع ىذه
العالقات في قضية تتنازع فييا القكانيف لمعرفة القانك ف" ،كنصت المادة  11مف القانكف المدني السكرم عمى أنو" -:القانكف السكرم

ىك

المرجع في تكييؼ العالقات عندما يطمب تحديد نكع ىذه العالقات في قضية تتنازع فييا القكانيف لمعرفة القانكف الكاجب تطبيقو مف بينيا"
كنصت الفقرة األكلى مف المادة  17مف القانكف المدني العراقي عمى أنو" -:القانكف العراقي ىك المرجع في تكييؼ العالقا ت عندما يطمب
تحديد نكع ىذه العالقات في قضية تتنازع فييا القكانيف لمعرفة القانكف الكاجب تطبيقو مف بينيا" ،كنصت المادة التاسعة مف القانكف المدني
الجزائرم عمى أنو" -:يككف القانكف الجزائرم ىك المرجع في تكييؼ العالقات المطمكب تحديد نكعيا عند تنازع القكانيف لمعرفة القانكف
الكاجب تطبيقو" ،كنصت المادة  11مف القانكف المدني األردني عمى أنو " -:القانكف األردني ىك المرجع في تكييؼ العالقات عندما يطمب
تحديد نكع ىذه العالقات في قضية تتنازع فييا القكانيف لمعرفة القانكف الكاجب تطبيقو مف بينيا " ،كنصت المادة  10مف قانكف المعامالت
المدنية اإلماراتي عمى أنو" -:قانكف دكلة اإلمارات العربية المتحدة
العالقات في قضية تتنازع فييا القكانيف لمعرفة

ىك المرجع الكحيد في تكييؼ العالقات عندما يطمب تحديد نكع ىذه

القانكف الكاجب تطبيقو مف بينيا" ،كنص الفصؿ  29مف مجمة القانكف الدكلي الخاص

التكنسي عمى أنو" -:إذا كانت العالقة القانكنية دكلية ،يطبؽ القاضي األحكاـ الكاردة في ىذه المجمة ،كعند التعذر يستخمص القاضي
القانكف المنطبؽ بتحديد مكضكعي لصنؼ اإلسناد القانكني" ،كنصت المادة  10مف القانكف المدني القطرم عمى أنو" -:القانكف القطرم ىك
المرجع في تكييؼ العالقات القانكنية ،عندما يمزـ تحديد نكع ىذه العالقات في قضية تتنازع فييا القكانيف لمعرفة القانكف الكاجب التطبيؽ
مف بينيا".
( )2انظر :المذكرات اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني ،ص .18
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الشركط الالزمة لصحة الزكاج ،لـ يفرؽ بيف الشركط المكضكعية ،كالشركط الشكمية ،بؿ يجب
عمى القاضي الكطني أف يجعؿ ىذا المدلكؿ يتسع ليشمؿ ما يتضمنو القانكف األجنبي كاجب
التطبيؽ مف شركط ،خاصة كأف مف الشركط ما قد تتضمنيا الشرائع األخرل التي تحكـ األحكاؿ
الشخصية بجانب الشريعة اإلسالمية ،إذ أنيا جميعان تدخؿ في نطاؽ قانكف القاضي( ).
في حيف ذىب جانب آخر؛ إلى أنو إذا اتحد الزكجاف في الطائفة كالممة كالديانة المعترؼ
فييا في قانكف دكلة القاضي ،طبقت أحكاـ شريعتيما الخاصة بيما عمى شركط انعقاد الزكاج ،أما
إذا كاف الزكجاف مف المسمميف ،أك اختمفت ممة أك طائفة كؿ منيما عف اآلخر ،فينا يتعيف عمى
القاضي أف يكييؼ شركط الزكاج ،سكاء أكانت شركطان مكضكعية ،أـ شركطان شكمية ،كفقان ألحكاـ
الشريعة اإلسالمية –باعتبارىا -الشريعة العامة التي تمثؿ فكرة النظاـ العاـ في دكلتو ،كذلؾ ألف
الشريعة اإلسالمية كضعت قكاعد أساسية تمزـ المسمـ كغير المسمـ بال فارؽ ،تسرم عمى كؿ مف
يقيـ في دار اإلسالـ أك يعبرىا( ).
كيمكف القكؿ :بترجيح ما ذىب إليو أصحاب الرأم الثاني ،كالذم يرل التزاـ القاضي بتطبيؽ
شريعة الطائفة أك الممة في حالة إتحاد الزكجيف في الطائفة ك الممة كالديانة ،أما إذا كاف الزكجاف
مف المسمميف ،أك اختمفت طائفة كممة كديانة كؿ منيما عف اآلخر ،فيجب عمى القاضي المسمـ
تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية دكف تكسع ،كذلؾ ألف الشريعة اإلسالمية ىي مصدر مف مصادر
التشريع في معظـ الدكؿ اإلسالمية ،فإذا كاف القانكف كاجب التطبيؽ يتعارض مع أحكاميا ،فينا
يجب عمى القاضي إىمالو ،كتطبيؽ قانكنو الكطني ،كيدلؿ عمى ذلؾ ما ذىب إليو البعض كبحؽ؛
بأف ىناؾ قدر كافر في التسامح بيف التشريعات تتعايش بو فيما بينيا ،كتتبادؿ التطبيؽ رغـ
( )1عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،91ص  ،245كما بعدىا ،ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،91ص  ،204أحمد سالمة:
عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،640ص ،769فؤاد رياض ،كمحمد الترجماف :مرجع سابؽ ،فقرة  ،169ص .281
( )2عكاشة عبد العاؿ :مرجع سابؽ ،ص  ،504سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص  ،128عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة
 ،460ص  ،837رشا عمى الديف :مرجع سابؽ ،ص .63
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اختالؼ أحكاميا ،لكف كراء ىذا القدر مف التسامح تنيض الحدكد التي ال يقبؿ القاضي الكطني أف
يتعداىا أحد ،كذلؾ ألف الخركج عف القانكف الكطني في بعض الحاالت مف شأنو أف يثير
اإلحساس باالستيجاف العاـ ،مثؿ تقرير حؽ الزكج في قتؿ زكجتو ،كاشتراط المكف بيف الزكجيف( ).
كيذىب جانب مف الفقو بأف الشركط المكضكعية النعقاد الزكاج تنقسـ إلى فئتيف ،ىما:
الفئة األألى :الشرأط اإليجثبية وابقثد الزأاج:
كتتمثؿ ىذه الشركط في األىمية ،كالسف ،كالتراضي ،أم :تكافؽ إرادة الزكجيف ،كرضا
الكالديف ،كمكافقة الكلي ،كالكفاءة ،كشركط الصالحية في الزكجيف كالبمكغ( ).
أالفئة ال ثاية :الشرأط الممبية ،أي :مأااع الزأاج:
كتتعمؽ ىذه الشركط بانتفاء المكانع كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسالمية ،كتشمؿ كؿ ما يتعمؽ
بمحؿ العقد ،مثؿ صالحية المرأة لمزكاج ،بأف ال تككف محرمة عمى مف يريد الزكاج منيا ،لقرابة،
أك مصاىرة ،أك رضاع ،أك ارتباط الزكجة بزكاج قائـ ،أك كجكدىا في فترة العدة ،أك اختالؼ
الديف( ).
غير أف ىناؾ بعض الشرائع األخرل في فمسطيف ،كمصر ،تعترؼ بياتيف الفئتيف مف
الشركط ،كتضيؼ إلييا فئة ثالثة تتعمؽ بشركط إبراـ الزكاج أماـ جية دينية خاصة ،ال ينعقد

( )1عنايت ثابت :مرجع سابؽ ،فقرة  ،4ص  ،8أحمد مسمـ :مكجز القانكف الدكلي الخاص المقارف في مصر كلبناف ،دكف طبعة ،دار
النيضة العربية ،دكف سنة نشر ،فقرة  ،165ص .207
( )2أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،640ص .770
( )3سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص  ،127جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص .275
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الزكاج صحيحان بدكف تدخؿ رجؿ ديف بالقياـ بطقكس معينة ،كتعد شرطان جكىريان في انعقاد
الزكاج( ).
لقد اختمؼ الفقياء بشأف تحديد الطبيعة القانكنية لمفئة الثالثة ،ىؿ ىي شركط مكضكعية ،أـ
شركط شكمية؟ ،كترتب عمى ىذا االختالؼ ،االختالؼ في تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمييا.
ذىب البعض؛ إلى أف شرط إجراء مراسيـ دينية معينة في الزكاج ال يعد شرطان مكضكعيان،
بؿ ىك شرط شكمي يعبر عنو بالشكؿ الديني في الزكاج ،كاستند أصحاب ىذا الرأم في ذلؾ إلى
أحكاـ القضاء التي كانت تعتبر ىذه الشركط شركطان شكمية( ).
كذىب البعض اآلخر؛ إلى أف شركط إجراء الزكاج أماـ أحد رجاؿ الديف ليست شركطان
شكمية ،كانما ىي شركطان مكضكعية( ) ،كىذا ما ذىبت بعض أحكاـ القضاء المصرم( ).
كيمكف القكؿ :بأف شركط إجراء الزكاج أماـ مرجع ديني تعد شركطان شكمية ،كما ذىب إليو
الرأم األكؿ ،كذلؾ ألف أم إجراءات تظير لمعالـ الخارجي تعبر عف اإلرادة ،تعد مف األشكاؿ
الخارجية لمتصرؼ ،كتخضع لمقانكف كاجب التطبيؽ عمى الشكؿ.

( )1سالـ الدحدكح :ج ،3 /مرجع سابؽ ،ص  ،128فؤاد رياض ،كمحمد الترجماف :مرجع سابؽ ،فقرة

 ،169ص  ،282حيث تشترط

قكانيف الطكائؼ الكاثكليكية لصحة عقد الزكاج أف يتـ بحضكر كاىف مختص كشاىديف متمتعيف باألىمية القانكنية لتأميف عالنية الزكاج،
اكتفاء بالشاىديف في حالة خطر المكت ،أك عدـ كجكد كاىف قبؿ الزكج بشير،
استثناء مف ذلؾ يجكز االستغناء عف حضكر الكاىف
ك
ن
ن
استثناء مف قاعدة العالنية في حاالت الخطر ،كلكف بحضكر الكاىف كالشاىديف عمى الكجو السابؽ،
ككذلؾ يجكز أف يككف ىذا الزكاج س انر
ن

راجع بالتفصيؿ الفريد دياب :الكجيز في أحكاـ الزكاج كاألسرة لمطكائؼ المسيحية في األردف ،الطبعة األكلى ،دار المنار لمنشر كالتكزيع،
عماف ،1985 ،ص .34
( )2عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة

 ،91ص  ،247كقضت محكمة القاىرة االبتدائية " ....كأنو كفقان لمقكاعد العامة في القانكف

المصرم يعتبر ىذا الشرط شكميان ،ألف كؿ ما يتعمؽ بالجية التي تباشر عقد الزكاج أك الطقكس التي يجب أف يخضع ليا تعتبر مف شركط

الزكاج الشكمية" ،راجع تفصيؿ ىذا الحكـ لدل :عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،ص  ،247ىامش رقـ .3
( )3أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،640ص .770

( )4جاء في حكـ محكمة االستئناؼ باإلسكندرية" :أف الطقكس كالمراسيـ التي طعف ببطالف الزكاج لتخمفيا تعد مف الشركط المكضكعية
لمزكاج ،كتخضع لمقانكف الذم يحكـ المكضكع" ،راجع تفصيؿ ىذا الحكـ لدل :عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،410ص .836
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الفرع ال ثاي
تحديد القثاأن أاجب التطبيق عمى الشرأط المأضأعية لبقد الزأاج

تمهيد أتقميم:
تثير الشركط المكضكعية الالزمة لصحة عقد الزكاج التساؤؿ بخصكص القانكف كاجب
التطبيؽ عمييا ،السيما إذا تعمؽ األمر بزكاج ذك طابع دكلي ،أم :زكاج مختمط ،خاصة كأف أحد
أطرافو عمى األقؿ أك كالىما ال ينتمياف لدكلة كاحدة ،فما ىك القانكف كاجب التطبيؽ عمييا؟
كاختمفت التشريعات المقارنة في تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى الشركط المكضكعية في
عقد الزكاج إلى ثالث طكائؼ ،نبينيا عمى النحك اآلتي:

الطثئفة األألى :ت ضع الشرأط المأضأعية لمزأاج لقثاأن محل اإلبرام:
تذىب قكانيف بعض الدكؿ إلى تطبيؽ قانكف محؿ إبراـ الزكاج عمى الشركط المكضكعية،
فضالن عف سريانو عمى الشركط الشكمية ،كبالتالي قررت ىذه القكانيف ما تبنتو مدرسة األحكاؿ
اإليطالية القديمة مف خضكع العقد لقانكف محؿ اإلبراـ ،سكاء في شكمو أـ في مكضكعو ،كمف ىذه
القكانيف قانكف الكاليات المتحدة األمريكية ،كاألرجنتيف ،كجكاتيماال ،كنيكارجكا
األسترالي يخضع الشركط المكضكعية لمزكاج لقانكف محؿ اإلبراـ( ).

( )1عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،91ص .244
( )2رشا عمى الديف :مرجع سابؽ ،ص .68

(

) ،ككذلؾ القانكف
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الطثئفة ال ثاية :ت ضع الشرأط المأضأعية لمزأاج لقثاأن مأطن الزأجية:
تذىب قكانيف بعض الدكؿ إلى تطبيؽ قانكف مكطف الزكجية عمى الشركط المكضكعية
لصحة عقد الزكاج ،تأسيسان عمى أف األمر يتعمؽ بإحدل مسائؿ الحالة ،فيختص ىذا القانكف بحكـ
أىمية الزكاج ،كطبيعتو ،كسائر الشركط المكضكعية األخرل ،كمف القكانيف التي تبنت ىذا الضابط
القانكف اإلنجميزم ،كالدنماركي ،كالنركيجي ،كالبيركئي( ).

الطثئفة ال ثل ة :ضأع الشرأط المأضأعية لمزأاج لمقثاأن الش صي لمزأجين:
ذىب غالبية التشريعات إلى األخذ بقاعدة خضكع الشركط المكضكعية لمزكاج ،لمقانكف
الشخصي لمزكجيف ،أم :إلى قانكف الدكلة التي ينتمي إلييا كؿ طرؼ بجنسيتو.
كنصت الفقرة األكلى مف المادة  17مف القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو" -:يرجع في
الشركط المكضكعية لصحة عقد الزكاج إلى قانكف كؿ مف الزكجيف" ،كىذا ما نص عميو القانكف
المدني المصرم( ) كالقانكف المدني السكرم ( ) ،كالقانكف المدني العراقي ( ) ،كالقانكف الككيتي رقـ 5
لسنة  ،) (1961كالقانكف المدني الجزائرم( ).

( )1عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،91ص  ،244أحمد سالمة:عمـ قاعدة التنازع ،فقرة  ،641ص .773
( )2نصت المادة  12مف القانكف المدني المصرم عمى أنو" -:يرجع في الشركط المكضكعية لصحة الزكاج إلى قانكف كؿ مف الزكجيف".
( )3نصت المادة  13مف القانكف المدني السكرم عمى أنو" -:يرجع في الشركط المكضكعية لصحة عقد الزكاج إلى قانكف كؿ مف
الزكجيف".
( )4نصت الفقرة األكلى مف المادة  19مف القانكف المدني العراقي عمى أنو" -:يرجع في الشركط المكضكعية لصحة عقد الزكاج إلى
قانكف كؿ مف الزكجيف".
( )5نصت المادة  36مف القانكف الككيتي عمى أنو" -:يرجع في الشركط المكضكعية لصحة الزكاج كاألىمية كصحة الرضا كشرط الخمك
مف المكانع إلى قانكف جنسية الزكجيف إذا اتحدت جنسيتيما ،فإف اختمفت كجب الرجكع بالنسبة إلى كؿ زكج لقانكف جنستو".
( )6نصت المادة  11مف القانكف المدني الجزائرم عمى أنو" -:يسرم عمى الشركط المكضكعية الخاصة بصحة الزكاج القانكف الكطني
لكؿ مف الزكجيف".
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ككذلؾ الحاؿ في القانكف المدني األردني

(

) ،كقانكف المعامالت المدنية اإلماراتي

(

)،

كمجمة القانكف الدكلي الخاص التكنسي( ) ،كالقانكف المدني القطرم( ).
ككذلؾ نص عمى خضكع الشركط المكضكعية لعقد الزكاج لمقانكف الشخصي لمزكجيف،
العديد مف قكانيف الدكؿ األجنبية

(

) ،باإلضافة إلى اتفاقية الىام لعاـ

 ،1902المتعمقة بتنازع

القكانيف في مجاؿ الزكاج( ).

( )1نصت الفقرة األكلى مف المادة  13مف القانكف المدني األردني عمى أنو" -:يرجع في الشركط المكضكعية لصحة عقد الزكاج إلى
قانكف كؿ مف الزكجيف".
( )2نصت الفقرة األكلي مف المادة  13قانكف المعامالت المدنية اإلماراتي عمى أنو" -:يرجع في الشركط المكضكعية لصحة عقد الزكاج
إلى قانكف كؿ مف الزكجيف كقت انعقاد الزكاج".
( )3نص الفصؿ  45مف مجمة القانكف الدكلي الخاص التكنسي عمى أنو" -:تخضع الشركط األصمية لمزكاج لمقانكف الشخصي لمزكجيف
كؿ عمى حده".
( )4نصت المادة  13مف القانكف المدني القطرم عمى أنو" -:يرجع في الشركط المكضكعية لصحة الزكاج ،كاألىمية ،كصحة الرضا،
كالخمك مف المكانع الشرعية ،إلى قانكف جنسية كؿ مف الزكجيف كقت انعقاد الزكاج".
( )5منيا؛ القانكف الفرنسي ،كالقانكف النمساكم لعاـ  ،1939كالبكلندم لعاـ  ،1965كالقانكف المدني األسباني لعاـ  ،1974كالقانكف الدكلي
الخاص المجرم لعاـ  ،1979كالقانكف التركي لعاـ  ،1982كالقانكف اليكجكسالفي لعاـ  ،1983كالقانكف األلماني لعاـ  ،1986راجع
بالتفصيؿ :أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،فقرة  ،641ص .774
( )6أبرمت ىذه االتفاقية في  12يكنيك  ،1902كنصت المادة األكلى منيا عمى أنو" -:الحؽ في عقد الزكاج ينظمو القانكف الكطني لكؿ
مف الزكجيف المستقبميف ،ىذا ما لـ يشر أحد أحكاـ ىذا القانكف صراحة إلى قانكف آخر".
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المبحث ال ثاي
الممثئل الشكمية في عقد الزأاج
تمهيد أتقميم:
يعد عقد الزكاج مف أىـ العقكد في حياة اإلنساف ،لذا شممو الشارع بعناية خاصة عف باقي
العقكد ،فاشترط فيو الشيادة ،كالعالنية ،كمع تطكر النظـ القانكنية ،أصبح عقد الزكاج مف العقكد
التي البد مف إبراميا أماـ مرجع مختص ،كتكثيقيا لديو ،مشتمالن عمى العديد مف البيانات التي البد
مف التحقؽ منيا ،كيختمؼ ىذا المرجع حسب مكاف انعقاد عقد الزكاج ،كحيث إف مكضكعنا ،ىك
الزكاج المختمط ،فيختمؼ ىذا المرجع حسب الشركط التي يتطمبيا النظاـ القانكني في قانكف دكلة
الزكج أك الزكجة ،كتختمؼ بالتالي صكر الشكؿ في عقد الزكاج ،فمنيا الشكؿ المحمي ،كالشكؿ
الديني ،كالشكؿ العرفي اإلسالمي ،كالشكؿ الدبمكماسي أك القنصمي ،خاصة إذا ما أريد االحتجاج
بعقد الزكاج في دكلة لـ يبرـ فييا ،كلما كاف عقد الزكاج مف أىـ العقكد في حياة اإلنساف ،كالذم
كثي انر ما تسبقو خطبة ،يختمؼ تنظيميا مف تشريع إلى آخر ،لذا سكؼ نقسـ ىذا المبحث إلى ثالثة
مطالب ،نتناكؿ في المطمب األكؿ :المسائؿ الشكمية في الخطبة كالقانكف كاجب التطبيؽ عمييا،
كنتناكؿ في المطمب الثاني :المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،كنتناكؿ في المطمب الثالث :القانكف
كاجب التطبيؽ عمى شكؿ عقد الزكاج ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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المطمب األأل
الممثئل الشكمية في ال طبة أالقثاأن أاجب التطبيق عميهث
تمهيد أتقميم:
سنبيف المسائؿ الشكمية في الخطة في ظؿ النظـ القانكنية ،كالدينية المختمفة ،ثـ نبيف
القانكف كاجب التطبيؽ عمييا في ىذه النظـ ،كذلؾ في فرعيف ،نتناكؿ في الفرع األكؿ :المسائؿ
الشكمية في الخطبة ،كنتناكؿ في الفرع الثاني :القانكف كاجب التطبيؽ عمي شكؿ الخطبة ،كذلؾ
عمى النحك اآلتي:

