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  :ملخص البحث

نظرية اإلحالة في القانون الدولي الخاص تعتبر من المساااااااااأث التي الًارا وديا  انونياا 
كبير بين فقهاا  القاانون الادولي الخااصل والتي لب تتبكور كنظرياة  اانونياة هي في  هاد 
 ريب في القضااااااااا  الترنساااااااايل وتناوث فقها  القانون متهوب اإلحالة بالتحكيث الكًير من 

ألخااب باااإلحااالااة ل وان القيمااة العمكيااة لكبحاات تبين الن تيبيأ حياات تيبيأ الو رفا ا
نظرية اإلحالة يؤدي هلى ايختالف في األحكاب القضاااااااأية النهاأية بحسااااااب ما هبا كان 
 انون دولة القاضااااااي المنظور الماما النخا  يإلخب باإلحالة الو يرفضااااااها لباإلضااااااافة هلى 

اسااااااااااااتعرا الباحت مو ف فقها  ظهور اتواهاا حديًة تتبنى تيبيأ نظرية اإلحالةل و 
القانون الدولي الخاص من متهوب اإلحالة ل وحوج التقا القانوني من حيت تيبيقها الو 
رفضاهال حيت الن نظرية اإلحالة تب رفضاها من معظب القوانين العربية باساتًنا  القانون 

األخب بنظرية اإلماراتي الكبان تبنى مو ف المعامالا المدنية المدني الوخاأري و انون 
اإلحالة ل ًب نا ش الباحت الحث الوظيتي لقا دة اإلسااناد وهو اتواح حديت ينادي بربي 
اإلحالة بغاية  ا دة اإلسناد والوظيتة التي تؤديها لتحقيأ العدالة باختيار القانون واوب 

  التيبيأ لحث النخا  لوفي الخاتمة تب استعراا النتاأج والتوصياا .
 

اإلحالةل الدولي الخاصل تيبيأ القانون األونبيل اإلحالة ية: الكلمة المفتاح
 الميكقةل الروو .
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Abstract: 
 Renvoi doctrine in private international law is one of the 

issues that raised a great legal controversy between the jurists 
of private international law, which did not crystallize as a legal 
theory until recently in the French judiciary, The jurists have dealt 
with the concept of Renvoi analysis in terms of the application 
or refusal to adopt the doctrine of Renvoi, Which leads to a 
difference in the final judicial decisions depending on whether 
the law of the state under consideration of the dispute leads to 
or rejects the doctrine of Renvoi, The researcher reviewed the 
position of jurists of private international law on the concept of 
Renvoi, and the arguments of jurisprudence in terms of their 
application or rejection, as the doctrine of Renvoi was rejected 
by most Arab laws except the Algerian civil law and UAE law, 
which adopted a flexible position on the doctrine of Renvoi Then, 
the researcher discussed the functional solution of the choice of 
rule of law by linking the Renvoi to the purpose of the reference 
base and the function it performs to achieve justice by choosing 
the applicable law, and the conclusion was to review the findings 
and recommendations. 

Keywords: Renvoi, private international, foreign law 
enforcement, Transmission, Remission. 
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 المقدمة:
بسب اهلل الرحمن الرحيب والحمد هلل رب العالمين المنان بديع السماواا واألرا والصالة 

  والسالب  كى نبينا محمد سيد األولين واألخرينل خاتب األنبيا  المرسكين الما بعد:
نظرية اإلحالة ظهرا فعكياا في الرو ة المحاكب وتيبيقاا  مكياا  بث الن ترفضااااااااااااااها الو   

نصاااااااااااااوص القوانين الو ينا ااااااااااااااها التقا القانونيل بعد بل  ظهر خالف فقها  تإلخب بها 
القانون الدولي الخاص باااااااااااااااإلن األخب بنظرية اإلحالة الو رفضااااااااااااااهال بث وامتد الخالف 
ليااااااااااااااامث النوا  اإلحالة ونيا هال مما الدإ بالتالي هلى هًرا  مواضاااااااااااااايع القانون الدولي 

وني حوث نظرية اإلحالة ل هي الن القوانين ل وبالرغب من الودث التقهي والقان(1)الخاص 
العربية لب تصااااث هلى رالي موحد لبخب بنظرية اإلحالة وبقيا رافضااااة لهال لكن وبووود 
آرا  فقهية  انونية منادية بتيبيأ نظرية اإلحالة في التاااااااااااااااريعاا العربية في ا ونة 

ون المعامالا األخيرة ل وتب توسااااااااااايد بل  فعكياا بالنص  كى موضاااااااااااو  اإلحالة في  ان
المدنية اإلماراتي والقانون المدني الوخاأري ل والتي تبنا اتخاب مو ف تاااااااااااااااريعي مرن 
لكتعامث مع نظرية اإلحالةل وبنا ا  كى تغيير النظرة القانونية التقكيدية الرافضاااااااااااة لبخب 

 بنظرية اإلحالة اخترنا موضو  نظرية اإلحالة لكبحت من وديد.
الة نحتاج مسااااااااابقاا هلى توضااااااااايم الن لكث دولة الحكاب حتى نساااااااااتعرا نظرية اإلح   

ونصاااااااوص  انونية موضاااااااو ية داخكية تيبأ  كى من يحمث ونسااااااايتها في  ال اتهب 
القانونية الوينية لتا المناخ اا بينهبل باإلضاااااااااااااافة هلى الحكاب ونصاااااااااااااوص  انونية 
الخرإ خاصاااااااااااة بتناخ  القوانين وداخكة في القانون الدولي الخاصل وهبح النصاااااااااااوص 

انونية تيبأ  كى العال اا القانونية الخاصاااااة موضاااااو  الد وإ التي تااااااتمث  كى الق
  نصر الونبي حيت تتعدإ العال ة القانونية إل كيب الدولة الواحدة وتكون مرتبية 

 

الخاص الوخاأري: ماككة الب حثل موكة الحقوأ والعكوب  بد المال  الدحل اإلحالة في القانون الدولي (1)
 .142ب صتحة  2015ل 25اإلنسانيةل وامعة خيان  ااور العدد 
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بإلكًر من نظاب  انوني من حيت اليرافها الو موضااااااااااااااو ها الو مكان  ياب هبح العال ة 
 .(1)القانونية 

 إشكالية البحث 
تتوساااد هااااكالية البحت في الن تيبيأ نظرية اإلحالة الو  دب األخب بها يؤدي هلى 
ايختالف في األحكاب القضااااااااااأية النهاأية بحساااااااااب ما هبا كان  انون دولة القاضاااااااااي 
المنظور المااامااا النخا  يااإلخااب بتيبيأ نظريااة اإلحااالااة الو يرفضااااااااااااااهااا ل وبااالتااالي ي يتب 

القضااااااااااأي البي يتو عا اليراف النخا  مما يؤدي هلى اإلوحاف الوصاااااااااوث هلى الحكب 
بحقوأ األفراد ل و دب استقرار المعامالا القانونية وتيبيأ نظب  انونية  كيهب مختكتة 
تماماا  ما منصاااااااوص  كيا في  وانين بالدهبل مًاث  كى بل  األحواث الااااااااخصاااااااية 

ل فعند تيبيأ نظرية المساااااااااااتمدة من الااااااااااااريعة اإلساااااااااااالمية في معظب الدوث العربية 
اإلحالة  د يؤدي هلى احتماث تيبيأ الحكاب الااااريعة اإلساااالمية  كى غير المساااكمينل 
مًالا في  الميرات وتعدد الخوواا والتبني واليالأ باإلرادة المنتردة والوصاااااااااااية ل مما 
يؤدي هلى  دب التعاون بين النظب القانونية  كى الصااااااااااااااعيد القانون الدولي الخاصل 

كيا ما مدإ الحاوة فعكياا لتعديث النصوص واألحكاب القانونية الخاصة بمسإللة وبنا ا  
اإلحاااالاااة في القوانين العربياااةج الو هاااث يواااب  كى القوانين النص  كى رفا تيبيأ 

 نظرية اإلحالة ككيااج
 هدف البحث:

لقا       يهدف هبا البحت هلى بيان نظرية اإلحالة في القانون الدولي الخاصل وا 
كى مو ف كث من الماااار  المصاااري والماااار  اإلنوكيخي والماااار  اإلماراتي الضاااو   

والمااااار  الوخاأري من نظرية اإلحالةل وبعد بل  بيان بعا المقترحاا التقهية لتا 
 

(  احمد  بد الحميد  اااااااااااااااوش ل القانون الدولي الخاصل )القاهرة: دار النهضاااااااااااااااة العربية 2)
ل  وا د اإلسااااناد وآلياا التيبيأ في العراأل موكة حساااان  كي كاظبل 276ب(ل صل 2002ل

  .323ل وامعة الهث البيا صل 20بل  دد  2017الهث البيال 
 

http://abu.edu.iq/research/researchers/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85
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المناخ اا القانونية التي تعيي نتس األحكاب القضااااااااااأية المترتبة  كى نظرية اإلحالة 
اا الخروج بنتاأج مناسبة وا تراح التوصياا في حالة الن القانون رفا األخب بهال والخير 

 المالأمة. 
 منهجية البحث:

لإلوابة  كى هااااااااااكالية البحت سااااااااانعتمد  كى المنهج الوصاااااااااتي وبل   ند    
اسااااتعراا النصااااوص القانونية حوث نظرية الحالةل والتحكيكي حيت ساااانقوب ببيان 

إلحالة وحوج نظرية اإلحالة ومتهومها والنوا هال واسااتعراا حوج مؤدي نظرية ا
المعارضااااااين لنظرية اإلحالةل وبتحكيث كافة النصااااااوص القانونية المتعكقة بمسااااااإللة 
اإلحالة ومنا ااااااااااااتها في ضاااااااااااو  ا را  في التقا القانونيل مع  دب ههماث المنهج 
المقااارن في فقااا القااانون الاادولي الخاااصل من الوااث التعرف  كى متهوب والحكاااب 

  ودا.اإلحالةل وتحديد موا ع القصور الن و 
 هيكلية البحث:

ومن هبا المنيكأ وتحقيقاا ألهداف البحت فان الموضاااااو  يبدال بمقدمةل ًب     
سااااااااوف نتككب في الميكب  سااااااااوف نقوب بتقساااااااايب البحت هلى ًالًة ميالب وخاتمةل

األوث  ن متهوب نظرياااة اإلحاااالاااة وبلااا  من خالث تعريف اإلحاااالاااة وبياااان النوا  
يتناوث دراسااااااااااااااااة مو ف التقا القانوني من اإلحالة حيت الميكب الًاني اإلحالةل و

لحوج النصاااااااااااااااار فكرة اإلحالةل ًب نبين حوج ايتواح الرافا لتكرة اإلحالةل  تحكيكية
بعا ايتوااااهااااا المؤدياااة هلى باا النتيواااة المترتباااة  كى األخاااب بنظرياااة وبياااان 
لمصااااري والمااااار  األردني الًالت سااااوف ننا ش رالي المااااار  ا الميكبل وفي اإلحالة

و كيا ساااانقوب بتقساااايب  النتاأج والتوصاااايااوالتقا اإلنوكيخي من نظرية اإلحالةل والخيراا 
 وفأ ا تي:هبا البحت 
 األوث: متهوب نظرية اإلحالة. الميكب
 مو ف التقا القانوني من اإلحالة. الًاني: الميكب
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األردني والتقا اإلنوكيخي من مو ف التاااااريع المصااااري والتاااااريع  الًالت: الميكب
 نظرية اإلحالة.

 المطلب األول مفهوم نظرية اإلحالة:
حتى نتوصااث هلى متهوب واضاام  ن نظرية اإلحالة لعكا من البديهي الن نسااتهث   
باستعراا متهوب اإلحالة من حيت بيان التعريف بهبح النظرية في التقا  الميكبهبا 

 استنا في التر  الًاني  ن النوا  اإلحالة.القانوني في التر  األوثل وستكون در 
لة: ابتاادا ا يمكن تعريف اإلحااالااة بااإلنهااا هي تكاا   الفرع األول: تعريف اإلحا

التكرة التي تقضاااااااااااااااي بتيبيأ  وا د اإلساااااااااااااااناد في القانون األونبي المختص بحكب 
التناخ  العال ة بمقتضااااى  وا د اإلسااااناد الوينية متى اختكتا مع هبح األخيرة وكان 

 .(1) بينهما سكبياا 
كبل  يمكن تعريف اإلحالة بإلنها تك  النظرية التي تقضي بتيبيأ  وا د القانون 
الدولي الخاص في القانون األونبي الواوب التيبيأ  كى العال ة بمقتضااااااااااى  وا د 

 .  (2)التناخ  الوينية 
ااا  وا د اإلسناد في  انون وبالنظر لما ورد سابقاا من تعريتاا نالحظ النا هبا ما اتاتااقا

القاضاااي مع  وا د اإلساااناد في القانون األونبيل ي يكون هنا  مواث لكتناخ  فيما بينهال 
هنما تًور الصااااعوباا فيما لو اختكتا  وا د اإلسااااناد في القانون األونبي  نها في  انون 

 القاضيل وهو تناخ  يتا هن كان هيوابياا بتيبيأ  انون القاضي.
ا كان التناخ  سااااااكبياا بين  وا د اإلساااااانادل ويحدت التناخ  السااااااكبي  ندما تتخكى والما هب

كث  ا دة من  وا د التناخ   ن ايختصاااااااااااص البي انعقد لهال فالقانون المعروا  كيا 
النخا  يدفع بعدب ايختصاااااااااااااااص ويكون بل   ندما تختكف  ا دة اإلسااااااااااااااناد في القانون 

 

ايختصاص  (   خ الدين  بد اهللل القانون الدولي الخاصل الوخ  الًانيل تناخ  القوانين وتناخ 3) 
 .144ل صتحة 9ي  (1986القضاأي الدوليينل )القاهرة: الهيأة المصرية العامة لككتابل 

ب(ل 2002(  احمد  بد الحميد  اوش ل القانون الدولي الخاصل )القاهرة: دار النهضة العربية ل4)
 .277صتحةل 
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تخوث  ا دة اإلساااااااااااااناد في  انون القاضاااااااااااااي األونبي  نها في  انون القاضااااااااااااايل حيت 
ايختصااااااااص لقا دة اإلساااااااناد في القانون األونبيل وهنا تقوب  ا د اإلساااااااناد في القانون 

 .(1) األونبي برفا هبا ايختصاص وتحيث هلى  انون آخر ليحكب هبح المسإللة
 فاإلحالة كتعبير  ن التناخ  السكبي بين القوانين ي تقوب هي هبا الخبنا بعين اي تبار: 

المضااااااااااااامون الككي لكقانون األونبي الي  وا د اإلساااااااااااااناد فيا باإلضاااااااااااااافة لكقوا د  -ال
 الموضو ية.