الفرع األأل
الممثئل الشكمية في ال طبة

يقصد بالمسائؿ الشكمية في الخطبة؛ اإلجراءات أك الصيغة التي تتـ بيا الخطبة ( ) ،يتبمكر
معنى الخطبة في الفقو اإلسالمي في إظيار الرغبة في الزكاج مف الخاطبيف ،كىي بذلؾ ال تعد
اتفاقان ،كال يصدر بشأنيا أم التزاـ بالزكاج ،ألنيا ليست بعقد ،كانما ىي مجرد كعد بالزكاج فقط( ).
أما في الشرائع المسيحية ،فيختمؼ األمر حيث تعد الخطبة في قانكف العائمة البيزنطي
المطبؽ في فمسطيف اتفاقان عمى الزكاج ،كقد تتـ بصمكات الكاىف ،أك بدكنيا ،كقد تككف مكتكبة أك
غير مكتكبة ،كقد يحضرىا الخاطب كالمخطكبة ،كقد تتـ بالكساطة أك المكاتبة ( ) ،كيجب أف يككف

( )1أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،638ص .765
( )2رشا عمي الديف :مرجع سابؽ ،ص.23
( 13نصت المادة األكلى مف قانكف العائمة البيزنطي عمى أنو" -:الخطبة اتفاؽ عمى عقد زكاج في المستقبؿ ،كالخطبة قد تككف كنسية أك
غير كنسية ،كبصؾ كبغير صؾ ،كبمحضر مف الخاطب كالمخطكبة كفي غيابيما ،كبالكساطة أك بالمكاتبة".
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كالن مف الخطيبيف قد تجاك از السابعة مف عمرىما ( ) ،كما كيجب أف ينعقد الزكاج إذا لـ يعيف كقت
النعقاده ،خالؿ سنتيف مف تاريخ الخطبة لمحاضريف ،كثالث سنكات لمغائبيف ،اإل إذا كجد سبب
معقكؿ لتمديد ىذه المدة ،كمرض الخاطب أك المخطكبة ،أك كفاة كالدييما ،أك لحالة الضركرة،
فحينيما تمتد فترة الخطكبة إلى أربع سنكات ،فإذا لـ يتـ الزكاج بعدىا فيككف لممخطكبة أف تخطب
لشخص آخر ،اإل إذا كجد ما يكجب تمديد فترة الخطكبة( ) ،باإلضافة إلى أنو يجكز تضميف اتفاؽ
الخطبة شرط يقضي بتكقيع غرامة مالية عمى مف يخؿ باتفاؽ الخطبة ،سكاء أكاف اإلخالؿ مف
الخاطب ،أـ مف المخطكبة( ).
كتتـ الخطبة عند طائفة األقباط األرثكذكس في األردف عؿ ل يد كاىف مف كينة الكنيسة
القبطية األرثكذكسية ،بعد أف يتأكد الكاىف مف شخصية الخطيبيف كرضائيما ،كخمكىما مف المكانع،
كمف أنيما سكؼ يبمغاف سف الزكاج في الكقت المحدد لو ،ثـ يقكـ بعد ذلؾ بإثبات الخطبة في
كثيقة رسمية ،يكقعيا الخطيباف ،أك كلي القاصر منيما ،كالشيكد ،كيصادؽ الكاىف عمى التكقيعات،
ثـ يتمكىا عمى الحاضريف ،كيحفظيا في السجؿ الخاص بيا( ).

( )1نصت الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف قانكف العائمة البيزنطي عمى أنو" -:أف يككف الخاطب كالمخطكبة في سف تؤىميما إلدراؾ ما
يجرم حكلييما ،أم أف يككف قد اجتا از السابعة مف عمرىما".
( )2نصت المادة الخامسة مف قانكف العائمة البيزنطي عمى أنو" -:إذا لـ يعيف مكعد لعقد الزكاج ،فيقتضي أف يعقد في خالؿ سنتيف ـ

ف

تاريخ عقد الخطبة لمقانطيف في ذات االبرشية ،كفي خالؿ ثالث سنكات لمغائبيف عنيا ،ما لـ يكجد سبب معقكؿ كمرض الخاطب أك
المخطكبة ،أك كفاة الكالديف ،أك غياب طكيؿ عف الكطف بحكـ الضركرة ،فعندئذ تمد المدة حتى أربع سنكات ،كبعد انقضاء األجؿ القانكني
المذككر آنفان يككف لالبنة أف تخطب لشخص آخر ،اإل إذا حدث ما يكجب تمديد المدة".

( )3نصت المادة السادسة مف قانكف العائمة البيزنطي عمى أنو" -:يجكز أف يدرج في اتفاؽ الخطبة غرامة يجبر عمى تأديتيا المخؿ
بشركط الخطبة".
( )4مصطفى الجماؿ :األحكاؿ الشخصية لغير المسمميف في ظؿ أحكاـ القانكف رقـ  1لسنة  2000إلصدار قانكف تنظيـ بعض أكضاع
كاجراءات التقاضي في مسائؿ األحكاؿ الشخصية ،دكف طبعة ،الفتح لمطباعة كالنشر ،2001 ،فقرة  ،114ص .166
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الفرع ال ثاي
القثاأن أاجب التطبيق عمى شكل ال طبة
بما أف المشرع لـ ينص عمى إجراءات خاصة بالخطبة عمى أساس أف الخطبة ليست عقدان،
كانما ىي مقدمة لعقد الزكاج ،كلـ تعط مقدمات العقكد إجراءات مستقمة عنيا ،كانما تبتدئ
اإلجراءات مف كقت الشركع في العقد ذاتو( ).
لذلؾ اختمؼ الفقو في تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى الخطبة إلى ثالثة أراء ،كىي:
ذىب الرأم األكؿ إلى القكؿ :بأف الشركط الشكمية لمخطبة تخضع لقانكف الدكلة التي تتـ
فييا ،كذلؾ عمى اعتبار أف الخطبة مجرد كاقعة قانكنية ،غير أف ىذا ال يمنع مف خضكع شكؿ
الخطبة لقانكف المكطف المشترؾ لمخاطب كالمخطكبة ،أك قانكنيما الكطني المشترؾ في حاؿ
اختمؼفييا( ).
ا
إتحادىما في الجنسية ،أك قانكف جنسية أحدىما إف
في حيف ذىب الرأم الثاني إلى القكؿ :أف ىذه الشركط تخضع لقاعدة اإلسناد المتعمقة
بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي ،كبالتالي تككف الخطبة صحيحة شكالن إذا تمت في
الشكؿ المقرر في قانكف بمد كقكعيا ،أك قانكف جنسية الخاطب كالمخطكبة ،أك كفقان لقانكف مكطف
الخطيبيف ،كأخي انر لقانكف جنسيتيما المشتركة( ).
أما الرأم الثالث فقد ذىب أنصاره إلى القكؿ :أف األصؿ ىك خضكع الشركط الشكمية لمخطبة
لقانكف البمد الذم تمت فيو ،كيمكف أف تخضع عمى سبيؿ االستثناء إلى قانكف مكطف الخاطبيف
المشترؾ ،أك قانكنيما الكطني المشترؾ( ).

( )1عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،409ص .834
( )2رشا عمى الديف :مرجع سابؽ ،ص  ،39أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،638ص .765
( )3جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص  ،271أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص .99
( )4عامر محمد الكسكاني :مرجع سابؽ ،ص .125
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كقد أخضع المشرع الككيتي في نص المادة (  )35المشار إليو سابقان ،شركط صحة الخطبة
مف الناحية الشكمية إلى قانكف كؿ مف الخاطب كالمخطكبة فقط.
األكلى في االعتبار عمى أساس
كيمكف القكؿ :بأف ما ذىب إليو أصحاب الرأم الثاني ىك ّ
الصفة التخييرية التي أكردىا المشرع في قاعدة اإلسناد المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ
العقد الدكلي ،كذلؾ لما ليذه القاعدة مف أسس عممية تقكـ عمييا ،كتعمؿ عمى تسييؿ إجراءات
الخطبة ،كازالة العقبات التي قد تعترض قياميا.

المطمب ال ثاي
الممثئل الشكمية في عقد الزأاج
تمهيد أتقميم:
يقسـ الفقو العقكد إلى عقكد رضائية يعترؼ بيا القانكف كيرتب آثارىا كيحمييا بمجرد
التراضي ،كالى عقكد شكمية ال يعترؼ بيا القانكف كال يترتب آثارىا كال يحمييا بمجرد التراضي ،بؿ
يشترط شركط أخرل كي يعترؼ بيا ،كيرتب آثارىا ،كيحمييا ،كعقد الزكاج ،فالبد مف شيره
كاإلعالف عنو ،بالشيادة عند الجميكر ،فيك إذف عقد شكمي ،كاف كاف أساسو الرضا

(

) ،كعقد

الزكاج ،البد لو مف بيانات يشتمؿ عمييا ،تؤدل إلى تحقيؽ الكضع الشكمي فيو ،كيخضع ىذا العقد
اء
لما لو مف أىمية لمتسجيؿ ،األمر الذم يسيؿ إثباتو ،كاال فإف التشريعات المقارنة ،قد رتبت جز ن
عمى عدـ مراعاة إجراءات تسجيمو ،كنبيف المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج مف خالؿ تقسيـ ىذا
( )1محمد أبك زىرة :األحكاؿ الشخصية ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر العربي ،1957 ،فقرة  ،40ص  ،57السيد سابؽ :فقو السنة ،المجمد
الثاني ،الطبعة األكلى ،دار الفتح لإلعالـ العربي ،القاىرة ،1999 ،ص .342
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المطمب إلى خمسة فركع ،نتناكؿ في الفرع األكؿ :تحديد الشركط الشكمية في عقد الزكاج ،كنتناكؿ
في الفرع الثاني :بيانات عقد الزكاج ،كنتناكؿ في الفرع الثالث :تسجيؿ عقد الزكاج ،كنتناكؿ في
الفرع الرابع :إثبات عقد الزكاج ،كنتناكؿ في الفرع الخامس :الجزاء المترتب عمى عدـ تسجيؿ عقد
الزكاج ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

الفرع األأل
تحديد الشرأط الشكمية في عقد الزأاج
يقصد بالشركط الشكمية الالزمة إلبراـ عقد الزكاج ،كتككينو ،تمؾ الشركط التي تتصؿ
أساسان بالقالب ،أك المظير الخارجي الذم يتـ فيو الزكاج ،كبيا يتجسد أماـ الغير اقتراف الرجؿ
بالمرأة شرعان كصيركرتيما زكجيف ( ) ،كتتعمؽ ىذه األشكاؿ بالتعبير عف نية طرفي العقد كشيرتو
كعالنيتو ،كابرامو في مراسيـ دينية معينة ،كاثباتو ( ) ،كاستمزمت التشريعات المقارنة شركطان شكمية
لعقد الزكاج حتى يتـ صحيحان ،كىذه الشركط ،ىي:

أأوً :الشهثدة:
نصت المادة السادسة مف قانكف األحكاؿ الشخصية الفمسطيني عمى مذىب أبي حنيفة
النعماف عمى أنو" -:ال يصح عقد النكاح إال بحضكر شاىديف ،حريف ،أك حر كامرأتي ف ،عاقميف
بالغيف مسمميف ،لنكاح مسمـ كمسممة ،سامعيف قكؿ العاقديف معان ،فاىميف أنو نكاح ،كلك كانا

( )1أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،645ص .782
( )2سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .135
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أعمييف ،أك فاسقيف ،أك ابني الزكجيف ،أك ابني أحدىما ،كاألصـ ال يصمح شاىدان في النكاح ،كال
النائـ ،كال السكراف الذم ال يعي ما يسمع كال يذكر ،فال ينعقد النكاح صحيحان بحضكرىـ".
كيقابميا نص المادة  12مف قانكف األحكاؿ الشخصية السكرم

(

) ،كنص المادة  13مف

مدكنة األسرة المغربية ( ) ،كالمادة  16مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني ( ) ،كنص المادة 18
مف قانكف األحكاؿ الشخصية الككيتي ( ) ،كنص المادة التاسعة مف قانكف األسرة الجزائرم ( ) ،كنص
المادة التاسعة مف قانكف األحكاؿ الشخصية اليمني

(

) ،كنص المادة  36مف قانكف األحكاؿ

الشخصية القطرم( ) ،كنص المادة  26مف قانكف أحكاـ األسرة البحريني( ).

يتبيف مف النصكص السابقة؛ بأنيا اتفقت عمى كجكب الشيادة لصحة عقد الزكاج .كأجمع
عمماء المسمميف في كافة العصكر عمى أف شرط الشيادة ،ىدفو شير الزكاج كاعالنو بيف الناس،

( )1كالتي نصت عمى أنو" -:يشترط في صحة عقد الزكاج حضكر شاىديف رجميف أك رجؿ كامرأتيف مسمميف عاقميف بالغيف سامعيف
اإليجاب كالقبكؿ كفاىميف المقصكد بيما".
( )2كالتي نصت عمى أنو" -:يجب أف تتكافر في عقد الزكاج الشركط اآلتية :سماع العدلية التصريح باإليجاب كالقبكؿ مف الزكجيف
كتكثيقو".
( )3كالتي نصت عمى أنو" -:يشترط في صحة عقد الزكاج حضكر شاىديف رجميف أك رجؿ كامرأتيف مسمميف إذا كاف الزكجاف مسمميف
عاقميف بالغيف سامعيف اإليجاب كالقبكؿ فاىميف المقصكد بيما ،كتجكز شيادة أصكؿ الخاطب كالمخطكبة كفركعيما عمى العقد".
( )4كالتي نصت عمى أنو -1 " -:يشترط في صحة الزكاج حضكر شاىديف مسمميف بالغيف رجميف سامعيف معان كالـ المتعاقديف فاىميف
المراد منو -2 .كتصح شيادة كتابييف في زكاج المسمـ بالكتابية".

( )5كالتي نصت عمى أنو" -:يجب أف تتكافر في عقد الزكاج الشركط اآلتية -1 :شاىداف".
( )6كالتي نصت عمى أنو" -:يتـ العقد بحضكر شاىديف عدلييف مسمميف أك رجؿ كامرأتيف يسمعاف لفظ اإليجاب كالقبكؿ مف المتعاقديف
بالمجمس أك الكتابة أك الرسالة أك اإلشارة مف األخرس كالمصمت".
( )7كالتي نصت عمى أنو" -:يشترط النعقاد الزكاج حضكر شاىديف رجميف ،كيشترط في الشاىد أف يككف عاقالن بالغان مسممان سامعان
اإليجاب كالقبكؿ فاىمان المقصكد بيما الزكاج".

( )8كالتي نصت عمى أنو" -:يشترط لصحة عقد الزكاج  :ب -اإلشيار في حدكد النصاب الشرعي" ،كنصت المادة

 27مف ىذا القانكف

عمى أنو" -:يشترط في الشاىد أف يككف ذك انر عاقالن بالغان مسممان مف أىؿ الثقة ،سامعان اإليجاب كالقبكؿ فاىما أف المقصكد بيما الزكاج".
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ألف الفرؽ بيف الحالؿ كالحراـ ،ىك اإلعالف كما كرد ذلؾ في كتب األثر ،كتعارؼ عميو الناس مف
كقت أف عرفكا شريعة الزكاج( ).
كيعد شرط الشيادة مف شركط صحة عقد الزكاج ،كيجب أف يحضر العقد شاىداف رجالف
عدالف أك رجؿ عدؿ كامرأتاف( ) ،ألنو يترتب عمى عدـ حضكر الشيكد لو أف يرتاب الناس كيسيئكا
الظف بالزكجيف ،كقد قاؿ رسكؿ اهلل (( :ال نكاح إال بكلي كشاىدم عدؿ))( ).
كيشترط في الشيكد أف يككنكا عاقميف بالغيف حريف عدليف ،كأف يسمعا معان كالـ العاقديف
في مجمس العقد مع فيميما أف الغرض مف اإليجاب كالقبكؿ ىك الزكاج ،كبالتالي فال تجكز شيادة
األصـ كالنائـ كالسكراف الذم ال يعي ما يسمع( ).
كيجب أف يككف الشاىديف مف المسمميف إذا كاف الزكجاف مسمميف ،فإذا كانت الزكجة
كتابية ،فيجكز أف يككف الشيكد كتابييف ،سكاء مف أصكؿ الزكج ،أـ الزكجة ،أـ مف فركعيما( ).

( )1محمد أبك زىرة :محاضرات في عقد الزكاج كآثاره ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي،

 ،1971فقرة  ،85ص  ،91كيشذ عف ىذا

اإلجماع أبك ثكر كمعو جماعة عمى رأيو ،كيقكلكف ليس الشيكد مف شرط النكاح ،ال ىك شرط صحة كال شرط تماـ ،كيستندكف في ذلؾ إلى
أف الحسف بف عمي تزكج بغير شيكد ثـ أعمف النكاح ،كعميو مذىب الجعفرية إلى يكمنا ىذا ،كقد سئؿ أبك جعفر بف محمد :عف عقد
الزكاج بغير شيكد؛ فقاؿ :إنما ذكر اهلل الشيكد في الطالؽ ،فإف لـ يشيد في الزكاج فميس عميو شيء فيما بينو كبيف اهلل ،كمف أشيد فقد
تكثؽ لممكاريث ،كأمف مف عقكبة السمطاف ،راجع بالتفصيؿ  :أحمد الشامي :التطكر التاريخي لعقكد الزكاج في اإلسالـ ،دراسة مقارنة ،دكف
طبعة ،دكف دار نشر ،1982 ،ص .29
( )2بينما اشترط المشرع الككيتي؛ أف يككف رجميف ،ككذلؾ المشرع الجزائرم ،ككذلؾ المشرع القطرم ،كالبحريني ،انظر في ىذا البحث:
ص .109
( )3سنف بف ماجو :باب ال نكاح إال بكلي ،ج ،2 /حديث رقـ  ،1879ص  ،166سنف الترمذم :باب ال نكاح إال بكلي ،ج ،3 /حديث رقـ
 ،250ص  ،264سنف أبي داكد :باب في الكلي ،ج ،2 /حديث رقـ  ،2085ص .229
( )4عبد الكىاب خالؼ :أحكاـ األحكاؿ الشخصية في الشريعة اإلسالمية عمى مذىب أبي حنيفة كما عميو العمؿ بالمحاكـ ،الطبعة الثانية،
دار القمـ لمنشر كالتكزيع ،الككيت ،1990 ،ص .26
( )5فاركؽ عبد الكريـ :الكسيط في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي رقـ

 ،188لسنة  1959كتعديالتو ،عقد اإلرادة كآثاره ،كالفرقة

كآثارىا ،كحقكؽ األقارب ،دكف طبعة ،ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ،العراؽ ،2004 ،ص  ،57كما بعدىا.
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كاشترط المشرع البحريني أف يككف الشاىديف مف أىؿ الثقة ،في حيف أجاز المشرع
الفمسطيني شيادة الشاىديف عمى عقد الزكاج كلك كانا فاسقيف ،كال يشترط اإلبصار في الشيكد،
فيصح عقد الزكاج بشيادة كفيفيف( ).