 .(2) اختالف  وا د اإلسناد في دولة القاضي  نها في القانون األونبي  -ب

الوا ع من األمر الن البا في هبا الموضااااااااااااااو  المر ووهري ليس من الناحية النظرية 
فحساااااابل بث اليضاااااااا من الناحية العمكية نظراا لما  د يترتب  كى بل  من تغيير في الحث 

ل فاإلحالة تنقث ايختصاااااص التاااااريعي في موضااااو  النخا  من القانون (3) النهاأي لكنخا 
األونبي الواوب تيبيقا بمقتضى  وا د اإلسناد الوينية هلى  انون القاضي الو هلى  انون 
الونبي آخرل وبل  بمقتضااى  وا د اإلسااناد في القانون األونبي الواوب تيبيقاإل فاإلحالة 

تعني نقث ايختصاص من المحاكب الوينية هلى  ي  ال ة لها بايختصاص القضاأي وي
 .(4)المحاكب األونبية 

نظرياااة اإلحاااالاااة ال ياااا متهوب وااادياااد لكقاااانون األونبي الواواااب التيبيأل وكيتيااة 
ه مالا ومضاامونا فكب يعد هبا القانون يقتصاار فقي  كى القوا د الموضااو ية بث امتد 

 .(5)اليضاا هلى  وا د القانون الدولي الخاص 
 

 .176( كااة محمد  بد العاثل مروع سابأل صتحةل 1)
(  سااااااااعيد يوسااااااااف البسااااااااتاني ل الوامع في القانون الدولي الخاص المضاااااااامون الواسااااااااع المتعدد 6)

 .638ل صتحة 1ب( ي  2009الموضو اال )بيروا: مناوراا الحكبي الحقو يةل 
 .170(عكاشة محمد عبدالعال، مرجع سابق، صفحة 3)  

الجامعة االفتراضية السورية، ، )دمشق: منشورات 2(  فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص 8)    

، موقع 46م(، صفحة 2018

/mod_resource/1356https://pedia.svuonline.org/pluginfile.phpاإللكتروني
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تهوب نظرياة اإلحاالاة يتحادد باالنظر هلى كيتياة تيبيأ  وا اد القاانون األونبي هن م
في القانون الدولي الخاصإل الي الن القاضاااي الويني البي ينظر  ضاااية تااااتمث  كى 
سااااناد النخا  هلى القانون األونبي  يرف الونبيل وبعد  ياما بعمكية التكييف القانوني وا 

 انونال فإن السااااؤاث هث يكون معنى بل  الن الواوب التيبيأ وفأ  وا د اإلسااااناد في 
ييبأ القاضااااااااااااااي القوا د الداخكية لهبا القانون األونبي فقي الو ييبأ اليضااااااااااااااا  وا د 
اإلساااااااااناد فياإل الي هث نيبأ  وا د القانون الدولي الخاص لهبا القانون األونبي  كى 

 ج (1) هبح المسإللة لحث النخا  المعروا الماما
لبيان بل  نساااااتعرا المًاث التاليل هبا  را  كى القضاااااا  في الهند نخا  في   

اااااااارة  وا د اإلسااااااناد الهندية هلى تيبيأ القانون األردنيل فهث يوب   ضااااااية يالأ وا 
 كى القضا  الهندي الن يقتصر  كى تيبيأ  وا د  انون األحواث الاخصية األردنية 

انون الادولي الخاااص األردني وييبأ ماا فقيل الو يوااب  كيااا الن يروع هلى  وا اد القاا
 وا  فيا  كى هبا النخا ج

هبا  كنا بإلنا يوب الن يقتصااار  كى تيبيأ الحكاب القانون األحواث الااااخصاااية التي 
با  كنا بإلنا يوب الن  تيبأ  كى األردنيين كنا من النصااااااااااااااار رفا نظرية اإلحالةل وا 

نصار مؤيدي األخب بنظرية يروع هلى الحكاب القانون الدولي الخاص األردني كنا من ال
اإلحالةإل الي النا ي ينظر هلى القانون األونبي في  وا دح الموضاااااو ية فقي بث يتعداح 

 هلى النظر في  وا د القانون الدولي الخاص. 
إليضاااااح نظرية اإلحالة يوب الروو  هلى القضااااية الاااااهيرة والتي كانا ساااابباا في 

حالة فعكياا ظهرا  ضاااأياا وتيبيقاا  مكياا هًارة فكرة اإلحالة وتساامى  ضااية فورغول فاإل
 .(2)  بث هن ترفضها الو تإلخب بها نصوص القوانين الو ينا اها التقا القانوني

 

 .142(  الدح عبد المالك، مرجع سابق، صفحة 1)
   ا دة وظيتة ضاو  في اإلحالة في القانون الدولي الخاص والمو ف منها  بدالعاثلمحمد   كاااة(  2)

موكة الاريعة والقانون  اإلسناد )دراسة في القانون المقارن و انون دولة اإلماراا العربية المتحدة( ل
  .179 صتحة للوامعة األماراا العربية المتحدة 9لالعدد 1995ل
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وتتوسااااااد و اأع هبح القضااااااية في الن فورغو ولداا غير ااااااار ي ولد في الواأث القرن 
ى التاسااااااااااااااع  ااااااااااااااار الميالدي بإ كيب بافاريا في اللمانيال ونخحا با والدتا وهو يتث هل

فرنسااااااااال وال اب هو والما ه امة فعكية  كى الراضاااااااايهال دون الن يكون لهما مويناا  انونياا 
في فرنسااااااال وكان القانون الترنسااااااي في بل  الو ال يتيكب الحصااااااوث  كى ترخيص 

فورغو وي   كيا يحصاااااثهداري لغاياا التوين القانوني في فرنساااااال وهبا الترخيص لب 
 والدتا.
تخوج من فرنساااااااااااااية ًرية وتركا لا ًروة منقولة ياأكةل وماا  و ندما كبر فورغو 

فورغو وتر  هبح الًروة الياأكة دون الن يتر  وًرة مبااااااااااااارينإل الي دون الب الو الب الو 
هخوة الو البنا  فيالب ال ارب الما تك  التركةل في حين كان القانون الترنساااي ي يعيي 

خوتا الحأ في ميرات الولد اليبيعي " الي الولد الغير الاااااااااار  ي " هي ألبويا والويدح وا 
فقيل فا تبرا الدولة الترنسااااية تك  األمواث كإلمواث ااااااغرة تركة بال وارتل واسااااتولا 

   كيها مصكحة األمال  الترنسية.
لكن حواااااااااي الما اساااااااتندوا هلى القانون البافاريل البي يعيي ايختصااااااااص هلى  

 ي والولد الغير الاااااااااااار ي  انونال وهبا األخير يساااااااااااوي في الميرات بين الولد الاااااااااااار 
بالنسبة هلى الوًرة فقضا المحكمة استأناف الترنسية برفا يكبهبل مستندة هلى الن 
فورغو كااان متوينااا بترنسااااااااااااااااا وبااالتااالي يوااب الن ييبأ  كى ًروتااا المنقولااة القااانون 
الترنساااي ل وهو يقضاااي بحرمان غير األبوين واإلخوة لكولد غير الاااار ي من ميراًال 

ل فنقضاااا 1878يعناا في هبا الحكب هلى محكمة النقا الترنساااية سااانة فرفع الوًرة 
الحكب  كى الساس النا مخيئ في ا تبار فورغو متويناا في فرنسا مع النا لب يتحصث 
 كى ترخيص بالتوين فيها ل وبالتالي ه امتا كانا فعكية غير  انونية في فرنساااااااااااااااال 

 ا القانوني بافاريا . ييبأ  كيا القانون البافاري با تبار الن موين ولبل  
والحيكا الد وإ من وديد هلى محكمة استأناف بوردو فحكما لصالم الوًرة  كى 
السااااااااااس تيبيأ  وا د القانون البافاري الداخكية التي تورت هؤي  الحوااااااااااايل فيعنا 
مصااكحة األمال  الترنسااية في هبا الحكب  كى الساااس الن القانون البافاري ييبأ  كى 
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انون الموينل فقضاااااا محكمة النقا الترنساااااية بنقضاااااا ألنا يبأ الميرات المنقوث  
 وا ااد القااانون البااافاااري الااداخكيااة دون الن يروع هلى  وا ااد التناااخ  فيااال وهي تحيااث 

 ميرات المتوفي هلى  انون موينا التعكي وهو القانون الترنسي.
والحيكا القضااااااية من وديد هلى محكمة اسااااااتأناف تولوخ فقضااااااا بما رالتا محكمة 