ثايثً :البالاية:
لقد أمر رسكؿ اهلل  باإلعالف عف النكاح ،كيككف اإلعالف بضرب الدؼ بشرط أال
يصحبو محرـ مف التغني( ).
كقد حث رسكؿ اهلل  أصحابو عمى الكليمة لإلعالف عف النكاح ،فقاؿ لعبد الرحمف بف
عكؼ ((أكلـ كلك بشاه))( ) ،كقد أكلـ  في زكاجو ليككف أسكة لألمة ،كما ذلؾ إال ليجتمع الناس
كيعممكا أمر الزكاج( ).
كيشترط لتحقيؽ عالنية عقد الزكاج في القانكف المغربي أف يتـ إشيار الزكاج في أماكف
محددة بنص القانكف ،كأف يقع الزكاج في مقر أحد الزكجيف ،كأف يحضر ىذا الزكاج شاىديف،
باإلضافة إلى السماح لمجميكر لحضكر حفؿ إبراـ عقد الزكاج ،كينشر إعالنان لمجميكر قبؿ عشرة
أياـ مف إبراـ عقد الزكاج في المكاف الذم سيشير فيو الزكاج ،ككذلؾ في محؿ سكني الزكجيف( ).

( )1أحمد فراج حسيف :أحكاـ الزكاج في الشريعة اإلسالمية ،دكف طبعة ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،دكف سنة نشر ،ص
.103
( )2محمد بف إسماعيؿ الصنعاني :سبؿ اإلسالـ ،شرح بمكغ المراـ مف حجج أدلة األحكاـ ،تحقيؽ عصاـ الديف الصبابطي ،كعماد السيد،
الجزء الثالث ،الطبعة األكلى ،دار الحديث ،القاىرة ،2000 ،فقرة  ،919ص .159
( )3سنف الترمذم :باب ما جاء في الكليمة ،ج ،3 /حديث رقـ  ،1094ص  ،260صحيح البخارم :باب الكليمة كلك بشاه ،ج ،3 /حديث
رقـ  ،5167ص  ،382المكطأ ،باب ما جاء في الكليمة ،ج ،2/حديث رقـ  ،47ص .438
( )4أحمد محمكد الشافعي :الزكاج في الشريعة اإلسالمية ،دكف طبعة ،دكف دار نشر ،1997 ،ص ،73
( )5راجع بالتفصيؿ :ناصر مشككرم :مرجع سابؽ ،ص  ،140كما بعدىا.
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ثل ثً :إبرام عقد الزأاج أمثم جهة دياية:
تكجب بعض الشرائع غير اإلسالمية في فمسطيف إبراـ عقد الزكاج أماـ جية دينية خاصة،
فال ينعقد الزكاج صحيحان فييا إال بقياـ رجؿ ديف بإجراء طقكس كمراسيـ معينة ،بحيث ال ينعقد
الزكاج دكف تحقؽ ىذه الطقكس كالمراسيـ( ).
كيشترط في عقد الزكاج أف يتـ باحتفاؿ كنسي ،يقكـ بو كاىف مف كينة الكنيسة ،كذلؾ فيما
يتعمؽ بالطائفة األرثكذكسية الشرقية ،كيشترط في ىذا الكاىف أف يككف ذك أىمية إلجراء عقد
الزكاج( ) ،كيككف إبراـ عقد الزكاج ،إما في الكنيسة ،كاما في بيت أحد الزكجيف ،بحضكر الزكجيف
كشاىديف عمى األقؿ( ).
اإلنجيمي األسقفية
ة
ككذلؾ الحاؿ في الطائفة الكاثكليكية كطائفة الركـ األرثكذكسية ،كالطائفة
العربية في األردف ،فإنيا تشترط إبراـ عقد الزكاج طبقان إلجراءات دينية خاصة بكؿ طائفة عمى يد
رجؿ ديف يتبع ىذه الطائفة( ).
فإذا لـ يتـ عقد الزكاج بخصكص ىذه الطكائؼ أماـ رجؿ ديف يقكـ بطقكس كمراسيـ
معينة ،فيعد عقد الزكاج باطالن ،كقضت محكمة النقض المصرية بذلؾ في حكميا الصادر بتاريخ:
 ،1976/11/17الذم جاء فيو أف" :الزكاج في شريعة األقباط األرثكذكس نظاـ ديني ال يكفي
النعقاده تكافر الشركط المكضكعية ،مف حيث األىمية ،كالرضا ،كانتفاء المكانع دائمان ،كانما يمزـ أف

( )1سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .128
( )2نصت الفقرة الرابعة مف المادة  30مف قانكف العائمة البيزنطي عمى أنو" -:يشترط في عقد الزكاج :رابعان -:عقد الزكاج باحتفاؿ كنسي
يقكـ بو كاىف مف كينة الكنيسة األرثكذكسية الشرقية ذك أىمية إلجراء الخدـ الكنيسة".

( )3نصت المادة  105مف قانكف العائمة البيزنطي عمى أنو" -:الزكاج يعقد بحسب مراسيـ الكنيسة األرثكذكسية الشرقية ،كيقكـ بيا كاىف
ذك أىمية مف كينة الكنيسة ،إما في البيت ،أك في الكنيسة ،بحضكر العركسيف ،كبحضكر شاىديف عمى األقؿ ،كاال فالزكاج فاسد".
( )4راجع بالتفصيؿ :ممدكح عبد الكريـ عرمكش :مرجع سابؽ ،ص  ،95الفريد ديات :مرجع سابؽ ،ص .130
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يتـ الزكاج عمنان كفقان لمطقكس الدينية المرسكمة ،كبعد صالة اإلكميؿ ،اعتبا انر بأف الصالة ىي التي
تحؿ النساء لمرجاؿ كالرجاؿ لمنساء ،كاال كاف الزكاج باطالن( ).
كما قضت محكمة القاىرة االبتدائية في حكميا الصادر بتاريخ:

 ،1951/5/1باعتبار

المراسيـ الدينية ضمف الشركط الشكمية لعقد الزكاج ،حيث جاء فيو" :ألف ما يتعمؽ بالجية التي
تباشر عقد الزكاج ،أك الطقكس التي يجب أف تخضع ليا تعتبر مف شركط الزكاج الشكمية"( ).

راببثً :إبرام عقد الزأاج أمثم مرجع م تص:
يختمؼ المرجع المختص بإبراـ عقد الزكاج في قكانيف األحكاؿ الشخصية المقارنة ،ككذلؾ
لدل الطكائؼ الدينية المختمفة داخؿ النظاـ القانكني الكاحد.
كقد نصت المادة الثالثة مف قانكف تسجيؿ الزكاج كالطالؽ الفمسطيني

(

) ،عمى أنو-:

"يقتضي عمى مرجع التسجيؿ أف يسجؿ كؿ زكاج لدل عقده ،كذلؾ بتدكيف التفاصيؿ اآلتية في أربع

( )1مشار إليو لدل ،رمضاف أبك السعكد :المكجز في شرح األحكاؿ الشخصية لغير المسمميف ،دكف طبعة ،دار المطبكعات الجامعية،
 ،2000ص .533
( )2مشار إليو لدل ،عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،410ص .836
( )3يقابميا نص المادة  44مف قانكف األحكاؿ الشخصية السكرم كالتي نصت عمى أنو" -:يجب أف يشمؿ صؾ الزكاج :أ -أسماء
الطرفيف كاممة كمكطف كؿ منيما .ب -كقكع العقد كتاريخو كمكانو .ج -أسماء الشيكد كالككالء كاممة كمكطف كؿ منيـ .د -مقدار المير
المجؿ كالمؤجؿ كىؿ قبض المعجؿ أـ ال .ىػ  -تكقيع أصحاب العالقة كالمأذكف كالقاضي" .كنص المادة
كالذم نص عمى أنو" -:يتضمف عقد الزكاج ما يمي:

 67مف مدكنة األسرة المغربية

 -1اإلشارة إلى إذف القاضي كرقمو كتاريخ صدكره كرقـ ممؼ مستندات الزكاج

كالمحكمة المكدع بيا -2 .اسـ الزكجيف كنسبيما ،كمكطف أك محؿ إقامة كؿ كاحد منيما ،كمكاف ميالده كسنو ،كرقـ بطاقتو الكطنية أك ما
يقكـ مقاميا ،كجنسيتو -3 .اسـ الكلي عند االقتضاء.

 -4صدكر اإليجاب كالقبكؿ مف المتعاقديف كىما متمتعاف باألىمية كالتمييز

كاالختيار -5 .في حالة التككيؿ عمى العقد ،اسـ الككيؿ كرقـ بطاقتو الكطنية ،كتاريخ كمكاف صدكر الككالة في الزكاج.

 -6اإلشارة إلى

الكضعية القانكنية لمف سبؽ زكاجو مف الزكجيف -7 .مقدار الصداؽ في حاؿ تسميتو مع بياف المعجؿ منو كالمؤجؿ ،كىؿ قبض عيانا أك
اعترافا -8 .الشركط المتفؽ عمييا بيف الطرفيف.
بعالمتو كتاريخ اإلشياد عمى العقد" كنص

 -9تكقيع الزكجيف كالكلي عند االقتضاء.

-10اسـ العدليف كتكقيع كؿ كاحد منيما

المادة  17مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني كالتي نصت عمى أنو" -:

أ -يجب عمى

الخاطب كالمخطكبة مراجعة القاضي أك نائبو إلجراء العقد .ب-يجرم عقد الزكاج مف مأذكف القاضي بمكجب كثيقة رسمية كلمقاضي بحكـ
كظيفتو في الحاالت االستثنائية أف يتكلى ذلؾ بنفسو بإذف مف قاضي القضاة " ،كنص المادة  17مف قانكف األسرة البحريني كالتي نصت
عمى أنو" -:عمى الزكج أف يقر في كثيقة الزكاج بحالتو االجتماعية ،فإف كاف متزكجان فعميو أف يبيف في اإلقرار اسـ الزكجة أك الزكجات

التي في عصمتو كمحؿ إقامتيف".
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نسخ كيكقعيا كيختميا بختمو -1 :اسـ الزكج كالزكجة كسنيما كحرفتيما كالطائفة التي ينتمياف إلييا
كمكاف إقامتيما -2 .أسماء كالدييما كحرفتيـ كمكاف إقامتيـ.

 -3أسماء الشيكد كحرفتيـ-4 .

تاريخ عقد الزكاج كمكانو".
يتبيف مف ىذا النص؛ بأف المشرع ألزـ الزكجيف بإبراـ عقد زكاجيما أماـ مرجع تسجيؿ
عقكد الزكاج ،سكاء أكاف المكظؼ القائـ بمراسيـ الزكاج فيما يتعمؽ بعقكد الزكاج المدني ،أـ
المأذكف الشرعي فيما يتعمؽ بزكاج المسمميف ،أـ القس أك الخكرم فيما يتعمؽ بزكاج المسيحييف ،أـ
الرب فيما يتعمؽ بزكاج الفمسطينيي ف الييكد ،أـ شيخ القبيمة فيما يتعمؽ بزكاج الدركز ،كأنو يجب
عمى مرجع التسجيؿ أف يقكـ بتسجيؿ أم عقد زكاج يقكـ بتحريره ،كيجب أف يحرر كؿ عقد مف
أربع نسخ يكقعيا مرجع التسجيؿ كيختميا بختمو.
كيجيز المشرع السكرم؛ أف يقكـ بتحرير عقد الزكاج القاضي ،أك مف يأذف لو بذلؾ مف
مساعدم المحكمة( ).
كيقكـ المأذكف في التشريع المصرم بتحرير عقد الزكاج بالنسبة لممصرييف المسمميف ،أما
المصرييف غير المسمميف المتحديف في الطائفة كالممة ،ككذلؾ األجانب فيقكـ بتحرير عقكد زكاجيـ
مكثقيف منتدبيف ،أما المصرييف غير المتحديف في الطائفة كالممة ،فيقكـ بتكثيؽ عقكد زكاجيـ
المكثؽ( ).

( )1نصت المادة  43مف قانكف األحكاؿ الشخصية السكرم عمى أنو" -:يقكـ القاضي أك مف يأذف لو مف مساعدم المحكمة بإجراء العقد".
( )2أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص

 ،112كنصت المادة  11مف الئحة المأذكنيف المصرييف لعاـ

 1955عمى أنو" -:ال يجكز

لممأذكف أف يكثؽ عقد الزكاج إذا كاف أحد الطرفيف فيو غير مسمـ ،أك أجنبي الجنسية" ،كنصت المادة الثالثة مف قانكف التكثيؽ المصرم
رقـ  68لسنة 1947عمى أنو" -:تتكلى المكاتب تكثيؽ جميع المحررات ،كذلؾ فيما عدا عقكد الزكاج كاشيادات الطالؽ كالرجعة كالتصادؽ
عمى ذلؾ الخاصة بالمصرييف المسمميف ،كالمصريف غير المسمميف كالمتحدم في الطائفة كالممة ،كيتكلى تكثيؽ عقكد الزكاج كالطالؽ
بالنسبة لممصرييف غير المسمميف كالمتحدم الطائفة كالممة مكثقكف منتدبكف يعنكف بقرار مف كزير العدؿ".
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بينما يقكـ بتحرير عقد الزكاج في التشريع المغربي القاضي المكمؼ بذلؾ

(

) ،كما كيقكـ

المأذكف بحسب األصؿ في التشريع األردني بتحرير عقد الزكاج ،اإل أنو في حاالت استثنائية يقكـ
القاضي بتحريره بعد الحصكؿ عمى إذف مف قاضي القضاة ( ) ،كيتـ تحرير عقد الزكاج في التشريع
الجزائرم أماـ المكثؽ ،أك المكظؼ المختص( ).

الفرع ال ثاي
بيثاثت عقد الزأاج
تطمبت تشريعات األحكاؿ الشخصية المقارنة العديد مف البيانات التي يجب تكافرىا في عقد
الزكاج.
فقد تطمب المشرع الفمسطيني في المادة الثالثة مف قانكف تسجيؿ الزكاج كالطالؽ

(

) ،أف

يشتمؿ عقد الزكاج عمى البيانات اآلتية:

( )1نصت المادة  65مف مدكنة األسرة المغربية عمى أنو " -:ثانيان :يؤشر القاضي المكمؼ بالزكاج قبؿ اإلذف بالزكاج عمى ممؼ
المستندات".

( )2نصت المادة  17مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني عمى أنو" -:ب -يجرم عقد الزكاج مف مأذكف القاضي بمكج ب كثيقة رسمية،
االستثنائي أف يتكلى ذلؾ بنفسو بإذف مف قاضي القضاة".
ة
كلمقاضي بحكـ كظيفتو في الحاالت
( )3نصت المادة  18مف قانكف األسرة الجزائرم عمى أنو" -:يتـ عقد الزكاج أما مكثؽ ،أك مكظؼ مختص".
( )4نصت ىذه المادة عمى "يقتضي عمى مرجع التسجيؿ أف يسجؿ كؿ زكاج لدل عقده كذلؾ بتدكيف التفاصيؿ اآلتية في أربع نسخ
كيختميا بختمو ،أ -اسـ الزكج كالزكجة كسنيما كحرفتيما كالطائفة التي ينتمياف إلييا كمكاف إقامتيما .ب -أسماء كالدييما كحرفتيـ كمكاف
إقامتيـ .ج -أسماء الشيكد .د -تاريخ عقد الزكاج كمكانو".
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- 1اسـ الزكج كالزكجة كامالن ،كسنيما ،كحرفتيما كالطائفة التي ينتمياف إلييا

(

) ،كمكاف

إلقامتيما.
- 2أسماء كالديف الزكجيف كاممة كحرفتيما ،كمكاف إقامتيـ.
- 3أسماء الشيكد كاممة ،كحرفتيـ.
- 4تاريخ تحرير عقد الزكاج باليكـ كالشير كالسنة ،كمكاف إبراـ عقد الزكاج.
كما نصت المادة  44مف قانكف األحكاؿ الشخصية السكرم عمى أنو" -:يجب أف يشتمؿ
صؾ الزكاج عمى :أ -أسماء الطرفيف كاممة ،كمكطف كؿ منيما .ب -كقكع العقد كتاريخو كمكانو.
ج -أسماء الشيكد كالككالء كاممة ،كمكطف كؿ منيـ .د -مقدار المير المعجؿ كالمؤجؿ ،كىؿ
قبض المعجؿ أـ ال؟ .ىػ  -تكقيع أصحاب العالقة كالمأذكف كالقاضي".
كأضاؼ المشرع المغربي بيانات أخرل عمى البيانات السابقة ،يجب أف يتضمنيا عقد
الزكاج ،منيا :إذف القاضي بالزكاج كرقمو كتاريخ صدكره ،كرقـ ممؼ مستندات الزكج ،كالمحكمة
المكدع بيا ،ككذلؾ رقـ بطاقة الزكجيف كجنسيتيما ،كصدكر القبكؿ مف الزكجيف ،كالشركط المتفؽ
عمييا فيما بينيما ،باإلضافة إلى ذكر اسـ الككيؿ في حالة التككيؿ بإبراـ عقد الزكاج ،كرقـ بطاقتو،
الككاؿ ( ).
ة
كمكاف كتاريخ صدكر

( )1كالطكائؼ الدينية غير اإلسالمية في فمسطيف ىي كفقان لمذيؿ المدرج بنص المادة الثانية مف قانكف الكراثة الفمسطيني ،كالمنشكر بالباب

 135مف مجمكعة قكانيف فمسطيف درايتكف ىي-1 :طائفة الركـ األرثكذكس الشرقية -2 ،طائفة الالتييف (الكاثكليؾ) -3 ،طائفة األرمف
(الغريغكرييف) -4 ،طائفة األرمف (الكاثكليؾ)-5 ،طائفة السرياف (الكاثكليؾ) -6 ،طائفة الكمدانييف (الكاثكليؾ) -7 ،الطائفة الييكدية-8 ،
طائفة الركـ الكاثكليؾ الممكييف-9 ،الطائفة الماركنية -10 ،طائفة السرياف األرثكذكس.
( )2نصت المادة  67مف مدكنة األسرة المغربية عمى أنو"-:يتضمف عقد الزكاج ما يمي:

 -1اإلشارة إلى إذف القاضي كرقمو كتاريخ

صدكره كرقـ ممؼ مستندات الزكاج كالمحكمة المكدع بيا ،اسـ الزكجيف كنسبيما ،كمكطف أك محؿ إقامة كؿ كاحد منيما ،كمكاف ميالده
كسنو ،كرقـ بطاقتو الكطنية أك ما يقكـ مقاميا ،كجنسيتو -2 .اسـ الكلي عند االقتضاء -3 .صدكر اإليجاب كالقبكؿ مف المتعاقديف كىما
متمتعاف باألىمية كالتمييز كاالختيار -4 .في حالة التككيؿ عمى العقد ،اسـ الككيؿ كرقـ بطاقتو الكطنية ،كتاريخ كمكاف صدكر الككالة في
الزكاج -5 .اإلشارة إلى الكضعية القانكنية لمف سبؽ زكاجو مف الزكجيف.

 -6مقدار الصداؽ في حاؿ تسميتو مع بياف المعجؿ منو

كالمؤجؿ ،كىؿ قبض عينان أك اعترافان؟ - 7 .الشركط المتفؽ عمييا بيف الطرفيف -8 .تكقيع الزكجيف كالكلي عند االقتضاء".
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الفرع ال ثلث
تمجيل عقد الزأاج
اتفقت تشريعات األحكاؿ الشخصية عمى كجكب تسجيؿ عقد الزكاج ،كاف اختمفت فيما بينيا
مف حيث األثر المترتب عمى عدـ تسجيمو.
فقد أكجب المشرع الفمسطيني عمى مرجع التسجيؿ المختص بتحرير عقد الزكاج ،في نص
المادة الثالثة مف قانكف تسجيؿ الزكاج كالطالؽ ،أف يقكـ بتحرير العقد مف أربع نسخ ،يحفظ نسخة
منو في السجؿ الخاص بيا في المحكمة الشرعية التي تـ فييا تسجيؿ العقد ،كيرسؿ نسخة منو إؿل
مكتب حاكـ المكاء في أخر كؿ شير ،كيسمـ لمزكج نسخة ،كلمزكجة نسخة ،بعد دفع الرسـ
المقرر( ).
كيسجؿ عقد الزكاج في التشريع السكرم في السجؿ الخاص بعقكد الزكاج ،كيرسؿ صكرة
عنو إلى دائرة األحكاؿ المدنية خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ تحريره ،ككذلؾ تسجؿ بذات الطريقة
األحكاـ القضائية الصادرة بتثبيت الزكاج( ).
كيتـ تسجيؿ عقد الزكاج في التشريع المغربي بتسجيؿ نص العقد في السجؿ المعد لذلؾ
لدل قسـ قضاء األسرة ،كيرسؿ ممخصو إلى ضابط الحالة المدنية ؼ م محؿ كالدة الزكجيف خالؿ

( )1نصت المادة الرابعة مف ىذا القانكف عمى أنو" -:يقتضي عمى مرجع التسجيؿ فيما يتعمؽ بالنسخ األربع لشيادة تسجيؿ زكاج" أ-
يحفظ نسخيا منيا في السجؿ .ب -أف يرسؿ نسخة منيا إلى مكتب حاكـ المكاء في أخر كؿ شير .ج -أف يسمـ نسخة لمزكج كأخرل
لمزكجة لدل دفع رسـ قدره مائة مؿ".
( )2نصت الفقرة األكلى مف المادة  45مف قانكف األحكاؿ الشخصية السكرم عمى أنو" -:يسجؿ المساعد الزكاج في سجمو المخصكص،
كيبعث بصكرة عنو لدائرة األحكاؿ المدنية خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ الزكاج".