ااة في هاابا الحكب بااالنقا ألنااا يبأ  وا ااد التناااخ  في القااانون ال نقال فيعن الوًر
البافاري دون  وا دح الموضاااااااو ية فرفضاااااااا محكمة النقا هبا اليعنل وهكبا  بكا 
محكمة النقا هحالة القانون البافاري  كى القانون الترنساااااااااااي دون الن تصااااااااااارح بإلنها 

 با النحو آخبح باإلحالة.هحالةل ًب توالا الحكاب القضا  الترنسي  كى ه
 ونالحظ من تحكيث هبح القضية الن  رار المحكمة الوضم المرين هما:

الويا: هن محكمة النقا رالا  بوث اإلحالة الوارد هليها من القانون األونبي الواوب 
التيبيأ والنا يتعين  كى القاضاااااااااااااي الترنساااااااااااااي الن يتقبث هبح اإلحالة وييبأ القوا د 

 محاث هليال وهي تعتبر هحالة من الدروة األولى. الموضو ية في  انونا ال
ًانياا: هن الحث النهاأي لكنخا  ي اااا  مختكف بحساااب ما هبا  انون الدولة يإلخب    

فكو الن محكمااة النقا رفضاااااااااااااااا اإلحاالاةل واليادا محكماة  بااإلحاالاة الو يرفضااااااااااااااهااال
با ايسااااااااتأناف الترنسااااااااية بل   لا التركة هلى حوااااااااااي فورغول هي الن المحكمة الخ

باإلحالةل واللغا حكب ايساااااتأناف ويبقا القانون الترنساااااي فكب يًبا لكحواااااااي الحأ 
 في اإلرتل وغدا التركة بال وارت فآلا بعد بل  هلى الدولة الترنسية.

 أنواع اإلحالة. الفرع الثاني: 
هن ايختصاص التاريعي البي يقضي با  وا د اإلسناد في القانون األونبي  د 

مقرراا لقانون القاضاااااااااااااااي الو لقانون الونبي آخرل ومن هنا وا  تتريأ التقا ما يكون 
بين نو ين من اإلحالة وهما النو  األوث اإلحالة هلى  انون القاضاااااااااااااااي " الروو  " 

 والنو  الًاني اإلحالة هلى  انون الونبي آخر " اإلحالة الميكقة ".
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 :(1)اإلحالة هلى  انون القاضي " الروو  " : النوع األول
وتساااامى اليضاااااا اإلحالة من الدروة األولى حيت تاااااير  ا دة اإلسااااناد األونبية   

هلى ه مااث  انون الدولة األونبية باتهااإل الي  انون القااضاااااااااااااااي البي ينظر النخا ل 
و كيا يوب  كى القاضااااااااااااي الن ييبأ القوا د الموضااااااااااااو ية لحث النخا  المعروا 

ن األونبي المختص  ن حكب العال ة المامال وهنا تتخكى  ا دة اإلساااااااااااااناد في القانو 
سنادها لقانون القاضي من وديد.  القانونية محث النخا  وا 

وبنا ا  كى بل  نكون بصااااادد هحالة من الدروة األولى في المواضاااااع التي يؤدي 
فيهااااا تيبيأ  ااااا اااادة اإلساااااااااااااااناااااد في القااااانون األونبي الواوااااب التيبيأ هلى رفا 

حالتا الو ردح ه لى  انون القاضاااااي بحيت ييبأ القاضاااااي اختصااااااص هبا األخيرل وا 
 القوا د الموضو ية في  انونا.

مًاث بل  الن يبرب كندي لا موين في األردن تصاااااارفا  انونياا بهال و كى فرا  
ًار النخا  باإلن الهكيتا لكقياب بهبا التصرفل فكو رفع هبا النخا  الماب محكمة الردنية 

لقا دة اإلسااااااااااااناد األردنية وفأ لعقدا ايختصاااااااااااااص بحكمة لكقانون الكندي ال مايا 
التي تخضاااااااااااااااع مسااااااااااااااااأث األهكية لقانون ( 2)من القانون المدني  12/1نص المادة 

الونسااااااايةل ولكن  وا د اإلساااااااناد في القانون الكندي ترفا اختصااااااااص هبا األخير 
بساااابب الن مساااااأث األهكية حسااااب  وا د اإلسااااناد الكندية يتعقد ايختصاااااص لقانون 

 الموين وهو هنا القانون األردني. 
 
 

 

ل و د اليكأ د.  بد الحميد Remission( وييكأ  كى هبا النو   ن اإلحالة في التقا اإلنوكيخي 1)    
البو هيف  كى هبا النو  من اإلحالة اصيالح الروو  انظر القانون الدولي الخاص في الوروبا وفي 

مصرل  بد الحميد البو هيفل القانون الدولي الخاص في الوربا وفي مصرل )القاهرة: ميبعة 
 .2ب(ل ي 1927عادةل الس
من القانون المدني األردني  كى انا " يسري  كى الحالة المدنية لباخاص  12/1تنص المادة ( 2)

 والهكيتهب  انون الدولة التي ينتمون هليها بونسيتهب ".
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 :(1)ة الميكقة " اإلحالة هلى  انون الونبي آخر " اإلحال: النوع الثاني 
وتسااامى اليضااااا اإلحالة من الدروة الًانيةل حيت تتر   ا دة اإلساااناد في القانون 
األونبي المختص  ن حكب العال ة القانونية  ن ايختصااااااااااااااااص وتحيث النخا  هلى 

  انون دولة ًالًة وليس لقانون القاضي.
النخا  المعروا و كيا تتخكى  ا دة اإلسااااناد األونبية  ن ايختصاااااص وتحيث 

المامها هلى  انون دولة ًالًةل وفى هبح الحالة يتعين  كى القاضاااااااااااااااي الويني  بوث 
هبح اإلحالة وا  ماث الحكاب هبا القانونل ويسااااااتوي في هبا الصاااااادد كون هبا القانون 

 . (2) هو  انون دولة القاضي نتسا الب  انون دولة الونبية
تتعكأ بتركة ماث منقوث توفي  مًاث بل  الن ترفع الماب القاضااااي المصااااري د وإ

المورت وهو يحمث الونسااااااااااية الترنسااااااااااية لكن لا موين في هنوكترا ل فتيبيأ  وا د 
اإلسااااااناد في القانون الترنسااااااي الواوب التيبيأ بمقتضااااااى  ا دة اإلسااااااناد المصاااااارية 

ل من ااااااااااااااااإلنا  قد ( 3)من القانون المدني المصاااااااااااااااري 17/1حساااااااااااااااب نص المادة 
خي بوصاااااااااااااااتااا  ااانون موين المتوفي ل والاابي يقبااث ايختصاااااااااااااااااص لكقااانون اإلنوكي

ايختصااااااااااااااااص بمووب  ا دة اإلساااااااااااااااناد في القانون اإلنوكيخي التي تإلخب بالموين 
كضابي لتحديد القانون الواوب التيبيأ ل هنا نكون بصدد هحالة من الدروة الًانية 

لى حيت يؤدي فيها ال ماث  ا دة اإلسااااااااااناد في القانون  األونبي  الواوب التيبيأ ه

 

 . Transmission( ويسمى هبا النو  من اإلحالة في التقا اإلنوكيخي 1)
باااااياااااااااااااااترا  مع د. محمااااد خااااالااااد الترومااااانل تناااااخ  القوانين فؤاد  بااااد المنعب رياااااا ( 2)

 ب(ل1998وايختصااااااااص القضااااااااأي الدولي وآًار األحكاب األونبيةل )دون بكر النااااااااار ل
 .145صتحة 

من القانون المدني المصري  كى انا " يسري  كى الميرات والوصية  17/1(   تنص المادة 16)
ال  انون الموّرت الو الموصي الو من صدر منا وساأر التصرفاا المضافة هلى ما بعد المو 

 التصرف و ا موتا ".
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حالتا ي هلى  انون القاضااااايل بث لقانون دولة ًالًة  رفا اختصااااااص هبا األخير وا 
 .(1)البي يقبث ايختصاص لقوا دح الموضو ية

 المطلب الثاني: موقف الفقه القانوني من اإلحالة.    
 بث الكالب  ن  بوث الو رفا اإلحالة يوب الن نبين بإلن النصااار  بوث الو       

رفا اإلحالة  د اساااااااتندوا  كى ومكة من المبرراا الغكبها باا يابع نظري والقكيث 
منها باا يابع  مكيل الدإ هلى انقساب المار  العربي بين  بوث اإلحالة الو رفضها 

ال اليرفين و كى بل  ساااوف يتب تقسااايب اليضااااال كما الن الحوج لب تصااامد الماب نقد ك
األوث  ن مو ف النصاار  بوث نظرية  التر  هلى فر ين ساوف نتككب في الميكبهبا 

الًاني سوف نستعرا النصار رفا نظرية اإلحالةل وسنوضم  التر اإلحالةل وفي 
بعا ايتواهاا المؤدية هلى باا النتيوة المترتبة  كى األخب بنظرية اإلحالة في 

 لًالتل  والخيراا سوف نتيرأ هلى موضو  الحث الوظيتي لقا دة اإلسناد.التر  ا
بالنسااااااابة لمؤيدي هبا ايتواح  :الفرع األول: أنصااااار قبول نظرية اإلحالة 

ناد في القانون األونبي الواوب  النا يوب  كى القاضاااااااااااااااي الن يعتد بقوا د اإلسااااااااااااااا
الموضااااو ية في بل  التيبيأل وي يووخ لا بالتالي الن يقتصاااار  كى تيبيأ القوا د 

القانونل و د السااااااااااتند النصااااااااااار المبدال القاضااااااااااي بتيبيأ  وا د اإلسااااااااااناد في القانون 
 األونبي الو فكرة اإلحالة هلى العديد من الحوج لتبرير ووهة نظرهب:

الحوة األولى التي اسااااااااااااااتند هليها مؤيدي نظرية اإلحالة فهي النا يوب  كى   
اإلسناد في القانون األونبي والتسكيب لما تقضي بال القاضي الوينيل احتراب  وا د 

و دب تيبيأ األحكاب الداخكية في هبا القانون هي هبا  بكا ببل   وا د اإلسااناد فيال 
فكث الد واا التي تنظر هلى اإلحالة بوصاااااااااااااتها حث ضاااااااااااااروري ومنيقي في تناخ  

خالفاا إلرادة القوانين تساااااااااااتند هلى فكرة ووهرها  دب الساااااااااااماح بتيبيأ  انون الونبي 
 مار ا.

 

 . 142(  خ الدين  بد اهللل مروع سابأل صتحة 1)
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و كيا في ضو  ما تقدب هن هبا ايتواح ينسوب مع خصاأص  ا دة اإلسناد فمن 
غير المقبوث تيبيأ القوا د الموضو ية التي يتضمنها  انون دولة الونبية رغب هرادة 
هبح الدولةإل الي بااااكث مخالف لقوا د اإلساااناد في هبح الدولة ل فقوا د اإلساااناد هي 

ديد مواث تيبيأ القوا د الموضااو ية في  انون دولة القاضاايل ومن التي تتكتث بتح
ًب فال يووخ تيبيأ القوا د الموضاااااااااااااااو ية في القانون األونبي هي هبا كانا  وا د 
اإلسااااااااااناد األونبية باتها تساااااااااامم بتيبيقهال هب الن القوا د الموضااااااااااو ية مرتبية في 

لي ي يمكن التصاااااث بين تك  تيبيقها بقوا د اإلساااااناد ارتباي اإلنساااااان بظكا ل وبالتا
 .(1)القوا دل والتقيد بإحداها دون األخرإ 

ويبهب النصاااار النظرية هلى حد القوث بإلنا هبا يبقنا القوا د الموضاااو ية في  
ناد في هبا القانون ي تعتبر هبح  القانون األونبي  كى الرغب من الن  وا د اإلسااااااااااااااا

درنا مبدال اختصااااااص هبا القانون القوا د مختصاااااة بحكب العال ة ل فإلننا نكون  د اله
األونبي بحكب النخا  كمااا ال رتااا لااا  وا ااد اإلساااااااااااااااناااد في القااانون الااداخكيل بلاا  الن 
تيبيأ القاضاااااااااااااااي الويني لكقانون األونبي في غير الحايا التي يرإ الماااااااااااااااار   
األونبي هخضاااااااااااا ها لحكما ينيوي  كى تحوير لهبا القانون وتغيير ليبيعتا و كى 

لماااااااااار   األونبي ل في الن القاضاااااااااي حينأب  د يبأ  انوناا آخر غير ههدار إلرادة ا
بل  التي تقضاااااااااااااااي  ا دة اإلساااااااااااااااناد الوينية بتيبيقال كما الن بل  يعد تدخالا من 
القاضااااااااي الويني في وظيتة المااااااااار   األونبي هب هنا يحدد لكقانون نيا اا ي يويخح 

تحديد سيادتها التاريعية هبا المار  وفي بل  ا تدا   كى حأ الدولة األونبية في 
(2). 

وببل  يروا هن تيبيأ نظرية اإلحالة هو تيبيأ لقا دة اإلسناد الوينية التي 
 ينا القانون األونبي الواوب التيبيأل لكن القانون األونبي يوب النظر هليا 

بوصتا وحدة واحدة كث ي يتوخالل بحيت هبا  ررا  ا دة اإلسناد الوينية 
 

 . 151 خ الدين  بد اهللل المروع السابأل صتحة ( 1)
ل وانظر اليضاا  خ الدين 146فؤاد  بد المنعب رياال ومحمد خالد الترومانل المروع السابأل صتحة  (2)

 . 151المروع السابأل صتحة   بد اهللل
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موضو ية و وا د اإلسناد اختصاصا كان  كى القاضي الن ييبقا بكافة  وا دح ال
فيال و كى القاضي الن يبدال بإ ماث هبح األخيرة فهي تحدد حايا تيبيأ القوا د 

 .(1)الموضو ية 
كما هن لتيبيأ نظرية اإلحالة دور في تحقأ اينسااااااااااااواب والتنساااااااااااايأ بين  وا د 
اإلسااااااااناد في مختكف  وانين الدوثل وتوحيد الحكوث القانونيةل  كى الرغب من اليابع 
نما  الويني لقوا د التناخ  فإن هبح القوا د لب توضاااااااااااااااع لمعالوة  ال اا داخكية وا 

لتنظيب ي يمكن الن تنترد با كث دولة  كى لتنظيب العال اا الخاصاااااة الدوليةل وهبا ا
حدة فيوب التنسااايأ والتوافأ بين  وانين الدوثل بث من ااااإلن التمسااا  بمبدال السااايادة 

لبا فإنا ي يتعارا مع سااااااااااااايادة الدولة التي بيريقة ميكقة تعييث لقوا د اإلسااااااااااااانادل 
  (.2)تتسامم في تيبيأ الحكاب القانون الدولي الخاص 

 الثاني: أنصار رفض نظرية اإلحالة:الفرع 
يرإ بعا التقااا الن نظريااة اإلحااالااة غير  ااابكااة لكتيبيأ القااانوني وا تماادوا  كى 
مومو اة من الحوج واألسااااااااااااااااانياد القاانونياة والوا عياة رداا  كى حوج مؤيادي نظرية 

  اإلحالة وهو ما سوف التعرا هليا كالتالي:
لوينية بتيبيأ  انون الونبي معينل الحوة األولى هبا ما الاااارا  ا دة اإلسااناد ا

فيوااااب تيبيأ األحكاااااب الااااداخكيااااة في هاااابا القااااانون  كى النخا إل الي فقي األحكااااب 
الموضاااااو ية التي يتضااااامنها هبا القانونل وهبا الغرا الرأيساااااي من  ا د اإلساااااناد 
الوينية التي تعتبر  ا دة تهدف هلى اختيار القانون المناسااب لحث النخا ل فاإلسااناد 

لقانون األونبي في راليهب هو هساااااااااااااااناد موضاااااااااااااااو يإل الي هساااااااااااااااناد هلى القوا د هلى ا
الموضااااااااااو ية في القانون األونبي وليس هسااااااااااناداا هومالياا كما يقرر النصااااااااااار األخب 

 بنظري اإلحالة.