120

خمس عشرة يكمان مف تاريخ تسجيمو ،فإذا لـ يكف لمزكجيف أك ألحدىما محؿ كالدة في المغرب يرسؿ
المخمص إلى ككيؿ الممؾ بالمحكمة االبتدائية بالرباط( ).
كفي ىذا المعنى نجد أف المشرع األردني قد أكجب عمى الخاطب كالمخطكبة مراجعة
القاضي ،أك نائبو إلجراء عقد الزكاج ،كيتـ تحرير العقد مف مأذكف القاضي بمكجب كثيقة رسمية
تتككف مف ثالث نسخ تختـ بختـ المحكمة الشرعية ،تسمـ األكلى لمزكج ،كالثانية لمزكجة أك كلييا،
كتحفظ النسخة الثالثة في سجؿ المحكمة الشرعية التابع ليا المأذكف المكمؼ بإبراـ عقد الزكاج

(

)،

كتطبؽ أحكاـ قانكف الحالة المدنية في إجراء تسجيؿ عقد الزكاج في التشريع الجزائرم( ).

الفرع الرابع
إ بثت عقد الزأاج
يرتبط إثبات التصرؼ القانكني إلى حد كبير بطريقة إبرامو ،فالشكؿ الذم قد يتخذه
التصرؼ يكفر عادة كسيمة اإلثبات المالئمة لو ،سكاء أكانت الكتابة الرسمية ،أـ العرفية( ) ،كبما أف
عقد الزكاج يعد عقدان شكميان ،كاف كاف الرضا أساسان فيو

(

) ،لذلؾ فإف العقكد الشكمية تككف كسيمة

( )1نصت المادة  68مف مدكنة األسرة المغربية عمى أنو" -:يسجؿ نص العقد في السجؿ المعد لذلؾ لدل قسـ قضاء األسرة ،ك يكجو
ممخصو إلى ضابط الحالة المدنية لمحؿ كالدة الزكجيف ،مرفقا بشيادة التسميـ داخؿ أجؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ الخطاب عميو ،غير
أنو إذا لـ يكف لمزكجيف أك ألحدىما محؿ كالدة بالمغرب ،يكجو الممخص إلى ككيؿ الممؾ بالمحكمة االبتدائية بالرباط".

( )2عثماف التكركرم :شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني ،دكف طبعة ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،دكف دار نشر  ،ص
 ،70كما بعدىا.
( )3نصت المادة  21مف قانكف األسرة الجزائرم عمى أنو" -:تطبؽ أحكاـ قانكف الحالة المدنية في إجراءات تسجيؿ عقد الزكاج".
( )4مصطفى الجماؿ :األحكاؿ الشخصية ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،152ص .225
( )5محمد أبك زىرة :األحكاؿ الشخصية ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،40ص .57
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إثباتيا ىي الكسيمة التي تحقؽ ركف الشكؿ فييا ،كىك في عقد الزكاج المحرر الرسمي ،الذم يعد
في ذاتو ىك كسيمة إثباتو( ).
كيعتبر المشرع المغربي كثيقة عقد الزكاج ىي الكسيمة المقبكلة في إثباتو ،اإل إذا كجدت
أسباب قاىرة تحكؿ دكف تسجيؿ عقد الزكاج ،فيجكز حينيا إثبات عقد الزكاج بكافة طرؽ
اإلثبات( ).
استثناء إثباتو
كيثبت عقد الزكاج في األصؿ بعقد رسمي في التشريع القطرم ،اإل أنو يجكز
ن
بالبينة في الحاالت التي يقدرىا القاضي( ) ،ككذلؾ الحاؿ في التشريع البحريني( ).
بينما يثبت عقد الزكاج في التشريعات التي تأخذ بالفقو الحنفي -كتشريع األحكاؿ الشخصية
الفمسطيني ،كاألردني -عند عدـ كجكد محرر رسمي بكاحدة مف الطرؽ اآلتية( )-:
- 1البينة :كىي أقكل الحجج ،ألنيا حجة متعدية ،كالثابت فييا ثابت عمى الكافة.
- 2اإلقرار :كىك حجة قاصرة عمى المقر ،ال تتعداه إلى مف يتعدل إليو الحكـ بالبينة ،بؿ
البد مف إثبات جديد.
- 3النككؿ عف اليميف :فإذا ادعى الزكج كجكد الزكاج ،كأنكرتو الزكجة كا

ف عمى الزكج

البينة ،فإف عجز عف البينة ،كجيت اليميف إلى الزكجة ،فإف حمفت ردت دعكل الزكج،
إف نكمت عف اليميف قضي عمييا بالزكاج.

( )1رمضاف أبك السعكد :مرجع سابؽ ،ص .571
( )2نصت المادة 16مف مدكنة األسرة المغربية عمى أنو " -:تعتبر كثيقة عقد الزكاج الكسيمة المقبكلة إلثبات الزكاج  ،إال إذا حالت أسباب
قاىرة دكف تكثيؽ العقد في كقتو ،تعتمد المحكمة في سماع دعكل الزكجية سائر كسائؿ اإلثبات ك كذا الخبرة".
استثناء مف ذلؾ يجكز إثباتو بالبينة في
( )3نصت المادة  10مف قانكف األسرة القطرم عمى أنو" -:يثبت الزكاج بعقد رسمي كفقان لمقانكف ،ك
ن
الحاالت التي يقدرىا القاضي".
( )4نصت المادة  16مف قانكف األسرة البحريني عمى أنو" -:يكثؽ الزكاج رسميان ،كيجكز إثبات الزكاج غير المكثؽ بالبينة الشرعية".
( )5محمد أبك زىرة :األحكاؿ الشخصية ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،224ص .271
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الفرع ال ثمس
الجزاء المترتب عمى عدم تمجيل عقد الزأاج
تمهيد أتقميم:
تختمؼ تشريعات األحكاؿ الشخصية المقارنة في ترتيب الجزاء عمى عدـ قياـ الزكجيف
بتسجيؿ عقد الزكاج ،فمنيا مف قرر عقكبة الحبس كالغرامة ،كمنيا مف قرر عدـ سماع دعكل
الزكجية ،كسنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:

أأوً :الحكم بثلحبس أالغرامة:
نصت المادة السابعة مف قانكف تسجيؿ الزكاج كالطالؽ الفمسطيني عمى أنو " -:كؿ مف
تخمؼ عف تسجيؿ زكاجو ،أك طالقو ،يعتبر أنو ارتكب جرمان كيعاقب بالعقكبة المعينة في ذيؿ
المادة  99مف قانكف الجزاء العثماني".
كبعد صدكر قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ
العثماني كفقان لنص المادة الثانية مف ىذا القانكف

 74لسنة  ،1936الغي العمؿ بقانكف الجزاء
(

) ،كبالتالي تطبؽ أحكاـ قانكف العقكبات عمى

عدـ تسجيؿ عقد الزكاج ،كقد اعتبر ىذا القانكف كؿ مف أغفؿ القياـ بفعؿ يكجبو عميو أم تشريع،
أنو ارتكب جنحة ،كيعاقب بالحبس مدة سنتيف ،أك بغرامة قدرىا مائة جنية ،أك بكمتا العقكبتيف( ).

( )1كالتي نصت عمى أنو" -:يبطؿ العمؿ بقانكف الجزاء العثماني في فمسطيف ـ ف تاريخ العمؿ بيذا القانكف".
( )2نصت المادة  143مف ىذا قانكف العقكبات الفمسطيني عمى أنو " -:كؿ مف خالؼ قصدان ،أم تشريع مف التشاريع بإتيانو فعالن يحظر
عميو ذلؾ التشريع أف يقكـ بو ،أك بإغفالو القياـ بفعؿ يقضي عميو ذلؾ التشريع أف يقكـ بو ،ككاف ذلؾ الفعؿ أك الترؾ يتعمؽ بالجميكر أك

فئة منو ،أف ارتكب جنحة ،كيعاقب بالحبس مدة سنتيف ،أك بغرامة قدرىا مائة جنيو ،أك بكمتا العقكبتيف".
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باإلضافة إلى أف مف يجرل مراسيـ الزكاج بصكرة ال تتفؽ مع القانكف الذم ينطبؽ عمى
الزكج كالزكجة ،يعتبر أنو ارتكب جنحة ،كيعاقب بالحبس مدة ستة أشير( ).
كيعاقب التشريع األردني عمى إجراء عقد الزكاج بدكف كثيقة رسمية ،كؿ مف الزكجيف
كالشيكد بعقكبة الحبس مف شير إلى ستة أشير ،كبغرامة مالية ال تزيد عف مائة دينار أردني،
كيعاقب المأذكف الذم لـ يقـ بتسجيؿ عقد الزكاج بالعقكبتيف المشار إلييما سابقان ،باإلضافة إلى
العزؿ مف الكظيفة( ).

ثايثً :عدم ممثع دعأى الزأجية:
نص المشرع المصرم في المادة

 17مف قانكف تنظيـ أكضاع كاجراءات التقاضي في

مسائؿ األحكؿ الشخصية المعدؿ بالقانكف رقـ  1لسنة  2000عمى أنو" -:كال تقبؿ عند اإلنكار
الدعاكل الناشئة عف عقد الزكاج في الكقائع الالحقة عمى أكؿ أغسطس لسنة  ،1931ما لـ يكف
عقد الزكاج ثابتان في كرقة رسمية".
يترتب عمى ذلؾ؛ أف الزكاج الذم يتـ بمجرد تالقي القبكؿ باإليجاب كحضكر الشيكد ،دكف
تكثيقو ،ال يعتد بو أماـ المحاكـ المصرية ،لذلؾ ال تسمع عند اإلنكار دعكل الزكجية ،حيث إف
تكثيؽ عقد الزكاج شرط لقبكؿ دعكل الزكجية عند المنازعة أماـ القضاء المصرم( ).

( )1نصت المادة  182مف قانكف العقكبات الفمسطيني عمى أنو "-:كؿ مف أجرل مراسيـ زكاج ،أك كاف طرفان في إجراء تمؾ المراسيـ

بصكرة ال تتفؽ مع القانكف الذم ينطبؽ عمى الزكج كالزكجة مع عممو بذلؾ  ،......يعتبر انو ارتكب جنحة ،كيعاقب بالحبس مدة ستة

أشير".
( )2عثماف التكركرم :مرجع سابؽ ،ص  .70كنصت المادة  17مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني عمى أنو "-:ج -كاذا جرل الزكاج
بدكف كثيقة رسمية ،فيعاقب كؿ مف ،العاقد ،كالزكجيف ،كالشيكد ،بالعقكبة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات األردني ،كبغرامة عمى كؿ
منيـ ال تزيد عف مائة دينار .د -ككؿ مأذكف ال يسجؿ العقد في الكثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسـ يعاقب بالعقكبتيف المشار
الفقرة السابقة مع العزؿ مف الكظيفة".
( )3رشا عمي الديف :مرجع سابؽ ،ص .55

إلييما في

124

ككذلؾ ال يعتد المشرع اإلماراتي بأم شرط تـ االتفاؽ عميو بيف الزكجيف عند اإلنكار ،اإل
إذا كاف ىذا الشرط قد تـ النص عميو كتابة في عقد الزكاج المكثؽ ،فإذا كاف العقد غير مكثؽ فال
يعتد أيضان بالشرط المتفؽ عميو في الزكاج( ).

المطمب ال ثلث
القثاأن أاجب التطبيق عمى شكل عقد الزأاج
تمهيد أتقميم:
يختمؼ القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ عقد الزكاج مف تشريع آلخر ،كذلؾ الختالؼ
التشريعات المقارنة في النص عمى قاعدة إسناد تحكـ المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،فمف ىذه
التشريعات مف لـ ينص عمى قاعدة إسناد خاصة لحكـ ىذه المسائؿ ،مما أدل إلى اجتياد الفقو في
تحديد ىذا القانكف إزاء الفراغ التشريعي بشأف ىذه المسألة ،كمنيا مف نص صراحة عمى ذلؾ.
كما كأف تطبيؽ قاعدة اإلسناد التي تحكـ مسائؿ الشكؿ في عقد الزكاج ،غالبان ما يختمؼ
تطبيقيا باختالؼ المكاف الذم يتـ فيو إبراـ عقد الزكاج ،كذلؾ ألف شكؿ الزكاج يختمؼ مف دكلة
إلى أخرل ،كبالتالي يجب عمى الزكجيف مراعاة القكاعد الشكمية التي يتطمبيا القانكف الذم يخضع
شكؿ عقد الزكاج لحكمو ،كذلؾ حتى يتمكنا مف التمسؾ كاالحتجاج بعقدىما ،كحرصان عمى سالمة
عقد زكاجيما ،الذم قد يقع تحت العقكبة التي قررىا المشرع جزاء مخالفة قكاعد الشكؿ المتعمقة بو.

( )1نصت المادة  20مف قانكف األحكاؿ الشخصية اإلماراتي عمى أنو -6 " -:ال يعتد عند اإلنكار بأم شرط اإل إذا نص عميو كتابة في
عقد الزكاج المكثؽ".
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كلبياف القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ عقد الزكاج ،سكؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف،
نتناكؿ في الفرع األكؿ :تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ عقد الزكاج ،كنتناكؿ في الفرع
الثاني :نطاؽ القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ عقد الزكاج ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

الفرع األأل
تحديد القثاأن أاجب التطبيق عمى شكل عقد الزأاج
تمهيد أتقميم:
تباينت التشريعات المقارنة بشأف تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى عقد الزكاج ،فمنيا مف
لـ ينص عمى قاعدة إسناد تحكـ الشركط الشكمية لعقد الزكاج ،كمنيا مف نص عمى قاعدة إسناد
تحكـ ىذه الشركط ،مما ينبغي معو أف نعرض لمكقؼ التشريعات المقارنة بيذا الخصكص ،كذلؾ
عمى النحك اآلتي:

أأوً :التشريبثت التي لم تاص عمى قثعدة إماثد لحكم الشكل في عقد الزأاج:
لـ ينص المشرع المصرم في القانكف المدني عمى قاعدة إسناد تحكـ الشركط الشكمية لعقد
الزكاج ،كقد كانت المادة ( )28مف مشركع القانكف المدني المصرم ،كىي المادة ( )12مف القانكف
المدني اآلف تضـ فقرتيف ،تقضي أكليما :بخضكع الشركط المكضكعية لصحة الزكاج لقانكف كؿ
مف الزكجيف ،كتقضي ثانييما :بالنص اآلتي" -:أما مف حيث الشكؿ فيعتبر الزكاج صحيحان ما بيف
أجنبييف ،أك ما بيف أجنبي كمصرم ،إذا عقد كفقان لألكضاع التي قررىا قانكف كؿ مف الزكجيف"،
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كقد تـ حذؼ ىذه الفقرة مف المادة (  )28مف قبؿ لجنة القانكف المدني بمجمس الشيكخ ،معممة ذلؾ
باالكتفاء بالقاعدة العامة الكاردة في نص المادة ( )20مف القانكف المدني المصرم ( ) ،كازاء الفراغ
التشريعي بخصكص تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ عقد الزكاج ،فقد اختمؼ الفقو
المصرم في تحديد ىذا القانكف ،فمنيـ مف ذىب إلى عدـ خضكع الشركط الشكمية في عقد الزكاج
لمقاعدة العامة المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي ،كمنيـ مف ذىب إلى
خضكع ىذه الشركط إلى ىذه القاعدة ،كذلؾ عمى اتجاىيف ،كىما:

اوتجثه األأل :عدم ضأع هذه الشرأط الشكمية لقثعدة الشكل:
ذىب أنصار ىذا االتجاه؛ إلى أف تعميؿ حذؼ الفقرة الثانية مف المادة (  )28مف مشركع
اكتفاء بما ىك مقرر في القكاعد العامة ،خاصة نص المادة
القانكف المدني المصرم
ن
( )20مف القانكف المدني المصرم ،المتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي بكجو
عاـ ،بأف ىذا النص ينصرؼ أصالن إلى شكؿ العقكد الدكلية الكاقعة في نطاؽ المعامالت المالية،
كيستند في ذلؾ ،إلى أف المشرع نظميما في المكاد المتعمقة بتنازع القكانيف مف حيث المكاف ،كالتي
تضـ قكاعد التنازع بشأف األحكاؿ العينية ،كالتصرفات القانكنية ،باإلضافة إلى أف المشرع عمؿ
اكتفاء بالقكاعد العامة ،كليس اكتفاء بنص المادة ( )20مف القانكف المدني ،كبالتاؿم تخرج
الحذؼ
ن
مسائؿ األحكاؿ الشخصية مف حكـ ىذا النص السيما فيما يتعمؽ بعقد الزكاج ،كباألدؽ المسائؿ
الشكمية في عقد الزكاج ،مع أف أنصار ىذا االتجاه قد أقركا بجكاز إبراـ عقد الزكاج كفقان لمشركط
الشكمية في قانكف محؿ إبرامو ،ككذلؾ كفقان لمقانكف الكطني المشترؾ لمزكجيف إف اتحدا في

( )1راجع بالتفصيؿ :عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،94ص .263
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الجنسية ،إال أنيـ اختمفكا في مدل جكاز خضكع شكؿ عقد الزكاج لقانكف مكطف المتعاقديف ،كىذا
ىك جكىر اختالفيـ في حكـ المادة ( )20مف القانكف المدني المصرم( ).

اوتجثه ال ثاي :ضأع الشرأط الشكمية لقثعدة الشكل:
ذىب غالبية الفقو المصرم؛ إؿل أف شكؿ عقد الزكاج يخضع لحكـ نص المادة (  )20مف
القانكف المدني ،كالمتعمقة بحكـ شكؿ التصرفات القانكنية بكجو عاـ ،كالتي تضمنت أربعة ضكابط،
ىي :قانكف محؿ اإلبراـ ،كالقانكف الذم يحكـ المكضكع ،كقانكف المكطف المشترؾ لممتعاقديف،
كقانكف الجنسية المشتركة ،عمى اعتبار أف ىذا النص يخضع لحكمو جميع العقكد كمف بينيا عقد
الزكاج ،كبالتالي يعتبر عقد الزكاج صحيحان مف حيث الشكؿ ،إذا تـ كفقان لمشكؿ المقرر في دكلة
اإلبراـ ،أك كفقان لقانكف الزكجيف إذا اختمفت جنسيتيما ،أك قانكف جنسيتيـ المشتركة إذا اتحدا في
الجنسية ،أك كفقان لمقانكف الذم يحكـ المكضكع ،كأخي انر كفقان لقانكف المكطف المشترؾ لمزكجيف( ).
كقد قضت محكمة النقض المصرية بما ذىب إليو ىذا االتجاه ،حيث قضت في حكميا
الصادر بتاريخ  ،1978بأف "لمزكجيف أف يبرما زكاجيما في الشكؿ الذم يقضي بو قانكنيما
الشخصي ،أك يبرما زكاجيما في الشكؿ المقرر طبقان لقانكف البمد الذم عقد فيو( ).
كيمكف القكؿ :بأف االتجاه الثاني ،كالذم يرل خضكع المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج لحكـ
األكلى في االعتبار ،نظ انر لالعتبارات العممية التي
نص المادة  20مف القانكف المدني المصرم ىك ّ
تقكـ عمييا قاعدة الشكؿ ،كىي التيسير عمى المتعاقديف ،باإلضافة إلى أنو ال يصح التعكيؿ عمى
( )1عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،94ص  263كما بعدىا.
( )2ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،90ص  ،199عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،435فؤاد رياض :مرجع سابؽ ،فقرة ،169
ص  209كما بعدىا ،فؤاد رياض ،كمحمد الترجماف :مرجع سابؽ ،فقرة  ،171ص  ،284جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص  ،284صالح
الديف جماؿ الديف :القانكف الدكلي الخاص ،مرجع سابؽ ،ص  ،289ىشاـ صادؽ ،كعكاشة عبد العاؿ ،كحفيظة الحداد :مرجع سابؽ،
ص  ،256أشرؼ محمد كفا :الكسيط ،مرجع سابؽ ،ص  ،311أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،246ص .790
( )3مشار إليو لدل :عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص .435
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مكضع ىذا النص في التقنيف بحكـ مسألة شكؿ عقد الزكاج ،فيذه مشكمة تنظيمو شكمية ،كانما
يجب التعكيؿ عمى مدل انطباؽ النص ،فعبارة "العقكد ما بيف األحياء" تسرم عمى كافة العقكد كمف
بينيا عقد الزكاج ،كما كأف قانكف مكطف المتعاقديف يككف غالبان ىك قانكف محؿ اإلبراـ ،مما يقمؿ
مف أىمية ىذا االختالؼ ،كيمكف القكؿ :بأف المشرع المصرم لك نص عمى حكـ خاص ليذه
المسألة ،ألدل ذلؾ إلى إنياء الخالؼ الفقيي.
ككما فعؿ المشرع المصرم؛ فعؿ كؿ مف المشرع السكرم ،كالمشرع الجزائرم ،فمـ ينصا
عمى قاعدة إسناد تخضع ليا المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج.
كازاء عدـ كجكد نص تشريعي صريح في القانكف المدني السكرم ،كالقانكف المدني الجزائرم،
يحكـ المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،فيمكننا القكؿ :بأف ىذه المسائؿ تخضع لحكـ المادة ( )21
مف القانكف المدني السكرم ،كالتي تعد القاعدة العامة في حكـ المسائؿ الشكمية في العقكد بكجو
عاـ ،كالتي نصت عمى أنو" -:العقكد ما بيف األحياء تخضع في شكميا لقانكف البؿد الذم تمت فيو،
كيجكز أيضان أف تخضع لمقانكف الذم يسرم عمى أحكاميا

المكضكعية  ،كما يجكز أف تخضع

لقانكف مكطف المتعاقديف ،أك قانكنيما الكطني المشترؾ".

فكفقان ليذا النص؛ تخضع المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ألربعة قكانيف ،كىي :قانكف محؿ
إبراـ عقد الزكاج ،كالقانكف الذم يحكـ المسائؿ المكضكعية فيو ،كقانكف مكطف المتعاقديف،
كقانكنيما الكطني المشترؾ.
ككذلؾ يمكف القكؿ :بأف المشرع الجزائرم؛ أراد أف يخضع المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج
لحكـ المادة (  )19مف القانكف المدني ،كالمتعمقة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد بكجو
عاـ ،كالتي نصت عمى أنو " -:تخضع التصرفات القانكنية في جانبيا الشكمي لقانكف المكاف الذم
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تمت فيو ،كيجكز أيضان أف تخضع لقانكف المكطف المشترؾ لممتعاقديف ،أك لقانكنيا الكطني
المشترؾ ،أك لمقانكف الذم يسرم عمى أحكاميا المكضكعية".
كيككف خضكع شكؿ عقد الزكاج في القانكف المدني الجزائرم لقانكف محؿ إبرامو ،خضكعان
اختياريان ،كليس إلزاميان ،كذلؾ ألف المشرع الجزائرم أجاز أيضان خضكع ىذا الشكؿ لمقانكف الكطني
المشترؾ في الحالة التي يككف فييا الزكجيف متحداف في الجنسية ،أك لمقانكف الكطني المشترؾ ،أك
لمقانكف الذم يسرم عمى مكضكع العقد( ).

ثايثً :التشريبثت التي اصت عمى قثعدة إماثد لحكم الشكل في عقد الزأاج:
يعد المشرع العراقي أكؿ التشريعات المدنية العربية التي نصت عمى قاعدة إسناد لحكـ
المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،حيث نصت الفقرة األكلى مف المادة  19مف القانكف المدني عمى
أنو" -:أما مف حيث الشكؿ فيعتبر صحيحان الزكاج ما بيف أجنبييف ،أك ما بيف أجنبي كعراقي  ،إذا
عقد كفقان لمشكؿ المقرر في قانكف البمد الذم تـ فيو ،أك إذا ركعيت فيو األشكاؿ التي قررىا قانكف
كؿ مف الزكجيف".
كبالتالي فإف عقد الزكاج ما بيف أجنبييف ،أك أجنبي كعراقي ،يخضع لقانكف البمد الذم تـ
فيو إبراـ عقد الزكاج ،أك لقانكف كؿ مف الزكجيف ،بشرط أف تراعى القكاعد الشكمية في قانكف
الزكجيف معان ،فمثالن ،إذا تزكج أجنبييف مف جنسية كاحدة ،أك مف جنسيتيف مختمفتيف ،أك أجنبي
كعراقي ،كركعيت القكاعد الشكمية في القانكف العراقي ،أك في قانكنيما معان صح عقد زكاجيما.

( )1بحث بعنكاف :القانكف كاجب التطبيؽ عمى الزكاج في القانكف الجزائرم ،منشكر بالمكقع اإللكتركني ستار تايمز،
 www.startimes.com.بتاريخ .2009/12/6
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لكف يدؽ األمر في بعض الحاالت التي تختمؼ فييا ديانة الزكجيف ،فإذا كاف الزكجاف مف
المسمميف ،أك أحدىما عمى األقؿ مسممان ،ككاف الشكؿ المحمي ىك الشكؿ اإلسالمي ،فيمكف إفراغ
زكاجيما في ىذا الشكؿ( ).
فإذا كاف الزكجاف مف غير المسمميف ،فالبد مف إبراـ عقد زكاجيما كفقان لمشكؿ المقرر في
قانكف جنسيتيـ المشتركة ،كىك في الغالب الشكؿ الدبمكماسي أك القنصمي ،فإف كانا مف جنسيتيف
مختمفتيف ،فإف الشكؿ الدبمكماسي أك القنصمي ،يقتضي أف يبرـ عقد زكاجيـ

ا مرة أما سفارة أك

قنصمية دكلة الزكج ،كمرة أخرل أماـ سفارة أك قنصمية دكلة الزكجة( ).
كيرل البعض؛ أنو يمكف لمزكجيف الذيف يبرماف عقد زكاجيما كفقان لقانكف محؿ اإلبراـ ،أف
يحتجا بيذا القانكف ،حتى كلك كاف قانكف جنسيتيما يفرض شكالن آخر عمى عكس قانكف محؿ
اإلبراـ( ).
ككذلؾ فقد نحا المشرع الككيتي إلى ما نحا إليو المشرع العراقي ،كأخضع المسائؿ الشكمية
في عقد الزكاج ،كالمراسيـ كالتكثيؽ ،إلى قانكف محؿ إبراـ عقد الزكاج ،أك إلى قانكف جنسية
الزكجيف ،حيث نصت المادة  37مف قانكف رقـ  5لسنة  ،1961الخاص بتنظيـ العالقات ذات
العنصر األجنبي عمى أنو " -:يرجع في األكضاع الشكمية لمزكاج ،كالتكثيؽ كالمراسـ الدينية ،إلى
قانكف البمد الذم تـ فيو الزكاج ،أك إلى قانكف جنسية كؿ مف الزكجيف".
كىذا ما نصت عميو أيضان الفقرة الثانية مف المادة

 13مف القانكف المدني األردني كالتي

جاء فييا" -:أما مف حيث الشكؿ فيعتبر الزكاج ما بيف أجنبييف ،أك ما بيف أجنبي كأردني صحيحان،

( )1عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،94ص .281
( )2عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص .447
( )3رشا عمي الديف :مرجع سابؽ ،ص .57
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إذا عقد كفقان ألكضاع البمد الذم تـ فيو ،أك ركعيت فيو األكضاع التي قررىا قانكف كؿ مف
الزكجيف".
كعمى ذلؾ فإذا رغب أجنبييف في الزكاج داخؿ األردف ،فيككف زكاجيما صحيحان إذا عقد
كفقان لمقكاعد المقررة في القانكف األردني مف حيث الشكؿ ،ككذلؾ الحاؿ لك كاف أحد الزكجيف
أردنيان ،باإلضافة إلى أف ىذا الزكاج يككف صحيحان أيضان إذا عقد كفقان لقانكف جنسية الزكجيف.
ككذلؾ إذا عقد الزكاج خارج األردف فيككف عقد الزكاج صحيحان إذا عقد كفقان لقانكف محؿ
إبرامو ،أك قانكف جنسية الزكجيف( ).
كىكذا فعؿ المشرع التكنسي حيث نص الفصؿ  46مف مجمة القانكف الدكلي الخاص عمى
أنو" -:تخضع الشركط الشكمية لمزكاج لمقانكف الشخصي المشترؾ ،أك لقانكف مكاف إبراـ الزكاج".
كىذا ما نصت المادة

 14مف القانكف المدني القطرم كالتي جاء فييا" -:يرجع في

األكضاع الشكمية لمزكاج ،كالتكثيؽ كالمراسـ الدينية ،إلى قانكف البمد الذم تـ فيو الزكاج ،أك إلى
قانكف جنسية كؿ مف الزكجيف ،أك قانكف مكطنيما المشترؾ".
يتبيف مف ىذا النص؛ بأف المشرع القطرم أضاؼ ضابطان جديدان بالنسبة لمقانكف الذم يحكـ
المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،ىك ضابط المكطف المشترؾ.
كيرل البعض أف ضابط المكطف المشترؾ في حكـ المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ال
أىمية لو ،ألنو يكجد قاسـ مشترؾ بينو كبيف قانكف محؿ اإلبراـ ،كالذم ىك في الغالب مكطف
المتعاقديف ،كمكطف المتعاقديف يككف في الغالب محؿ اإلبراـ ،أم :ىك مكاف انعقاد عقد الزكاج( ).

( )1غالب الداكدم :تنازع القكانيف ،ص  ،148كما بعدىا.
( )2عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،411ص .839
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كقد ذىب المشرع الفمسطيني إلى ذلؾ؛ حيث نصت الفقرة الثانية مف المادة  17مف القانكف
المدني الفمسطيني عمى أنو" -:أما مف حيث الشكؿ فيعد الزكاج ما بيف أجنبييف ،أك أجنبي
كفمسطيني ،صحيحان إذا عقد كفقان لقانكف البمد الذم تـ فيو ،أك قانكف كؿ مف الزكجيف".
يتبيف مف ىذا النص؛ بأف عقد الزكاج يعد صحيحان مف حيث الشكؿ ما بيف أجنبييف ،أك
أجنبي كفمسطيني ،إذا ركعيت فيو األكضاع الشكمية في قانكف بمد اإلبراـ ،أك قانكف كؿ مف
الزكجيف ،كبالتالي أضفى ىذا النص الطابع االختيارم في تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ
عقد الزكاج.
كىذا الطابع االختيارم نصت عميو العديد مف التشريعات األجنبية ،مثؿ القانكف الدكلي
الخاص النمساكم ،كالمجرم ،كاألسباني ،كالتركي ،كاأللماني ،كالسكيدم ،كاليكناني كالفرنسي( ).
بينما تضفي تشريعات بعض الدكؿ ،مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية ،ككندا ،كأستراليا،
كانجمترا ،كالدنمارؾ ،كالياباف ،الطابع اإللزامي بخصكص القانكف الذم يحكـ شكؿ عقد الزكاج ،كىك
قانكف البمد الذم أبرـ فيو ،كبالتالي ال يجكز إجراء عقد الزكاج طبقان لمشكؿ الذم يرسمو القانكف
الشخصي لمزكجيف ،فمثال إذا تزكج دنمركياف في ألمانيا أماـ الكنيسة التي يتبعانيا فال يعد ىذا
الزكاج صحيحان في الدنمارؾ ،ألف الشكؿ المحمي في ألمانيا ىك الشكؿ المدني الذم يتعيف
مراعاتو ،كذلؾ رغـ أف قانكف الزكاج الدنمركي يبيح إجراءات الزكاج في الدنمارؾ في الشكؿ
الديني( ).

( )1راجع بالتفصيؿ :أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،646ص .786
( )2عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،94ص .264
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كتكييؼ شركط الزكاج إلى شركط مكضكعية ،كشركط شكمية ،ىي مسألة تكييؼ تخضع
لقانكف دكلة القاضي( ) ،أما تحديد الشكؿ ذاتو ،فيرل البعض؛ أنو يخضع لمقانكف األجنبي كاجب
التطبيؽ( ).
كيختص القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ عقد الزكاج بتحديد األكضاع كاإلجراءات
الشكمية ،ككذلؾ الجية المختصة بإبراـ عقد الزكاج ( ) ،كسمطاتيا كمدل لزكـ اإلعالف عف الزكاج
مف عدمو ،كاألكراؽ الكاجب تقديميا إلبراـ عقد الزكاج ،كشيادة الميالد كالشيادة الصحية ،كشكؿ
كثيقة الزكاج كبياناتيا ،كاثباتو ،كيختص ىذا القانكف أيضان ببياف الجزاء المترتب عمى تخمؼ
األكضاع كاإلجراءات الشكمية في عقد الزكاج ،كالبطالف أك الفسخ ،أك عدـ سماع دعكل الزكجية،
أك الغرامة أك الحبس ،كمف لو حؽ التمسؾ بو ،كمف لو الحؽ في رفع دعكل البطالف ،ككقتيا،
كأسباب انقضائيا( ).

( )1رشا عمى الديف :مرجع سابؽ ،ص .75
( )2سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .135
( )3حدد المشرع الفمسطيني في قانكف تسجيؿ الزكاج كالطالؽ رقـ  39لسنة  1919الجيات المختصة بإبراـ عقد الزكاج ،كذلؾ في نص
المادة الثانية منو كالتي نصت عمى أنو" -:يككف لمعبارات التالية الكاردة في ىذا القانكف المعنى المخصص ليا أدناه إال إذا دلت القرينة
عمى غير ذلؾ :تعني عبارة مرجع التسجيؿ فيما يتعمؽ بعقكد الزكاج المدني المكظؼ القائـ بمراسيـ الزكاج ،كفيما يتعمؽ بزكاج المسمميف
مأذكف األنكحة ،كفيما يتعمؽ بزكاج المسيحييف القس أك الخكرم ،كفيما يتعمؽ بزكاج الييكد الراب ،كفيما يتعمؽ بزكاج الدركز شيخ القبيمة".
( )4جماؿ الكردم :مرجع سابؽ ،ص .285
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الفرع ال ثاي
اطثق القثاأن أاجب التطبيق عمى شكل عقد الزأاج
تمهيد أتقميم:
يتعيف عمينا لتحديد نطاؽ القانكف كاجب التطبيؽ عمى المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،أف
نبيف كيفية تحديد ىذا القانكف في التشريعات التي لـ تنص عمى قاعدة إسناد لحكـ المسائؿ الشكمية
في عقد الزكاج ،ككذلؾ في التشريعات التي نصت عمى قاعدة إسناد لحكـ ىذه المسائؿ.
كنظ انر لصعكبة بياف نطاؽ ىذا القانكف في حكـ المسائؿ الشكمية المتعمقة بعقد الزكاج في
كافة القكانيف المقارنة محؿ الدراسة ،رأينا أف نقتصر عمى بياف كيفية تحديد نطاؽ ىذا القانكف في
القانكف المصرم ،كنمكذج لمقكانيف التي لـ تنص عمى قاعدة إسناد تحكـ المسائؿ الشكمية في عقد
الزكاج ،ككيفية تحديد نطاؽ ىذا القانكف في القانكف الفمسطيف م كنمكذج لمقكانيف التي نصت عمى
قاعدة إسناد تحكـ المسائؿ الشكمية فيو ،كبالتالي يمكف تطبيؽ ما جاء في القانكف المصرم عمى
باقي التشريعات التي نحت نحكه ،كالتشريع السكرم ،كالتشريع الجزائرم ،كتطبيؽ ما جاء في
القانكف الفمسطيني عمى باقي التشريعات التي نحا المشرع الفمسطيني نحكىا في النص عمى قاعدة
إسناد تحكـ المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أأوً :اطثق القثاأن الذي يحكم شكل عقد الزأاج في القثاأن المصري:
رأينا فيما سبؽ أف المشرع المصرم لـ ينص عمى قاعدة إسناد تخضع لحكميا المسائؿ
الشكمية في عقد الزكاج ،كأف الفقو الغالب في مصر أخضع ىذه المسائؿ لحكـ المادة (

 )20مف

القانكف المدني ،كالخاصة بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد بكجو عاـ ،كالتي نصت عمى
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أربع ضكابط لحكـ ىذا المسائؿ ،كىي :قانكف محؿ اإلبراـ ،كالقانكف الذم يسرم عمى مكضكع
العقد ،كقانكف المكطف المشترؾ ،كالقانكف الكطني المشترؾ لممتعاقديف إف اتحدا مكطنان.
كيرل البعض؛ أف ضكابط اإلسناد التي يخضع ليا شكؿ عقد الزكاج في القانكف المصرم
تنحصر في ثالث ضكابط ،كىي :قانكف محؿ اإلبراـ ،كالقانكف الكطني المشترؾ ،كقانكف المكطف
المشترؾ( ).
كعمى ذلؾ يذىب البعض؛ إلى أف تطبيؽ نص المادة (  )20مف القانكف المدني المصرم
عمى شكؿ عقد الزكاج ال يخمك مف الناحية العممية مف فرضيف ،أألهمث  :أف يبرـ عقد الزكاج في
مصر كيحتج بو فييا ،أ ثايهمث :أف يبرـ عقد الزكاج خارج مصر كيحتج بو فييا( ).
كنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:

الفرض األأل :إبرام عقد الزأاج في مصر أاوحتجثج به فيهث:
يككف عقد الزكاج الذم يبرـ داخؿ مصر صحيحان مف الناحية الشكمية في القانكف المصرم،
إذا تـ ابرـ العقد كفقان ألحد األشكاؿ اآلتية:

 -1الشكل المحمي:
يككف عقد الزكاج صحيحان مف الناحية الشكمية إذا تـ إبرامو في الشكؿ المحمى كفقان ألحكاـ
القانكف المصرم ،كبالتالي يجكز لألجانب في مصر إبراـ عقكد زكاجيـ كفقان لمشكؿ الذم يتطمبو

( )1ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،90ص .199
( )2فؤاد رياض :مرجع سابؽ ،فقرة  ،169ص .210
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القانكف المصرم ،كالشكمي المحمي لعقد الزكاج في القانكف المصرم ،ىك إبرامو أماـ مكاتب
التكثيؽ ،فيذا ىك الشكؿ الكحيد بالنسبة لألجانب الذيف يريدكف إبراـ زكاجيـ في مصر( ).
كيخضع إبراـ عقكد الزكاج الخاصة بالمصرييف المختمفيف في الطائفة كالممة لمكاتب
التكثيؽ أيضان( ).

 -2الشكل البرفي اإلمالمي:
يجكز لألجانب المقيميف في مصر أف يبرمكا عقكد زكاجيـ كفقا ليذا الشكؿ ،كيتحقؽ ىذا
الشكؿ بصدكر اإليجاب كالقبكؿ ،كحضكر شاىديف مسمميف ،طبقان لمقاعدة العامة التي تقضي
بخضكع شكؿ التصرؼ لقانكف محؿ إبرامو ،كباعتبار أنو الشكؿ الذم تتطمبو الشريعة اإلسالمية،
كالتي تعد الشريعة العامة في مسائؿ األحكاؿ الشخصية في مصر( ).
غير أنو كفقان ليذا الشكؿ ال يمكف سماع دعكل الزكجية عند اإلنكار أماـ القضا

ء

المصرم ،نظ انر لعدـ ثبكت الزكاج بكثيقة رسمية ،كذلؾ ألف الكثيقة الرسمية لمزكاج ىي شرط لسماع
دعكل الزكجية ،لكف ىذا ال يمنع مف االعتداد بيذا الشكؿ في خارج مصر( ).