 

 .184 كااة محمد  بدالعاثل مروع سابأل صتحة  (20)
الااااااااااااااارف وفا محمدل المبادع العامة لتناخ  القوانين في القانون المقارنل )القاهرة: دار النهضااااااااااااااة  (2)

 .129صتحة  ل1ب( ي  2003العربيةل 
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و د اسااااااتند النصااااااار هبا الرالي هلى حوة رأيسااااااية مقتضاااااااها الن تيبيأ القاضاااااي 
نما هرادة المااار  الويني في لكقانون األونبي ليس الساااسااا هرادة المااار  األ ونبيل وا 

دولة القاضيل فقوا د اإلسناد هنما وضعها المار  الويني لتحديد مواث تيبيأ كث 
من القانون الويني والقانون األونبي  كى العال اا الخاصاااااااااااااااة الدوليةل وهو يقوب 
بهبا التحديد في ضو  المقتضياا التي تترضها الحياة الدولية الخاصة وكبل  تك  
التي تترضاااها حياة الموتمع الويني في دولة الماااار ل وما  وا د اإلساااناد هي تعبير 

 . (1) ن نظرة المار  الويني لهبح المقتضياا ومحاولة التوفيأ بينها 
ومن ًب يوب حساااااااااااااااب النخا  وفقاا لكقوا د الموضاااااااااااااااو ية لكقانون البي اختارح    

الهدف البي توخاح المااااااااااااااار  المااااااااااااااار  الوينيل ألن هبا ايختيار هو البي يحقأ 
الوينيل و كيا هبا كان المااااار  الويني  د  بث مختاراا تيبيأ  انون الونبي فهبا ي 
يعني النااا  بااث الن يتخكى  ن لكقااانون األونبي  ن المهمااة التي  را لهااا هو الي 

  (.2)حث النخا  
المصااااااااااااري  –الما اينتقاد التالي فيدور حوث الن القانون الدولي الخاص الويني 

يوااب الن يحاادد بنتسااااااااااااااااا القااانون الااداخكي الاابي يعااد من ووهااة نظرح الكًر  –مًالا 
القوانين مالأمااة و اادرة  كى حكب النخا ل هاابح المهمااة لن يتخكى  نهااا لقااانون دولي 
خااص الونبي حياات ي يوااب  كيااا الن ينصااااااااااااااااا  ألوامر هابا األخيرل فكيف يمكن 

( 3) الن يربي نتسا بقايرة مار  الونبي لكقانون الويني ولا مبادأا ومعاييرح الخاصة

 

 149( فؤاد  بد المنعب رياال ومحمد خالد الترومانل المروع السابأل صتحة 1) 
 .185(  كااة محمد  بد العاث ل مروع سابأ ل صتحة 23 (
ين القصااابيل القانون الدولي الخاص المصاااريل الونسااايةل مركخ األوانبل تناخ  (  صااااب الد3) 

ب(ل 2003القاهرة: دارا لنهضة العربية  (ايختصاص القانونيل ايختصاص القضاأي الدولي
ل وانظر اليضااااا هاااااب  كي صاااادأل دروس في القانون الدولي الخاص الونساااية 702صاااتحة 

ب(  2005اإلسكندرية: دار التكر الوامعيل  (لدوليلالمصرية وتناخ  ايختصاص القضاأي ا
 .54صتحة 
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ل فإن األخب باإلحالة وفقاا لقوا د اإلسااااااناد في القانون األونبي من اااااااإلنا المساااااااس 
 .( 1)بالسيادة بدولة القاضي وي تتتأ مع السمة الوينية لقا دة التناخ  

غة الما الحوة التالية فهي الن براليهب  بوث اإلحالة يؤدي هلى الو و  في داأرة متر 
ي مواث لكخروج منها ل وي يؤدي بقاضااااي الموضااااو  هلى الوصااااوث لكقانون الواوب 
التيبيأ ل فقوا د اإلسناد في األحواث الاخصية في مصر مًالا تنص  كى تيبيأ 
ية وهبا القانون بدورح يحيث هلى القانون  القانون اإلنوكيخي با تبارح  انون الونسااااااااااااااا

ا األخير يحيث بدورح هلى القانون اإلنوكيخي المصاااااااااري با تبارح  انون الموين ل وهب
ياباا دون الن نصاااااااااااااااث هلى حث مما يؤدي هلى  دب ايساااااااااااااااتقرار في  وهكبا بهاباا وا 
العال اا الخاصاااااااة القانونية الدولية ل مما يؤدي بالنتيوة هلى انعداب األمن القانوني 

العال ة  لكعال اا القانونية ل و كيا يكون من الصااااااعب معرفة القانون البي ساااااايحكب
القانونية ل وببل  يكون تيبيأ نظرية اإلحالة مخالف ألبسااي المبادع القانونية التي 

 . (2)  تقضي بضرورة ايستقرار في المراكخ القانونية

مع هبح الحوة بحيت النها مبنية  كى فرا غير  مكي ( 3)وي يتتأ بعا التقا 
من العال اا الخاصة الدولية لقكة  دد ضوابي اإلسناد الخاصة بكث مسإللة  انونية 

ل  الوة  كى بل  الن األخب بالحالة الو رفضااااااها النما يتحدد في ضااااااو  وظيتة  ا دة 
اإلساااااناد باتها ل ويعد براليهب هو األسااااااس التني الساااااكيب البي ترتكن هليا المساااااالة ل 
ولعث في تواتر القضااا   كى األخب باإلحالة في الدروة األولى والًانية ما يقيع كث 

بث الماب خصااااوب اإلحالة  ندما يقولون بإلن القضااااا  الترنسااااي يإلخب باإلحالة من الساااا
الدروة األولى ألن بل  يعكس رغبتا في تيبيأ  انونا الويني  كى السااااااااااااااااس من 

 ا تباراا مصكحية فحسب .

 

 .153(  خ الدين  بد اهللل المروع السابأل صتحة 1)
وانظر اليضاا  خ الدين  بد اهللل المروع السابأل  128الارف وفا محمدل المروع السابأل صتحة  (2)

 .149المروع السابأل صتحة ل وفؤاد  بد المنعب رياا ومحمد خالد الترومانل 153صتحة 
 .238 كااة محمد  بد العاثل مروع سابأل صتحة  ( 72(
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باإلضاااااااااااااااافة لما تقدب من حوج في رفا نظرية اإلحالة فإن ما ورد  ن حوة 
في العال اا الخاصااااااااااة القانونية الدوليةإل الي الن ايتساااااااااااأ القانوني وتوحيد الحكوث 

تكون الحكوث متيابقة في الدولة التي  را فيها النخا  والدولة التي يكون  انونها 
واوب التيبيأل فهي حوة تكتب  كى هبح النظرية وليس لصااااالحهال فهبا ايتساااااأ 

تساأ ي ي يتحقأ هي هبا الخبا بعا الدوث باإلحالة ورفضتها دوث الخرإل هبا اي
يتحقأ هبا ما اليدا كافة النظب القانونية فكرة اإلحالةل وهكبا تتقد هبح التكرة الولى 