 -3الشكل الدبمأمثمي أأ القاصمي:
يجكز لألجانب المقيميف في مصر أف يبرمكا عقكد زكاجيـ كفقان لمشكؿ المقرر في قانكف
جنسيتيـ ،كقد جرت العادة أف تسمح الدكلة لممثمييا الدبمكماسيي ف كالقنصمييف في الخارج بإبراـ
عقكد الزكاج بيف رعاياىا ،كبالتالي يعد شكؿ عقد الزكاج صحيحان إذا ما تـ إبرامو كفقان لمشكؿ
( )1عز الديف عبد اهلل :مرجع سابؽ ،فقرة  ،94ص .278
( )2ىشاـ صادؽ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،90ص .200
( )3عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص .436
( )4فؤاد رياض :مرجع سابؽ ،فقرة  ،170ص .212
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الدبمكماسي أك القنصمي ،إذا ما كاف الزكجاف مف جنسية كاحدة ،كتـ إبراـ عقدىما أماـ السفارة أك
القنصمي التي يتبعاف إلييا بجنسييما( ).
ة
أما إذا اختمفت جنسية الزكجيف ،فالبد مف إبرامو مرة أماـ سفارة أك قنصمية دكلة الزكج ،كمرة
أخرل أماـ سفارة أك قنصمية دكلة الزكجة ،حتى يككف عقد زكاجيما صحيحان كفقان ليذا الشكؿ ( ).

الفرض ال ثاي :إبرام عقد الزأاج ثرج مصر أاوحتجثج به فيهث:
يككف عقد الزكاج صحيحان مف الناحية الشكمية في ىذا الفرض ،إذا ما تـ إبرامو كفقان ألحد
األشكاؿ اآلتية:

- 1الشكل المحمي:
يجكز لممصرييف في الخارج أف يبرمكا عقكد زكاجيـ كفقان لمشكؿ المحمي في دكلة محؿ
اإلبراـ( ).
لكف ىنا ال بد مف التمييز بيف مف إذا كاف الزكجاف المصرياف مف المسمميف ،أك مف غير
المسمميف.
فإذا كاف الزكجاف مف المسمميف ،أك كاف الزكج فقط مسممان؛ فيككف ليما إبراـ عقد زكاجيما في
الشكؿ الذم يستمزمو القانكف المحمي إذا كاف ىذا الشكؿ شكالن مدنيان فقط ،طالما تكافرت في الزكاج

( )1صالح الديف جماؿ الديف :تنازع القكانيف ،مرجع سابؽ ،ص .246
( )2أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،647ص .798
( )3محمد فيمي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،407ص .542
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الشركط التي تتطمبيا الشريعة اإلسالمية مف تراض كشيكد ،كبالتالي ال يجكز ليما إبراـ عقدىما في
الشكؿ المحمي إذا كاف شكالن دينيان غير إسالمي( ).
أما إذا كاف الزكجاف مف غير المسمميف؛ فيجكز ليما إبراـ عقد زكاجيما في الشكؿ المحمي،
سكاء أكاف ىذا الشكؿ شكالن مدنيان أـ شكالن دينيان ،كبالتالي يعد الزكاج صحيحان كفقان ألم مف ىذيف
الشكميف( ).

 -2الشكل المقرر في القثاأن المصري:
يككف عقد زكاج المصرييف في الخارج صحيحان مف الناحية الشكمية ،إذا ما تـ إبرامو ،كفقان
ألحكاـ القانكف المصرم ،إذا كاف الزكجاف مف المسمميف ،كتـ الزكاج بمجرد التراضي ،كحضكر
الشيكد ،لكف ىذا الزكاج ال يعتد بو أماـ المحاكـ المصرية ،نظ انر لعدـ ثبكتو في كرقة رسمية ،أما
إذا كاف الزكجاف مف غير المسمميف فإف زكاجيما في الشكؿ المدني يعد صحيحان كيحتج بو أماـ
المحاكـ المصرية( ).
كعمى ذلؾ يجكز لممصرييف في الخارج إبراـ زكاجيـ في الشكؿ الدبمكماس م أك القنصمي أماـ
السفارة أك القنصمية المصرية متى كاف كؿ مف الزكجيف أك أحدىما عمى األقؿ مصريان ،بشرط
الحصكؿ عمى إذف مسبؽ مف ك ازرة الخارجية المصرية( ).

( )1أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،647ص .791
( )2عصاـ الديف القصبي :مرجع سابؽ ،فقرة  ،415ص .843
( )3رشا عمي الديف :مرجع سابؽ ،ص .59
( )4أبك العال النمر :مرجع سابؽ ،ص .114
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 -3الشكل المقرر في قثاأن المأطن المشترك:
يككف لممصرييف في خارج مصر أف يبرمكا عقكد زكاجيـ في الشكؿ المقرر في قانكف الدكلة
التي يتكطنكف فييا( )،كبذلؾ يعد عقد زكاج المصرييف في الخارج صحيحان مف حيث الشكؿ إذا
ما تـ كفقان لمشكؿ المقرر في الدكلة األجنبية المتكطنيف فييا( ).

ثايثً :اطثق القثاأن الذي يحكم شكل عقد الزأاج في القثاأن الفممطياي:
يجب أف نبيف كيفية إعماؿ الضابطيف الكارديف في قاعدة اإلسناد المتعمقة بحكـ شكؿ عقد
الزكاج ،كىما :ضابط محؿ اإلبراـ ،كضابط قانكف كؿ مف الزكجيف ،في القانكف المدني الفمسطيني،
مع العمـ أنو إذا اتحد الضابطاف ،فال يككف ىناؾ خيار بيف ىذيف الضابطيف ،كما لك كاف الزكجاف
مف فمسطيف ،كمتكطنيف فييا ،كيبرماف فييا زكاجيما.
كيرل البعض أف التأمؿ في ىذيف الضابطيف المتعمقيف بالشركط الشكمية لعقد الزكاج،
كالمنازعات المتعمقة بيا ال تخرج عف أحد فرضيف.
أألهمث :أف يتـ إبراـ عقد الزكاج في فمسطيف ،كيحتج بو فييا.
أ ثايهمث  :أف يتـ إبراـ عقد الزكاج خارج فمسطيف كيحتج بو فييا
اآلتي:

( )1أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،647ص .794
( )2فؤاد رياض :مرجع سابؽ ،فقرة  ،174ص .216
( )3سالـ الدحدكح :ج ،3 /مرجع سابؽ ،ص .136

(

) ،كنبيف ذلؾ عمى النحك
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الفرض األأل :إبرام عقد الزأاج في فممطين أاوحتجثج به فيهث:
يجب في حالة إبراـ عقد الزكاج في فمسطيف؛ أف تتكافر الشركط الشكمية لعقد الزكاج المقررة في
القانكف الفمسطيني ،بصفتو قانكف محؿ اإلبراـ ،أك كفقان لمشركط الشكمية المقررة في قانكف دكلة
الزكجيف ،كبالتالي يجب التمييز ىنا بيف حالتيف ،كىما:
الحثلة األألى :أجأب تأافر الشرأط الشكمية في القثاأن الفممطياي-قثاأن محل اإلبرام:-
يككف عقد زكاج األجانب صحيحان في فمسطيف مف حيث الشكؿ إذا أبرـ كفقان ألحد األشكاؿ
اآلتية:

 -1الشكل المحمي:
يككف زكاج األجانب صحيحان مف حيث الشكؿ إذا أبرـ كفقان لقانكف محؿ اإلبراـ ،كىك في
ىذه الحالة القانكف الفمسطيني ،كعميو يجكز لألجانب إبراـ عقد زكاجيـ في الشكؿ الذم يقرره
القانكف الفمسطيني ،كيختص بإبراـ عقكد الزكاج في ىذه الحالة (مرجع التسجيؿ) فيما يتعمؽ
بالزكاج المدني ،كىك المكظؼ القائـ بمراسيـ الزكاج( ).

 -2الشكل البرفي اإلمالمي:
فإذا كاف األجانب مف المسمميف؛ يطبؽ عمييما قانكف األحكاؿ الشخصية لممسمميف عمى
مذىب اإلماـ أبي حنيفة النعماف ،كقانكف حقكؽ العائمة الفمسطيني رقـ

 303لسنة ،1954

باإلضافة إلى قانكف تسجيؿ الزكاج كالطالؽ ،حيث يطبؽ ىذا األخير فيما يتعمؽ بالسمطة
( )1سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص  ،138نصت المادة الثانية مف قانكف تسجيؿ الزكاج كالطالؽ الفمسطيني عمى أنو،..... " -:
مرجع التسجيؿ فيما يتعمؽ بعقكد الزكاج المدني المكظؼ القائـ بمراسيـ الزكاج".
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المختصة بإبراـ عقد الزكاج ،كبالتالي يجكز ليـ إبراـ زكاجيـ كفقان ليذيف القانكنييف ،باعتبارىما
القانكف كاجب التطبيؽ عمى المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،خاصة فيما يتعمؽ بحضكر الشيكد
كعددىـ كالشركط المطمكبة فييـ ،كشير الزكاج كعالنية ،كذلؾ كمو كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسالمية
باعتبارىا الشريعة العامة في مسائؿ األحكاؿ الشخصية( ).

 -3الشكل الدياي:
أما إذا كاف األجانب مف غير المسمميف ،فيختص قانكف األحكاؿ الشخصية لممسيحييف
الركـ األرثكذكسي ،كقانكف العائمة البيزنطي لسنة  ،) (1955باإلضافة إلى قانكف تسجيؿ الزكاج
كالطالؽ ،حيث يطبؽ ىذا األخير فيما يتعمؽ بالسمطة المختصة بإبراـ عقد الزكاج ،حيث قررت
المادة الثانية منو باختصاص القس أك الخكرم في إبراـ عقد زكاج المسيحييف( ).
فتختص ىذه القكانيف بتحديد إجراءات عقد الزكاج ،كالذم يتمثؿ في الشكؿ الديني لمزكاج،
كىك يتعمؽ بمراسيـ الزكاج بصفة عامة عمى يد أحد رجاؿ الديف المختصيف طبقان لقكاعد
االختصاص في القانكف الكنسي الخاص بكؿ طائفة( ) ،باإلضافة إلى تنظيـ شيادة خطية لمزكاج،
يذكر فييا اسـ ككنية الزكجيف ،كجنسيتيما ،كمذىبيما ،كجنسية ككنية كالدييما ،كمحؿ إقامة
الزكجيف ،كاسـ ككنية الشاىديف ،كاسـ القس الذم أجرل مراسيـ عقد الزكاج( ).
كقد نظـ قانكف العائمة البيزنطي الشركط الشكمية الكاجب إتباعيا مف قبؿ الزكجيف
كاجراءات عقد الزكاج( ).
( )1عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص .436
( )2مجمكعة القكانيف الفمسطينية :مازف سيسالـ ،كاسحؽ مينا ،كسميماف الدحدكح :الجزء العاشر 2/الطبعة الثانية.1996 ،
( )3التي نصت عمى أنو ،....." -:كفيما يتعمؽ بزكاج المسيحييف القس أك الخكرم".
( )4مصطفى الجماؿ :مرجع سابؽ ،فقرة  ،146ص .217
( )5الفريد دياب :مرجع سابؽ ،ص .131
( )6راجع المكاد مف  100حتى  106مف ىذا القانكف.
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الحثلة ال ثاية :أجأب تأافر الشرأط الشكمية المقررة في قثاأن كل من الزأجين:
يجب أف يتكافر في عقد الزكاج إذا ما أريد االحتجاج بو في فمسطيف الشركط الشكمية
المقررة في قانكف كؿ مف الزكجيف ،كبالتالي يعد عقد الزكاج صحيحان شكالن ،إذا استكفى الشركط
المقررة في قانكف كؿ مف الزكجيف ،فإذا كاف الزكجاف أجنبياف متحداف في الجنسية خضع زكاجيما
مف حيث شركطو الشكمية لقانكنيما المشترؾ ،كالذم غالبان ما يتـ في الشكؿ القنصمي أك
الدبمكماسي ،كىما عادة ما يمجأف إلى الشكؿ الدبمكماسي أك القنصمي أماـ سفارة أك قنصمية الدكلة
التي ينتمكف إلييا لعقد زكاجيما

( ).

أما إذا كاف الزكجاف مف جنسيتيف مختمفتيف ،فيجب إبراـ عقد الزكاج مرة أماـ سفارة أك
قنصمية دكلة الزكج ،كمرة أخرل أماـ سفارة أك قنصمية دكلة الزكجة باعتبار أف السفير أك القنصؿ
بحكـ المكثؽ لعقكد الزكاج التي تتـ بيف األفراد الذيف يحممكف جنسية دكلتو( ).
كبالتالي يعد عقد الزكاج كفقان ليذا الشكؿ صحيحان في فمسطيف إذا استكفى الشركط الشكمية
التي يتطمبيا قانكف الجنسية المشتركة لمزكجيف إذا اتحدا في الجنسية ،أك قانكف جنسية كؿ مف
الزكجيف إذا اختمفا في الجنسية ( ).

( )1عكض اهلل السيد :مرجع سابؽ ،ص  ،437كنصت المادة  17مف القانكف األحكاؿ الشخصية األردني عمى أنو" -:ح -يتكلى قناصؿ
المممكة األردنية الياشمية المسممكف في خارج المممكة إجراء عقكد الزكاج كسماع تقرير الطالؽ لمرعايا األردنييف المكجكديف في خارج
المممكة كتسجيؿ ىذه الكثائؽ في سجالتيا الخاصة".
( )2رشا عمى الديف :مرجع سابؽ ،ص .57
( )3سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .138
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الفرض ال ثاي :إبرام عقد الزأاج ثرج فممطين أاوحتجثج به فيهث:
يجب في عقد الزكاج الذم يبرـ خارج فمسطيف كيراد االحتجاج بو فييا حتى يعد صحيحان،
أف تتكافر فيو الشركط الشكمية المقررة في قانكف محؿ اإلبراـ ،أك قانكف كؿ مف الزكجيف ،كعمى
ذلؾ يجب التمييز ىنا أيضان بيف حالتيف ،كىما:

الحثلة األألى :أجأب تأافر الشرأط الشكمية المقرر في قثاأن محل اإلبرام:
كىنا يجب التمييز بيف زكاج األجانب فيما بينيـ ،كزكاج الفمسطينييف المسمميف فيما بينيـ،
كسنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:

 -1زأاج األجثاب فيمث بياهم:
يككف عقد الزكاج الذم أبرـ بيف األجانب ،كيراد االحتجاج بو في فمسطيف صحيحان ،إذا
أبرـ كفقان لمشكؿ الذم يقرره قانكف محؿ اإلبراـ ،فإذا تـ استيفاء الشركط الشكمية في ىذا القانكف
كاف عقد الزكاج صحيحان في فمسطيف( ) ،كيرل البعض بأنو إذا كاف الزكجاف أجنبياف مسمماف ،أك
كاف الزكج مسممان ،فال يككف عقد الزكاج في نظر القاضي الكطني صحيحان مف حيث الشكؿ إذا
أبرـ في الشكؿ الديني غير اإلسالمي ،لمخالفتو فكرة النظاـ العاـ في الدكؿ اإلسالمية ،كالمستمدة
مف أحكاـ الشريعة اإلسالمية( ).

( )1سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .139
( )2المرجع نفسو ،ذات المكضع.
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 -2زأاج الفممطيايين الممممين فيمث بياهم:
ال يككف عقد الزكاج صحيحان إذا أبرـ خارج فمسطيف ككاف الزكجاف فمسطينياف مف
المسمميف ،أك كاف الزكج فمسطيني مسمـ ،إذا كاف قانكف محؿ اإلبراـ يجيز إبراـ عقد الزكاج في
الشكؿ المدني ،دكف اشتراط حضكر الشيكد ،كبالتالي ال يجكز االحتجاج بيذا العقد في فمسطيف( ).
كيرل البعض؛ بأنو إذا كاف قانكف محؿ اإلبراـ يجيز إبراـ عقكد الزكاج أماـ الكتبة المكثقيف
لمعقكد دكف شيكد ،فميس ىناؾ ما يمنع مف إفراغ زكاج المسمميف في الشكؿ المدني المعركؼ في
قانكف محؿ اإلبراـ ،إذا لـ تتكافر شيادة الشيكد ،طالما تكافرت العالنية كالشير لمثؿ ىذا الزكاج( ).

الحثلة ال ثاية :أجأب تأافر الشرأط الشكمية في قثاأن كل من الزأجين:
كىنا يجب أف نميز بيف زكاج الفمسطينييف المسمميف ،كزكاج الفمسطينييف غير المسمميف،
كزكاج األجانب فيما بينيـ ،كنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:

 -1زأاج الفممطيايين الممممين:
يعد عقد الزكاج بيف الفمسطينييف المسمميف إذا أبرـ خارج فمسطيف كيراد االحتجاج بو فييا
صحيحان ،إذا استكفى الشكؿ المدني التي تجيزه الشريعة اإلسالمية ،كىك الزكاج المدني بمعناه
الكاسع ،أم :الزكاج العرفي الذم يكتفي لصحتو تكافر اإلرادة لمزكجيف أك مف ينكب عنيما ،أك مف
لو حؽ الكالية في تزكجييما ،كحضكر الشيكد ،مع مراعاة قاعدة التكثيؽ في مكاتب التكثيؽ

( )1سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .140
( )2المرجع نفسو ،ذات المكضع.
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المختصة ،أك لدل مرجع التسجيؿ ،مف مأذكنيف شرعييف فيما يتعمؽ بزكاج الفمسطينييف
المسمميف( ).

 -2زأاج الفممطيايين غير الممممين:
أما فيما يتعمؽ بزكاج الفمسطينييف غير المسمميف المتحديف في الديف كالطائفة كالممة ،كمما
ال يدينكف بديف اإلسالـ ،فإف عقد زكاجيما يعد صحيحان مف حيث الشكؿ ،إذا تـ كفقان ألحكاـ
الشرائع الخاصة بيـ ،فيتـ عقد الزكاج بالنسبة لممسيحيي ف أماـ القس أك الخكرم ،كيتـ بالنسبة
لمفمسطينييف الييكد أماـ الراب أك الحاخاـ ،كيتـ بالنسبة لمدركز أماـ شيخ القبيمة( ).

 -3زأاج األجثاب فيمث بياهم:
يعد عقد الزكاج الذم يبرـ بيف األجانب خارج فمسطيف ،كيراد االحتجاج بو فييا ،صحيحان
مف الناحية الشكمية في فمسطيف إذا تـ كفقان لمشكؿ المقرر في قانكف جنسية الزكجيف المشتركة إذا
اتحدا في الجنسية ،أك في قانكف كؿ منيما إف اختمفا في الجنسية

(

) ،أك كفقان لمشكؿ المقرر في

قانكف المكطف المشترؾ لمزكجيف ،حتى كلك كاف إبراـ عقد الزكاج قد تـ في غير دكلة مكطنيما
المشترؾ( ).

( )1سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .140
( )2المرجع نفسو ،ذات المكضع.
( )3سالـ الدحدكح :ج ،3/مرجع سابؽ ،ص .140
( )4أحمد سالمة :عمـ قاعدة التنازع ،مرجع سابؽ ،فقرة  ،847ص .800
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ال ثتمة
تناكلنا في ىذا البحث مكضكع ،القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي كتطبيقو
عمى عقد الزكاج المختمط ،كمف خالؿ دراستنا ليذه المكضكع ،تكصمنا إلى عدة نتائج ،كتكصيات،
نجمميا عمى النحك اآلتي:
أأوً :الاتثئج:
تناكلنا في الفصؿ األكؿ القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي ،كمف خالؿ
التمييد ليذا الفصؿ تطرقنا إلى تعريؼ العقد بكجو عاـ ،ثـ بينا مضمكف العقد الدكلي ،كمعياره،
كرأينا أف المعيار القانكني التقميدم ىك الذم يصمح أف يككف معيا انر لتحديد دكلية العقد ،ثـ قمنا
بتحديد المقصكد بشكؿ العقد الدكلي ،كانتيينا إلى أف الفقو أجمع عمى أف شكؿ العقد ىك:

إفراغ

اإلرادة في قالب معيف كاظيارىا إلى العالـ الخارجي بأم كسيمة تؤدم إلى ىذا اإلظيار ،كاف ىذا
الشكمية تحقؽ العديد مف الغايات لممتعاقديف ،أىميا التيسير عمييـ في إبراـ عقدىـ صحيحان مف
الناحية الشكمية ،كقسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ،حيث تناكلنا في المبحث األكؿ تحديد القانكف
كاجب التطبيؽ عمى شكؿ العقد الدكلي ،عرضنا في المطمب األكؿ منو لمتطكر التاريخي الذم لحؽ
بقاعدة خضكع شكؿ العقد الدكلي لقانكف محؿ إبرامو ،بدءان مف مدرسة األحكاؿ اإليطالية القديمة،
حتى استقرت ىذه القاعدة باعتبارىا قاعدة تشريعية في جميع التشريعات ،كأف ىذه القاعدة استندت
إلى أسس عممية ،كنظرية ،ساىمت في بقائيا كاستقراىا كقاعد تشريعية ،كعرضنا في المطمب
الثاني منو لخصائص قاعدة الشكؿ ،كالتي تمثمت في ككنيا قاعدة تخييرية ،في أغمب التشريعات،
باإلضاؼ إلى أنيا قاعدة تبعية ،كأخي انر باعتبارىا قاعدة تنازع قكانيف ،كقمنا كذلؾ بتحديد طبيعة
ة
قاعدة الشكؿ ،كانتيينا إلى أنيا قاعدة إلزامية ،كأف صفة اإللزاـ فييا تنحصر في القكانيف الكاردة في
ىذه القاعدة ،كتناكلنا في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ ،مدل نطاؽ القانكف كاجب التطبيؽ عمى
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شكؿ العقد الدكلي ،كعرضنا في المطمب األكؿ منو لممسائؿ الشكمية بالمعنى الفني ،كقمنا بتعريؼ
المقصكد بالشكؿ ،كصكره ،كالتي تمثمت في الكتابة ،كالشيادة ،كتسميـ محؿ العقد ،ككذلؾ تدخؿ
سمطة إدارية أك دينية في إبراـ العقد ،أك قياـ القنصميات األجنبية في دكلة محؿ اإلبراـ بإبرامو ،ثـ
عرضنا في المطمب الثاني منو لمشكؿ المطمكب النعقاد العقد كاثباتو ،كرأينا كيؼ اختمؼ الفقو في
تحديد القانكف الذم يحكـ الشكؿ المطمكب النعقاد العقد إلى اتجاىيف ،ذىب االتجاه األكؿ إلى
إخضاع الشكؿ في ىذه المسألة إلى القانكف الذم يحكـ مكضكع العقد ،بينما ذىب االتجاه الثاني
إلى إخضاعيا إلى القانكف الذم يحكـ شكمو ،كانتيينا إلى أف االتجاه الثاني ،كالذم يرل خضكع
مدل لزكـ الشكؿ – الرسمية -أك عدـ لزكمو النعقاد العقد لمقانكف الذم يحكـ شكؿ العقد ،ىك
األدؽ مف الناحية العممية ،لحكمة التيسير التي أكدعيا المشرع في قاعدة الشكؿ ،أما مف حيث
الشكؿ الالزـ إلثبات العقد فقد ذىب أغمب الفقو كالقضاء إلى أف الدليؿ الكتابي يجب أف يخضع
مف حيث لزكمو ،أك عدـ لزكمو لقانكف محؿ اإلبراـ ،أم يخضع لقاعدة قانكف المحؿ يحكـ الشكؿ،
كبالتالي فالقاعدة المتعمقة بشكؿ العقد الدكلي الخاص ،كالتي أكردت أربعة قكانيف لحكـ شكؿ العقد
تسرم عمى مسألة إثبات ىذا العقد ،خاصة مسألة قبكؿ الدليؿ ،كقكتو كثبكت تاريخو ،كطرؽ ىذا
الثبكت ،كعرضنا في المطمب الثالث منو لألكضاع الشكمية التي ال تخضع لقاعدة الشكؿ ،كىي
ثالثة أنكاع ،أكليا :أشكاؿ الشير كالعالنية ،كرأينا أف أشكاؿ الشير كالعالنية التي ترد عمى العقكد
المتعمقة بالعقار تخضع لقانكف مكقع العقار ،أما المنقكؿ ،فيجمع الفقو عمى إخضاع األشكاؿ
المتعمقة بشير كنفاذ التصرفات الكاردة عمى السفف البحرية ،كالطائرات ،لقانكف دكلة العمـ ،كتخضع
الحقكؽ العينية التبعية السابؽ اكتسابيا عمى منقكؿ إلى قانكف المكقع المعاصر الكتساب الحؽ،
كثانييا :أشكاؿ المرافعات ،كاختمؼ الفقو في تكييؼ ىذه األشكاؿ إلى اتجاىيف ،أكليما :يرل كحدة
الشكؿ في العقد كاإلجراءات ،أما ثانييما :فيرل اختالؼ الشكؿ في العقد كاإلجراءات ،كانتيينا إلى
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أف ما ذىب إليو أصحاب االتجا قالثاني ،ىك األكلى في االعتبار ،عمى أساس أف كظيفة القضاء
ىي سمطة مف سمطات الدكلة ،كيجب أف تخضع في كيفية ممارسة عمميا لقانكف الدكلة التي تتبعيا
كتخضع لسيادتيا ،كأخي انر النكع الثالث :األشكاؿ المكممة لألىمية  ،كتخضع ىذه األشكاؿ في معظـ
التشريعات إلى القانكف الذم ينتمي إليو ناقص األىمية بجنسيتو ،باعتباره القانكف األكثر مالئمة
لحكـ ىذه المسائؿ.
كلدل تناكلنا لمفصؿ الثاني مف ىذا البحث ،عرضنا لتطبيؽ قاعدة الشكؿ عمى عقد الزكاج
المختمط.
كقمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف:
تناكلنا في المبحث األكؿ المسائؿ غير الشكمية في عقد الزكاج ،مستبعديف مف مكضكع
ىذا البحث المسائؿ التي تتعمؽ بآثار عقد الزكاج ،ككذلؾ المسائؿ المتعمقة بانقضائ ق ،نظ انر لككنيا
ال تتعمؽ بالمسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،كعرضنا في المطمب األكؿ منو لمقانكف كاجب التطبيؽ
عمى الخطبة ،كرأينا أف الفقو أجمع عمى خضكع الشركط المكضكعية فييا ،لقانكف جنسية الطرفيف
كؽت الخطبة ،ككذلؾ أجمع الفقو عمى خضكع آثار الخطبة إلى قانكف جنسية الخاطب كقت
الخطبة ،أما آثار العدكؿ عنيا ،فقد اختمؼ الفقو في تحديد القانكف الذم يحكميا ،كلكف الفقو الراجح
ذىب إلى إخضاع العدكؿ عف الخطبة لقانكف جنسية الخاطب كقت العدكؿ ،كيتـ استبعاد القانكف
كاجب التطبيؽ عمى الخطبة في فمسطيف في حالتيف ،الحالة األكلى :إذا كجدت قاعدة قانكنية تنص
عمى تطبيؽ قانكف آخر عمى عكس القانكف كاجب التطبيؽ عمى الخطبة ،كالحالة الثانية :إذا كاف
القانكف األجنبي كاجب التطبيؽ عمى الخطبة يتعارض مع لنظاـ العاـ في فمسطيف ،كعرضنا في
المطمب الثاني لمقانكف كاجب التطبيؽ عمى الشركط المكضكعية لعقد الزكاج ،كرأينا أف تحديد
الشركط المكضكعية في عقد الزكاج ىي مسألة تكييؼ تخضع لقانكف القاضي المعركض عميو
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النزاع ،ككذلؾ فإف الفقو ذىب إلى أف الشركط المكضكعية النعقاد الزكاج تنقسـ عمى فئتيف:
األكلى :الشركط اإليجابية النعقاد الزكاج ،ك الثانية :الشركط السمبية ،أم :مكانع الزكاج ،باإلضافة
إلى أف النظـ القانكنية المقارنة اختمفت في تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى ىذه الشركط إلى
ثالث طكائؼ :الطائفة األكلى :تخضع الشركط المكضكعية لمزكاج لقانكف محؿ اإلبراـ ،كالطائفة
الثانية :تخضع الشركط المكضكعية لمزكاج لقانكف مكطف الزكجية ،الطائفة الثالثة :قررت خضكع
الشركط المكضكعية لمزكاج لمقانكف الشخصي لمزكجيف ،كتناكلنا في المبحث الثاني المسائؿ الشكمية
في عقد الزكاج ،كعرضنا في المطمب األكؿ منو المسائؿ الشكمية في الخطبة ،كرأينا أف معنى
الخطبة يتبمكر في الفقو اإلسالمي في إظيار الرغبة في الزكاج مف الخاطبيف ،كىي بذلؾ ال تعد
عقدان ،أما في الشرائع المسيحية فيختمؼ األمر حيث تعد الخطبة عقدان ،كما كأنيا ال تنعقد إال بتالكة
طقكس معينة عمى يد الكاىف ،باإلضافة إلى القانكف كاجب التطبيؽ عمييا ،كرأينا أف أغمب
التشريعات المدنية محؿ الدراسة لـ تنص عمى قاعدة إسناد تحكـ الخطبة باستثنا

ء بعض

التشريعات ،كالتشريع الككيتي ،األمر الذم أدل إلى اختالؼ الفقو في تحديد ىذا القانكف ،حيث
انتيينا إلى أف األصؿ ىك خضكع الشركط الشكمية لمخطبة تخضع بحسب األصؿ قانكف البمد الذم
تمت فيو ،كيمكف أف تخضع عمى سبيؿ االستثناء إلى كؿ مف قانكف مكطف الخاطبيف المشترؾ ،أك
قانكنيما الكطني المشترؾ ،كعرضنا في المطمب الثاني منو المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،كقمنا
بتحديد الشركط الشكمية في عقد الزكاج ،كىي :الشيادة ،كالعالنية ،كابراـ عقد الزكاج أماـ جية
بينا البيانات التي يشتمؿ عمييا عقد الزكاج في
دينية ،كابراـ عقد الزكاج أماـ مرجع مختص ،ثـ ّ
تشريعات األحكاؿ الشخصية محؿ الدراسة ،ككذلؾ بيننا كيفية تسجيؿ عقد الزكاج فييا ،ككيفية
إثبات عقد الزكاج أيضان ،باإلضافة إلى الجزاء المترتب عمى عدـ تسجيؿ عقد الزكاج ،كرأينا كيؼ
اختمفت التشريعات في ىذه المسألة ،فمنيا مف قرر عقكبة الحبس كالغرامة ،كمنيا مف قرر عدـ
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اء عمى عدـ تسجيؿ عقد الزكاج ،كعرضنا في المطمب الثالث منو لمقانكف
سماع دعكل الزكجية ،جز ن
كاجب التطبيؽ عمى شكؿ عقد الزكاج ،فقمنا بتحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى شكؿ عقد الزكاج،
كرأينا أف التشريعات انقسمت إلى طائفتيف في النص عمى قاعدة إسناد تحكـ المسائؿ الشكمية في
عقد الزكاج ،فمنيا ما لـ ينص عمى ذلؾ كالتشريع المدني المصرم ،كالسكرم ،كالجزائرم ،مما أدل
إلى اختالؼ الفقو في تحديد ىذه القاعدة ،بينما نصت باقي التشريعات المقارنة محؿ الدراسة عمى
قاعدة إسناد لحكـ المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،ثـ عرضنا نطاؽ القانكف كاجب التطبيؽ عمى
شكؿ عقد الزكاج في القانكف المصرم ،كرأينا أف تطبيؽ نص المادة (

 )20مف القانكف المدني

المصرم عمى شكؿ عقد الزكاج ال يخمك مف الناحية العممية مف فرضيف ،أكليما :أف يبرـ عقد
الزكاج في مصر كيحتج بو فييا ،كيككف عقد الزكاج صحيحان مف الناحية الشكمية في ىذا الفرض
في القانكف المصرم ،إذا تـ ابرـ العقد كفقان ألحد األشكاؿ اآلتية :الشكؿ المحمي ،كالشكؿ العرفي
اإلسالمي ،كالشكؿ الدبمكماسي أك القنصمي ،كثانييما :أف يبرـ عقد الزكاج خارج مصر كيحتج بو
فييا ،كيككف عقد الزكاج صحيحان مف الناحية الشكمية في ىذا الفرض ،إذا ما تـ إبرامو كفقان ألحد
األشكاؿ اآلتية :الشكؿ المحمي ،كالشكؿ المقرر في القانكف المصرم ،كالشكؿ المقرر في قانكف
المكطف المشترؾ ،أما في القانكف الفمسطيني فإف تطبيؽ قاعدة اإلسناد المتعمقة بشكؿ عقد الزكاج،
ال يخمك مف فرضيف أيضان ،كىما :الفرض األكؿ :إبراـ عقد الزكاج في فمسطيف كاالحتجاج بو في
فمسطيف ،كىذا الفرض يندرج تحتو حالتاف ،كىما :الحالة األكلى :كجكب تكافر الشركط الشكمية في
القانكف الفمسطيني ،كيككف عقد زكاج األجانب صحيحان في فمسطيف مف حيث الشكؿ إذا أبرـ كفقان
ألحد األشكاؿ اآلتية :الشكؿ المحمي ،كالشكؿ العرفي اإلسالمي ،كالشكؿ الديني ،كأما الحالة
الثانية ،فيي :الحالة الثانية :كجكب تكافر الشركط الشكمية المقررة في قانكف كؿ مف الزكجيف ،أما
الفرض الثاني ،فيك :إبراـ عقد الزكاج خارج فمسطيف كيحتج بو فييا ،كىذا الفرض يندرج تحتو
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حالتاف أيضان ،الحالة األكؿ ل :كجكب تكافر الشركط الشكمية المقرر في قانكف محؿ اإلبراـ ،كىنا
يجب التمييز بيف زكاج األجانب فيما بينيـ ،كزكاج الفمسطينييف المسمميف فيما بينيـ ،أما الحالة
الثانية :فيي ضركرة كجكب تكافر الشركط الشكمية في قانكف كؿ مف الزكجيف ،كميزنا بيف زكاج
الفمسطينييف المسمميف،ك زكاج الفمسطينييف غير المسمميف ،كزكاج األجانب فيما بينيـ.

ثايثً :التأصيثت:
 -1نكصي المشرع العراقي بضركرة تعديؿ نص المادة

 26مف القانكف المدني العراقي

كالتي نصت عمى أنو" -:تخضع العقكد في شكميا لقانكف الدكلة التي تمت فييا" ،كذلؾ بإضافة
الضكابط اآلتية إلييا ،كىي :ضابط قانكف اإلرادة كىك الذم يحكـ الجانب المكضكعي في العقد،
ككذلؾ ضابط قانكف مكطف المتعاقديف ،كأخي انر ضابط قانكنيما الكطني المشترؾ ،كذلؾ حرصان منو
عمى التيسير عمى المتعاقديف في مجاؿ المعامالت الدكلية الخاصة ،كحرصان عمى حماية العقد مف
مغبة الكقكع في دائرة البطالف ،إذا ما خضع لقانكف كاحد قد يؤدم إلى بطالنو مف الناحية الشكمية،
ليصبح النص كفقان لما جاء في أغمب التشريعات العربية محؿ الدراسة ،عمى النحك اآلتي" -:العقكد
ما بيف األحياء تخضع في شكميا لقانكف البمد الذم تمت فيو ،كيجكز أيضان أف تخضع لمقانكف الذم
يسرم عمى أحكاميا المكضكعية ،كما يجكز أف تخضع لقانكف مكطف المتعاقديف ،أك قانكنيما
الكطني المشترؾ".
 -2نكصي المشرع المصرم ،كالسكرم ،كالعراقي  ،كالجزائرم كاألردني ،كاإلماراتي،
كالفمسطيني ،بضركرة تعديؿ قكانينيـ المدنية ،كذلؾ بإضافة نص قانكني يتعمؽ بتحديد القانكف
كاجب التطبيؽ عمى الخطبة ،كما فعؿ المشرع الككيتي في القانكف رقـ

 5لسنة  1961الخاص

بتنظيـ العالقات ذات العنصر األجنبية ،كالذم نص في المادة  35منو عمى أنو " -:تعتبر الخطبة
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مف مسائؿ األحكاؿ الشخصية ،كيسرم عمييا مف حيث شركط صحتيا قانكف الجنسية بالنسبة إلى
كؿ خاطب ،كمف حيث آثارىا قانكف جنسية الخاطب كقت الخطبة ،كمف حيث فسخيا قانكف جنسية
الخاطب كقت الفسخ " ،كذلؾ بإضافة ىذا النص في التشريعات المذككرة أعاله ،أك عمى األقؿ أف
تسمؾ ىذه التشريعات مسمؾ المشرع القطرم ،كالذم نص في المادة  18مف القانكف المدني القطرم
عمى أنو " -:تسرم عمى الخطبة األحكاـ المبينة في المكاد السابقة بشأف الزكاج"،

حتى ال يككف

تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى الخطبة ،مثار خالؼ بيف الفقو ،كالقضاء.
 -3نكصي المشرع المصرم ،كالسكرم ،كالجزائرم ،بضركرة تعديؿ تشريعاتيـ المدنية،
كذلؾ بإضافة قاعدة إسناد تحكـ المسائؿ الشكمية في عقد الزكاج ،كعدـ ترؾ األمر تارة الختالؼ
الفقو ،كتارة أخرل الجتياد القضاء ،كيجب أف ينصكا عمى القاعدة التي نصت عمييا غالبية
التشريعات المدنية المقارنة محؿ الدراسة ،كأكليا التشريع العراقي ،كالذم نص في الفقرة األكلى مف
المادة  19مف القانكف المدني عمى أنو " -:أما مف حيث الشكؿ فيعتبر صحيحان الزكاج ما بيف
أجنبييف ،أك ما بيف أجنبي كعراقي ،إذا عقد كفقان لمشكؿ المقرر في قانكف البمد الذم تـ فيو ،أك إذا
ركعيت فيو األشكاؿ التي قررىا قانكف كؿ مف الزكجيف".

153

قثئمة المراجع
أأوً :مراجع الحديث الشريف:
الب ثري :أبي عبد اهلل بف محمد بف إسماعيؿ بف المغيرة ،الجزء الثالث ،دكف طبعة ،دار الحديث،
القاىرة1425 ،ىػ 2004 -ـ.
الترمذي :محمد بف عيسى بف سكرة ،سنف الترمذم ،الجزء الثالث ،تحقيؽ :مصطفى محمد حسيف
الذىبي ،الطبعة األكلى ،دار الحديث ،القاىرة1419 ،ىػ 1999 -ـ.
أبأ داأد  :سميماف بف األشعث السجنتاني ،سنف أبي داككد ،الجزء الثاني ،راجعو كضبط أحاديثو
كحكاشيو :محمد محيي عبد الحميد ،دكف طبعة ،دار إحياء السنة النبكية ،دكف سنة نشر.
ابن مثجة  :محمد بف يزيد القزكيني ،سنف بف ماجة ،الجزء الثاني ،حقؽ نصكصو ،كرقـ كتبو
كأبكابو كأحاديثو ،كعمؽ عميو :محمد فؤاد عبد الباقي ،الطبعة األكلى ،دار الحديث ،القاىرة،
1419ىػ 1998 -ـ.
مثلك بن أاس :المكطأ ،الجزء الثاني ،صححو كرقمو كخرج أحاديثو ،كعمؽ عميو :محمد فؤاد عبد
الباقي ،دكف طبعة ،دار إحياء الكتب العربية ،دكف سنة نشر.