 (.1)مقوماا النظرياا وهي العمومية في التيبيأ 
 الوة  كى ما تقدب فإنا ليس بصاااااااحيم ما بهب هليا النصاااااااار اإلحالة من تإلكيد 
الهميتها في مواث تنتيب األحكاب األونبيةل  هب هن بعا الدوث تاتري لتنتيب األحكاب 
األونبيةل الن يكون القاضي األونبي  د ال مث  ا دة اإلسناد التي يقضي بها  انون 

ه ماث بل  ساااااااااااايكون ساااااااااااابباا في رفا تنتيب الحكب الدولة المراد تنتيب الحكب فيهال وا 
األونبي ل فهبا الرالي يقوب الويا  كى افتراا الن تنتيب الحكب ساااااااااايتب حتماا في الدولة 
التي الااااااارا  ا دة اإلساااااناد في  انون القاضاااااي بتيبيأ  انونهال وبل  في حين الن 

هال كبل  الحكب  د تب تنتيبح في الية دولة يتبين لكمد ي الن من مصااااااااااااكحتا تنتيبح في
تتترا هبح الحوة الن الدولة المراد تنتيب الحكب بها تاااااااااااااتري صاااااااااااادورح وفقاا لقوا د 
اإلساااناد التي يقضاااي بها  انونها في حين الن مًث هبا الااااري ليس لا ووود هي في 

 (.2)النادر من التاريعاال وهو اري الخب في الخواث 
المؤياادين لكنظريااة لكاادفااا  هخا  اينتقاااداا المووهااة هلى نظريااة اإلحااالااةل و وخ 

 نها و دب بيان األساااس القانوني لإلحالة يرح وانب من التقا نظرياا بديكا  نها 
 تؤدي نتس النتيوة المترتبة  كى اإلحالة.

 

 .712(  صاب الدين القصبيل المروع السابأل صتحة 1)
ل وانظر هااب صادأل 152( فؤاد  بد المنعب رياال محمد خالد الترومانل المروع السابأل ص 2)

 . 55المروع السابأل ص
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ن كان بعا التقا يرإ األخب بنظرية اإلحالة ونحن ي نؤيد هبا التووا ل حيت الن  وا 
وبل  بساابب ووود فووة كبيرة  ساايأاتا ال ظب خاصااة في موضااو  األحواث الاااخصاايةل

بين المتاهيب القانونية في الدوث العربية فيما يخص األحواث الااااااااااااخصاااااااااااية مع الدوث 
ًباا النسب واليالأ باإلرادة المنتردة  األخرإل مًث تعدد الخوواا والميرات والتبني وا 
 وتحديد سااااااااان الخواج القانوني و قد الرحب المساااااااااتإلور والمهر والخكع و حالة التعايش
الماتر  بين مًكيي الونس الواحدل وصحة الخواج بالنسبة لكقاصرل وبالتالي سيؤدي 
 مكياااا هاابا هلى نتاااأج موحتااة غير مقبولااة وغير  ااادلااة في القراراا التي ساااااااااااااااوف 

 تصدرها المحكمة المختصة في العال اا الخاصة الدولية. 
ثالث: بعض االتجاهات المؤدية إلى ذات النتيجة المترت بة على الفرع ال

يحظوا الن القضاااااااااااااااا  في  دد من دوث  (1) بعا التقها  األخذ بنظرية اإلحالة:
العالب ييبأ نظرية اإلحالة كإلمر مسااااااااكب بال ويعتبر نظرية اإلحالة ظاهرة  انونية لها 
ضااااااااااارورتهال وان العيب ليس في نظرية اإلحالةل هنما في األسااااااااااااس البي بناها  كيا 
 مؤيدوهال ولبل  فإن البعا من التقها  حاوث ابتدا  صااياغة وديدة يصااكون بها هلى

 ومن هبح ا را : (.2)النتيوة التي تؤدإ هليها اإلحالة دون اي تماد  كيها 
ايتواح األوث اإلسناد ايحتيايي حيت يرفا القانون األونبي البي الاارا هليا 
ناد الوينية حكب النخا  فإن بل  يؤدي هلى تعييث  ا دة اإلساااااااااااااااناد   ا دة اإلسااااااااااااااا

واد  ا دة هسااااااااناد احتيايية لتحديد األصااااااااكية في  انون القاضاااااااايل ويتووب  كيا هي
القانون الواوب التيبيأ وحث النخا  البي فاااااااكا القا دة األصااااااكية في حكال وتعبر 
 ن ووهاا نظر القوانين المتصااااكة بالعال ة والبي  وخا  ا دة اإلسااااناد األصااااكية 

 .(3) تحقيقا

 

(1  )Lerebours لPlgeonniere    الاار هليا  خ الدين  بد اهللل الوخ  الًانيل المروع السابأل صتحة
 .153وفؤاد  بد المنعب رياا ومحمد خالد الترومانل المروع السابأل صتحة  156

 . 156(  خ الدين  بد اهللل المروع السابأل صتحة 2)
 .   154أل صتحة ( فؤاد  بد المنعب رياال ومحمد خالد الترومانل المروع الساب3)
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ونبي فقد تتعيث  ا دة اإلساااااااناد بسااااااابب ووود مانع من موانع تيبيأ القانون األ
مًالا بسااااااااااابب النظاب العابل فيوب هيواد  ا دة هساااااااااااناد احتيايية هبا تعيكا وظيتة 
 ا دة اإلسااااااناد األصااااااكيةل فإبا تب هسااااااناد ايختصاااااااص لقانون الونسااااااية  كى الهكية 
األاخاص وكان بل  مخالف لكنظاب العاب لدولة القاضي فيصار هلى ا تماد ضابي 

ة احتياااييااة بااديا من  ااانون الونسااااااااااااااايااة كقااا ااد الموين من ًب يكون  ااانون الموين
 .القا دة األصكية

هنا يرإ الصاااااحاب هبا ايتواح الن ميخة هبا الرالي النا يحقأ الغاية من نظرية  
اإلحالة دون الن تكون محالا لكنقد الاديد المووا هليها من التقال والبي يكمن في الن 

ونبي وهو غير تيبيأ  ا دة اإلساااااااااناد األونبية معناح الخضاااااااااو  ألمر الماااااااااار  األ
 واأخ.

هي الن هبا ايتواح يقوب  كى افتراا ي ساااااااااااااااند لا في القانون والوا ع حيت هن 
المااار  لب يضااع  وا د هسااناد احتياييةل تعقد ايختصاااص لكقانون الويني الو لغيرح 
في حالة  دب تيبيأ  ا دة اإلسااااناد األصااااكيةل ويتضاااام  يبا من الن افتراا ووود 

 (.1)يية المبكورة  د يكون من باب التخيث ي الحقيقة  ا دة اإلسناد ايحتيا

ايتواااح الًاااني يرإ الن األصااااااااااااااااث في  وا ااد التناااخ  هو فكرة اإل كيميااة والن  
السااماح بتيبيأ القانون األونبي هو اسااتًنا  يضااع المااار  الويني حدودح حيت ي 

دة التناخ  تصاااااااار كث دولة  كى تيبيأ  وانينهال والنا في الحالة التي تنص فيها  ا 
الوينيااة  كى  قااد ايختصااااااااااااااااااص بحكب  ال ااة  ااانونيااة معينااة هلى  ااانون الونبي 
ويرفا هبا القانون األخير حكمهال فإن العال ة القانونية هنا تصااااااااااااااابم بال وينل 

 ومن ًب ووب الن يخضع حكمها لكقانون الويني تيبيقاا لمبدال ه كيمية القوانين.