ثايثً :مراجع فقه الشريبة اإلمالمية:
أحمد فراج حمين  :أحكاـ الزكاج في الشريعة اإلسالمية ،دكف طبعة ،دار المطبكعات الجامعية،
اإلسكندرية ،دكف سنة نشر.
أحمد محمأد الشثفبي :الزكاج في الشريعة اإلسالمية ،دكف طبعة ،دكف دار نشر.1997 ،
أحمد الشثمي  :التطكر التاريخي لعقكد الزكاج في اإلسالـ ،دراسة مقارنة ،دكف طبعة ،دكف دار
نشر.1982 ،
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الميد مثبق  :فقو السنة ،المجمد الثاني ،الطبعة األكلى ،دار الفتح لإلعالـ العربي ،القاىرة،
.1999
الفريد ديثب :الكجيز في أحكاـ الزكاج كاألسرة لمطكائؼ المسيحية في األردف ،الطبعة األكلى ،دار
المنار لمنشر كالتكزيع ،عماف.1985 ،
رمضثن أبأ المبأد

 :المكجز في شرح األحكاؿ الشخصية لغير المسمميف ،دكف طبعة ،دار

المطبكعات الجامعية.2000 ،
عبد الأهثب الف  :أحكاـ األحكاؿ الشخصية في الشريعة اإلسالمية عمى مذىب أبي حنيفة كما
عميو العمؿ بالمحاكـ ،الطبعة الثانية ،دار القمـ لمنشر كالتكزيع ،الككيت.1990 ،
ع مثن التكرأري  :شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني ،دكف طبعة ،مكتبة دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،دكف دار نشر.
فثرأق عبد اهلل كريم :الكسيط في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي رقـ  ،188لسنة 1959
كتعديالتو ،عقد اإلرادة كآثاره ،كالفرقة كآثارىا ،كحقكؽ األقارب ،دكف طبعة ،ك ازرة التعميـ العالي
كالبحث العممي.2004 ،
محمد أبأ زهرة :األحكاؿ الشخصية ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر العربي.1957 ،
محمد أبأ زهرة :محاضرات في عقد الزكاج كآثاره ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي.1971 ،
محمد بن إممثعيل األمير اليماي الصابثاي

 :سبؿ اإلسالـ ،شرح بمكغ المراـ مف حجج أدلة

األحكاـ ،تحقيؽ :عصاـ الديف الصبابطي ،كعماد السيد ،الجزء الثالث ،الطبعة األكلى ،دار
الحديث ،القاىرة.2000 ،
محمأد المصري :الزكاج اإلسالمي السعيد ،الطبعة األكلى ،دار البياف الحديثة ،القاىرة.2006 ،
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مصطفى الجمثل  :األحكاؿ الشخصية لغير المسمميف في ظؿ أحكاـ القانكف رقـ

 1لسنة 2000

إلصدار قانكف تنظيـ بعض أكضاع كاجراءات التقاضي في مسائؿ األحكاؿ الشخصية ،دكف طبعة،
الفتح لمطباعة كالنشر.2001 ،

ثل ثً :المراجع القثاأاية:
 -1المراجع البثمة:
كقضاء ،كمبادئ النقض في اإلفالس التجارم ،عقد
إبراهيم أحمد :العقكد كالشركات التجارية فقيان
ن
الككالة بالعمكلة ،عقد النقؿ ،عقد البيع ،شركات األشخاص كاألمكاؿ ،شركات االستثمار كالشركات
األجنبية ،الطبعة األكلى ،دار الجامعة الجديدة لمنشر.1999 ،
إمحثق ماصأر  :نظريتا القانكف كالحؽ كتطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية ،دكف طبعة ،ديكاف
المطبكعات الجامعية.2001 ،
أحمد أبأ الأفث  :المرافعات المدنية كالتجارية بمقتضي قانكف المرافعات الجديد رقـ

 13لسنة

 ،1968كقانكف اإلثبات رقـ  25لسنة  ،1968دكف طبعة ،شركة الجالؿ لمطباعة ،دكف سنة نشر.
أاأر ممطثن :مصادر القانكف في القانكف المدني األردني" ،دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي" ،الطبعة
األكلى ،منشكرات الجامعة األردنية.1987 ،
أاأر ممطثن ،أجالل البدأي  :المكجز في العقكد المسماة ،الجزء األكؿ ،البيع ،دكف طبعة ،دار
المعارؼ.1963 ،
حمدي بثرأد :المدخؿ لمعمكـ القانكنية ،نظرية الحؽ كالقانكف ،دكف طبعة ،دكف دار نشر ،دكف سنة
نشر.
حمين عبد المطيف حمدان :أحكاـ الشير العقارم ،دكف طبعة ،الدار الجامعية ،بيركت.1986 ،
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ميل قدادة :الكجيز في شرح القانكف المدني الفمسطيني ،العقكد المسماة ،الكتاب األكؿ ،عقد البيع،
دكف طبعة ،دكف دار نشر.1997 ،
ميل قدادة  :الكجيز في شرح القانكف المدني الفمسطيني الحقكؽ العينية األصمية ،الطبعة الثالثة،
دكف دار نشر.1998 ،
ميل قدادة  :الكجيز في شرح القانكف المدني الفمسطيني ،الحقكؽ العينية التبعية ،الطبعة الثانية،
دكف دار نشر.1997 ،
مثلم الدحدأح :الكجيز في عقد البيع ،الطبعة األكلى ،دكف دار نشر.2006 ،
مثلم الدحدأح ،أحمدي بثرأد :محاضرات في المبادئ القانكنية العامة ،دراسة خاصة لطمبة كمية
االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،الطبعة األكلى ،دكف دار نشر.2009-2008 ،
طثلب حمن مأمى  :القانكف الجكم الدكلي ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
.2005
عبثس الصراف  :شرح عقد البيع في القانكف المدني الككيتي "دراسة مقارنة" ،الطبعة األكلى ،دار
البحكث العممية.1975 ،
عبد الرزاق الماهأري  :الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،الجزء األكؿ ،مصادر االلتزاـ،
أضاؼ إلى حكاشييا ،عبد الباسط جميعي ،كمصطفى محمد الفقي،

الطبعة الثالثة ،منشكرات

الحمبي الحقكقية ،بيركت.1998 ،
عبد الرزاق الماهأري :الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،الجزء الثاني ،نظرية االلتزاـ بكجو
عاـ ،اإلثبات ،آثار االلتزاـ ،أضاؼ إلى حكاشييا ،عبد الباسط جميعي ،كمصطفى محمد الفقي،
الطبعة الثالثة ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت.1998 ،
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عبد المجيد الحكيم ،أعبد البثقي البكري ،أمحمد البشير  :الكجيز في نظرية االلتزاـ في القانكف
المدني العراقي ،الجزء األكؿ ،مصادر االلتزاـ ،دكف طبعة ،ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي،
العراؽ.1980 ،
محمد أبأ عمثرة :القانكف اإلدارم ،الجزء األكؿ ،تنظيـ اإلدارة العامة في فمسطيف ،الطبعة الثانية،
دكف دار نشر.1998-1997 ،
محمد عمى عرفة  :التقنيف المدني الجديد ،شرح مقارف عمى النصكص ،الطبعة الثانية ،مكتبة
النيضة المصرية ،القاىرة.1955 ،
مصطفى الجمثل :نظاـ الممكية ،الطبعة الثانية ،الفتح لمطباعة كالنشر.2000 ،
مصطفى عيثد  :الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  2لسنة ،2001
الكتاب األكؿ ،في التنظيـ القضائي ،كالية القضاء ،كاالختصاص القضائي ،الدعكل القضائية
كأساليبيا ،الطبعة األكلى ،دكف دار نشر.2003 ،
مأمى أبأ ممأح :المدخؿ لمعمكـ القانكنية ،الكتاب األكؿ نظرية القانكف ،الطبعة األكلى ،دكف دار
نشر.2002-2001 ،
مأمى أبأ ممأح :المدخؿ لدراسة القانكف ،الكتاب الثاني ،نظرية الحؽ ،دكف طبعة ،دكف دار نشر،
.2003
مأمى أبأ ممأح :شرح قانكف البينات رقـ  4لسنة  ،2001الطبعة األكلى ،دكف دار نشر.2003 ،
امرين محثماه :التزاـ البائع بالتسميـ كالمطابقة ،دراسة مقارنة في القانكف اإلنجميزم ،كاتفاقية األمـ
المتحدة لمبيع الدكلي لمبضائع ( 1980اتفاقية ڤيينا) ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
.2011
 -2المراجع ال ثصة:
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إبراهيم أحمد إبراهيم :تنازع القكانيف كاالختصاص القضائي الدكلي ،دكف طبعة ،دار سيد عبد اهلل
كجيو ،القاىرة.1981 ،
إبراهيم بن أحمد بن مبيد زمزمي  :القانكف الكاجب التطبيؽ في منازعات عقكد التجارة اإللكتركنية،
دراسة مقارنة ،دكف طبعة ،دار النيضة العربية.2009 ،
أبأ البال الامر :المختصر في تنازع القكانيف ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية لمنشر ،القاىرة،
.2006
أحمد مالمة :قانكف العقد الدكلي ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية لمنشر.2001-2000 ،
أحمد مالمة  :عمـ قاعدة التنازع كاالختيار بيف الشرائع ،أصكالن كمنيجان ،الطبعة األكلى ،مكتبة
الجالء الجديدة.1996 ،
أحمد محمأد الهأارى  :حماية العاقد الضعيؼ في القانكف الدكلي الخاص ،الطبعة الثانية ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.2000 ،
أحمد مممم  :مكجز القانكف الدكلي الخاص المقارف في مصر كلبناف ،دكف طبعة ،دار النيضة
العربية ،دكف سنة نشر.
أشرف محمد أفث  :المبادئ العامة لتنازع القكانيف في القانكف المقارف ،دكف طبعة ،دار النيضة
العربية.2007 ،
أشرف محمد أفث  :الكسيط في القانكف الدكلي الخاص ،المبادئ العامة لتنازع القكانيف في القانكف
المقارف ،قكاعد اإلسناد في القانكف المصرم ،تنازع االختصاص القضائي ،آثار األحكاـ األجنبية،
الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية.2009 ،
أمين دأاس :تنازع القكانيف في فمسطيف ،الطبعة األكلى ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.2001 ،
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جثبر جثد عبد الرحمن :القانكف الدكلي الخاص العربي ،الجزء الثالث ،تنازع القكانيف ،دكف طبعة،
دكف دار نشر.1960 ،
جمثل الكردي :تنازع القكانيف ،دكف طبعة ،دار النيضة العربية.2005 ،
حمن الهداأي  :القانكف الدكلي الخاص ،تنازع القكانيف ،المبادئ العامة كالحمكؿ الكضعية في
القانكف األردني ،الطبعة الثانية ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.1997 ،
حفيظة الحداد  :المكجز في القانكف الدكلي الخاص ،الكتاب األكؿ ،المبادئ العامة في تنازع
القكانيف ،دكف طبعة ،منشكرات الحمبي الحقكقية.2009 ،
رشث عمي الدين  :القانكف الكاجب التطبيؽ عمى عقد الزكاج ،دراسة في إطار التشريعات العربية،
دكف طبعة ،الدار الجامعية الجديدة.2010 ،
مثلم الدحدأح  :الكجيز في القانكف الدكلي الخاص ،الجزء األكؿ ،في الجنسية ،كالمكطف ،كمركز
األجانب ،الطبعة الخامسة ،دكف دار نشر.2004 ،
مثلم الدحدأح :الكجيز في القانكف الدكلي الخاص ،الجزء الثالث ،في تنازع القكانيف ،كاالختصاص
القضائي الدكلي ،الطبعة الثانية ،دكف دار نشر.2002 ،
مثمي ماصأر :الكسيط في القانكف الدكلي الخاص ،الطبعة األكلى ،دار العمكـ العربية.1994 ،
صالح الدين جمثل الدين  :القانكف الدكلي الخاص ،الكتاب األكؿ ،االختصاص القضائي الدكلي،
تنازع القكانيف ،دكف طبعة ،دكف دار نشر.2009 ،
صالح الدين جمثل الدين :تنازع القكانيف ،دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف ،الطبعة األكلى ،دكف
دار نشر.2006 ،
صالح الدين جمثل الدين  :الضكابط الشخصية لالختصاص القضائي الدكلي ،دراسة في إطار
أحكاـ الشريعة ،دكف طبعة ،دار الفكر العربي.2004 ،
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طرح البحأر عمي حمن فرج  :تدكيؿ العقد ،دراسة تحميمية عمى ضكء االتفاقية الخاصة بالقانكف
الكاجب التطبيؽ عمى االلتزامات التعاقدية المكقعة في ركما  19يكنيك  ،1980دكف طبعة ،منشأة
المعارؼ ،اإلسكندرية.2000 ،
عثدل محمد ير :عقكد البيع الدكلي لمبضائع مف خالؿ اتفاقية ڤيينا ،الطبعة األكلى ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.1994 ،
عثمر محمد الكمأااي :تنازع القكانيف ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى،
.2010
عز الدين عبد اهلل :القانكف الدكلي الخاص ،الجزء الثاني ،في تنازع القكانيف ،الطبعة السادسة ،دار
النيضة العربية.1969 ،
عصثم الدين القصبي  :القانكف الدكلي الخاص المصرم ،دكف طبعة ،النسر الذىبي لمطباعة،
.2004-2003
عكثشة عبد البثل :تنازع القكانيف ،دراسة مقارنة ،دكف طبعة ،دار المطبكعات الجامعية.2002 ،
عكثشة عبد البثل  :أصكؿ القانكف الدكلي الخاص المبناني كالمقارف ،دكف طبعة ،الدار الجامعية،
.1992
عاثيت ثبت  :اطراح فكرة الدفع بالنظاـ العاـ في نطاؽ القانكف الدكلي الخاص ،دكف طبعة ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.1995 ،
عأض اهلل الميد  :الكجيز في القانكف الدكلي الخاص ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثانية،
.1997
غثلب الداأدي :القانكف الدكلي الخاص األردني ،الطبعة األكلى ،دكف دار نشر.1996 ،
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غثلب الداأدي :القانكف الدكلي الخاص ،تنازع القكانيف ،تنازع االختصاص القضائي الدكلي ،تنفيذ
األحكاـ األجنبية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.2011 ،
غثلب الداأدي ،أحمن الهداأي  :القانكف الدكلي الخاص ،الجنسية ،كالمكطف ،كمركز األجانب
كأحكامو في القانكف العراقي ،الجزء األكؿ ،دكف طبعة ،مطبعة ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالبحث
العممي ،العراؽ.1988 ،
فؤاد ريثض :تنازع القكانيف ،الكتاب األكؿ ،دكف طبعة ،دكف دار نشر.1999-1998 ،
فؤاد ريثض ،أمثميه راشد :مبادئ تنازع القكانيف كتنازع االختصاص القضائي الدكلي ،دكف طبعة،
دكف دار نشر.1993 ،
فؤاد ريثض ،أمحمد الترجمثن

 :القانكف الدكلي الخاص ،دكف طبعة ،دار النيضة العربية ،

.2003-2002
محمد حمين ماصأر  :العقكد الدكلية ،ماىية العقد الدكلي كأنكاعو ،كتطبيقاتو ،مفاكضات العقد
كابرامو ،مضمكنو كآثاره كانقضائو ،الصياغة كالجكانب التقنية كاالئتمانية ،كالكتركنية ،االختصاص
القضائي كالقانكني ،التحكيـ كقانكف التجارة الدكلية ،دكف طبعة ،الدار الجامعية الجديد لمنشر،
اإلسكندرية.2009 ،
محمد فهمي  :أصكؿ القانكف الدكلي الخاص ،الجنسية ،كالمكطف ،كمركز األجانب ،مادة التنازع،
الطبعة الثانية ،مؤسسة الثقافة الجامعية.1992 ،
محمد أليد المصري  :الكجيز في شرح القانكف الدكلي الخاص ،دارسة مقارنة لمتشريعات العربية
كالتشريع الفرنسي ،الطبعة األكلى ،دار النشر لمثقافة كالتكزيع ،عماف.2009 ،
محمأد يثقأت :حرية المتعاقديف في اختيار قانكف العقد الدكلي بيف النظرية كالتطبيؽ ،دكف طبعة،
منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.2000 ،
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محمأد يثقأت  :الركابط العقدية الدكلية بيف النظرية الشخصية كالنظرية المكضكعية ،دكف طبعة،
دار الفكر الجامعي.2004 ،
ممدأح عرمأش  :القانكف الدكلي الخاص األردني كالمقارف ،الجزء األكؿ ،دكف طبعة ،مكتبة دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع.1998 ،
مأمى عبأدي  :الكجيز في القانكف الدكلي الخاص المغربي ،المركز الثقافي العربي ،الطبعة
األكلى.1994 ،
اثصر ع مثن  :القانكف الدكلي الخاص المصرم ،الكتاب الثاني ،االختصاص القضائي الدكلي،
تنازع القكانيف ،اآلثار الدكلية لألحكاـ ،التحكيـ الدكلي الخاص ،الطبعة األكلى ،دار النيضة
العربية.2009 ،
اثصر مشكأري :مبادئ في القانكف الدكلي الخاص ،دكف طبعة ،مكتبة المعارؼ الجامعية ،فاس،
.2001
هشثم ثلد :المدخؿ لمقانكف الدكلي الخاص العربي ،نشأتو ،مباحثو ،مصادره ،طبيعية ،دكف طبعة،
دار الفكر العربي.2003 ،
هشثم صثدق  :دركس في القانكف الدكلي الخاص ،الجنسية المبنانية ،دكف طبعة ،الدار الجامعية
لمطباعة كالنشر ،بيركت.1983 ،
هشثم صثدق ،أعكثشة عبد البثل ،أحفيظة الميد الحداد  :القانكف الدكلي الخاص ،دكف طبعة،
دار المطبكعات الجامعية.2006 ،
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راببثً :الرمثئل البممية:
حمثم الدين فتحي اثصيف  :مركز قانكف القاضي في حكـ المنازعات الدكلية الخاصة ،دراسة
مقارنة ،رسالة دكتكراه ،نكقشت بجامعة عيف شمس.1990 ،
مثلم الدحدأح :الشكمية في العقكد المدنية في القانكف األردني ،رسالة ماجستير ، ،نكقشت بالجامعة
األردنية ،بتاريخ.1989/5/17 :
مثلم الدحدأح  :الطبيعة القانكنية لمتسجيؿ كأثر تخمفو في البيع العقارم ،رسالة دكتكراه ،الطبعة
الثانية ،دكف دار نشر.1998 ،
طمين مهيمة  :الشكمية في عقكد التجارة اإللكتركنية ،رسالة ماجستير ،نكقشت بجامعة معمرم
بتاريخ.2011/3/1 :
عبد اهلل محمأد :حماية المستيمؾ في التعاقد اإللكتركني ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،نكقشت
بجامعة النجاح الكطنية -فمسطيف بتاريخ .2009/9/7

ثممثً :األبحثث البممية:
فؤاد ديب :بحث بعنكاف ،المحكـ الدكلي كنظاـ تنازع القكانيف الكطنية ،منشكر بمجمة جامعة دمشؽ
لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد  ،24العدد الثاني.2008 ،
محمد المصري :بحث بعنكاف ،العقد الدكلي بيف النظرة التقميدية كالنظرة الحديثة ،منشكر بمجمة
الشريعة كالقانكف بجامعة البحريف ،العدد العاشر.2004 ،
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مثدمثً :المأاقع اإللكترأاية:
بحث بباأان  :قاعدة الشكؿ في القانكف الدكلي الخاص منشكر بالمكقع اإللكتركني:
( http://www.djelfa.infoمنتديات الجمفة) بتاريخ .2009/2/4
بحث بباأان :القانكف الكاجب التطبيؽ عمى الزكاج في القانكف الجزائرم ،منشكر بالمكقع اإللكتركني
ستار تايمز،

 ،www.startimes.com.بتاريخ

مثببثً :المذكرات اإليضثحية:
المذكرة اإليضاحية لمشركع القانكف المدني الفمسطيني.2003 ،

ثماثً :القأااين:
 -1القأااين المداية:
القانكف المدني المصرم لسنة .1948
القانكف المدني السكرم لسنة .1948
القانكف المدني العراقي لسنة .1951
القانكف المدني الجزائرم لسنة .1975
القانكف المدني األردني لسنة .1976
القانكف المني القطرم لسنة .2004
القانكف المدني الفمسطيني لسنة .2012
 -2قأااين دألي ثص:
القانكف الككيتي الخاص بتنظيـ العالقات ذات العنصر األجنبي لسنة .1961

.2009/12/6
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مجمة القانكف الدكلي الخاص التكنسي لسنة .1998

 -3قأااين األحأال الش صية:
قانكف األحكاؿ الشخصية الفمسطيني عمى مذىب اإلماـ أبي حنيفة النعماف.
قانكف تسجيؿ الزكاج كالطالؽ الفمسطيني لسنة .1919
قانكف األحكاؿ الشخصية لممسيحييف

– الركـ األرثكذكس -قانكف العائمة البيزنطي لسنة

.1954
قانكف حقكؽ العائمة – النكاح كاالفتراؽ -األردني لسنة .1927
قانكف األحكاؿ الشخصية السكرم لسنة .1953
مدكنة األسرة المغربية لسنة .1970
قانكف األحكاؿ الشخصية األردني لسنة .1976
قانكف األسرة الجزائرم لسنة .1984
قانكف األحكاؿ الشخصية الككيتي لسنة .1984
قانكف األحكاؿ الشخصية اليمني لسنة .1992
قانكف تنظيـ بعض أكضاع كاجراءات التقاضي في مسائؿ األحكاؿ الشخصية المصرم
لسنة.2000
قانكف األحكاؿ الشخصية اإلماراتي لسنة .2005
قانكف األسرة القطرم لسنة .2006
قانكف أحكاـ األسرة البحريني لسنة .2009
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