 

 . 157(   خ الدين  بد اهللل المروع السابأل صتحة 1)
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نياااأ تيبيأ القااانون الويني الن تمس ويااااااااااااااااتري لعودة العال ااة القااانونيااة هلى 
العال ة القانونية مصاااالم وينية كان يكون الااااخاصاااها الو ساااببها الو موضاااو ها في 

 ه كيب القاضيل ومن هنا فإن هبا ايتواح يصيغ القا دة التالية:
هبا تب رفا تيبيأ القانون األونبي المختص وفقاا لقوا د اإلسناد الوينية لحكب 

 . (1)العال ة يبأ القاضي  انونا متى كانا العال ة تمس مصالم  كى ه كيمية 
 الفرع الرابع: الحل الوظيفي لقاعدة اإلسناد:

 نظراا لكتيور الكبير في التوارة الدولية تااااااااااااااوعا بعا التااااااااااااااريعاا هلى تبني
مو تاا مرناا من نظرية اإلحالةل وبل  من خالث ربي اإلحالة بغاية  ا دة اإلساااااااااااااااناد 
والوظيتة التي تؤديهال فقا دة اإلسناد القصد من وراأها اختيار انسب القوانين لحكب 
العال ة الدولية الخاصاااااااااااااااة من بين النظب القانونية المختكتة وتحقيأ العدالة باختيار 

 هبا القانون.
الخبا با بعا التااااااااااااريعاا القانونية و د كرساااااااااااتها صاااااااااااراحة وبل   وهو اتواح

بالنص  كيها في تاااااريعاتها مًث التاااااريعين التااااايكي واأللمانيل فكب تاااااإل الن تقبكها 
نما بايساااااااااتناد هلى النتيوة التي  الو ترفضاااااااااها بالنظر هلى ا تباراا محا نظرية وا 

نااااااااااااااااودة وحقأ حماية تحققها خاصاااااااااااااااة هبا حقأ األخب بنظرية اإلحالة العدالة الم
 (2) لمصالم األفراد المارو ة.

الحاااث الوظيتي هو ايمتناااا   ن تكريس حالا  اااامااااا مورداا ينيبأ في كاااافاااة  
نما يوب  دب التقيد بحث  الحايا ووميع التروال بقبوث اإلحالة الو برفضااااااااااااهال وا 

الة  اب مساااااااابأل ويإلتي الحث المقضااااااااي با في مادة بعينها الو الكًر متتقاا وروح العد

 

وانظر نقد  132ل الارف وفا محمدل المروع السابأل صتحة 76(  خ الدين  بد اهللل المروع السابأل صتحة 1)
.  كااة محمد 156هبا الرالي فؤاد  بد المنعب رياال ومحمد خالد الترومانل المروع السابأل صتحة 

 .238عاثل مروع سابأل صتحة  بدال
 .241( صالم مهدي كحيي  ارضيل المروع السابأل صتحة 2)
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في  ا دة اإلساااااااناد الوينية والغاية التي ترمي هلى تحقيقهال في هيار من التنسااااااايأ 
 .(1) والتعاون بينها وبين  ا دة التناخ  األونبية

فإبا تبين لكقاضاااااي الن تيبيأ األحكاب الموضاااااو ية في القانون البي هااااااارة هليا 
 ا دة اإلساااااناد الوينية سااااايؤدي هلى حث غير  ادث فيكون لكقاضاااااي الن يتووا هلى 
 وا د اإلساااناد التي يتضااامنها هبا القانون ويقبث اإلحالة منها هلى  انون آخر يحقأ 

لقاضااي المعروا  كيا النخا  صااالحية العدالة  كى نحو الفضااث ل وبالتالي يخوث ا
تحديد مو تا من نظرية اإلحالة  كى ضااااااااااااااو  النخا  المعروا الماما ل وبحسااااااااااااااب 
وظيتة والهداف  ا دة اإلسااااناد المووودة في  انونا وبل  بعدب اتخاب مو ف  اب من 
اإلحالة بالقبوث الو الرفال هب يحدد مو تا من اإلحالة في ضو  القضية الميروحة 

ناد المعنية المامال وم ا تحويا من و اأع وظروف من ناحيةل وغاية  ا دة اإلسااااااااااااااا
المووودة في  انونا من ناحية الخرإل وبل  بوصاااااااوث القاضاااااااي لكحث العادث لكنخا  

 من خالث تيبيأ  ا دة اإلسناد . 
من القانون الدولي الخاص التااااااااااااايكي  كى النا " هبا  ينا  35نصااااااااااااا المادة 

التاااااااااايكي الو الحالا هلى  انون دولة الخرإ فإن النصاااااااااوص القانون الدولي الخاص 
تك  اإلحالة يمكن  بولها هبا كان من ااااااااااااإلن بل  الوصاااااااااااوث هلى حث معقوث  ادث 

 لكعال ة محث النخا  ".
وبمووب هبا النص نود الن المااااااااااااااار  التااااااااااااااايكي ابتعد  ن األحكاب السااااااااااااااابقة 

ل ولب يقيد والموردة لإلحالة وتر  صااالحية بل  لكقاضااي لكوصااوث هلى الحث العادث
القاضاااااااااااااااي البي ينظر النخا  بحث معين ولب يااااااااااااااااإل الن يترا  كيا الياا من نو ي 
اإلحالة ي بالقبوث وي بالرفال فاألمر مترو  لسااااااكية  اضااااااي الموضااااااو  التقديرية 

 

تناخ   ل فؤاد  بد المنعب رياا ود سامية راادل217 كااة محمد  بد العاثل مروع سابأل صتحة ( 1)
صتحة ل 1999القوانين وايختصاص القضاأي الدولي وآًار األحكاب األونبيةل دار النهضة العربيةل 

54. 
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يإلخب بإلي من نو يها متى تكاااااااتا لا الن و اأع النخا  الميروح تقتضااااااي بل ل والن 
  .(1) لحث العادث والمقبوثمن اإلن الحث البي يإلخب با التحقيأ ا

 1986و كى نحو مماًث الخب القانون الدولي الخاص األلماني الصاااااااااااااااادر  اب 
حيت  4/1بتكرة الحث الوظيتي لكن بااااااكث الكًر تحديداال وبالروو  هلى نص المادة 

نصااااااااااااااا  كى " هبا تب اإلاااااااااااااااارة هلى  انون دولة الونبية فإنا يوب الن تيبأ  وا د 
تتعارا فيا هبح القوا د مع  القانون الدولي الخاص المووودة فيا بالقدر البي ي

 ا دة اإلساااااناد األلمانيةل ويوب الن تيبأ القوا د الموضاااااو ية في القانون األلماني 
 . ( 2)هبا الحالا  وا د اإلسناد األونبية هلى القانون األلماني " 

وبتحكيث النص الساااااااااااااابأ نود الن القانون الدولي الخاص األلماني يإلخب باإلحالة 
بحيت يوب تيبيأ القوا د الموضااااااااااااااو ية لكقانون األونبي لهبا من الدروة األولىل 

 القانون دون  وا د اإلسناد.
كاابلاا  القااانون الاادولي الخاااص األلماااني يااإلخااب باااإلحااالااة من الاادروااة الًااانيااة لكن 

 يوب توافر اريان:
 الاري األوث: الي يكون في األخب باإلحالة يتعارا مع  ا دة اإلسناد األلمانية.

: الي تاااير  ا دة اإلسااناد األلمانية هلى تيبيأ القوا د الموضااو ية الاااري الًاني
وحدها في القانون األونبيل حيت هن من حأ األيراف في اختيار القانون الواوب 
التيبيأ بحيت تيبأ القوا د الموضاااااااااااو ية وحدها دون تيبيأ  وا د اإلساااااااااااناد في 

 القانون األونبي.
لموضااااااو  الحث الوظيتي نود النا ما خاث  ونرإ وباسااااااتقرا  ما تب سااااااابقاا بالنساااااابة

غامضاااااااا ي يقوب  كى الساااااااس  انوني بحيت ي يسااااااتند هلى الحكاب  انونية واضااااااحةل 
فهي تضااااااااع حالا خاصاااااااااا بكث  ضااااااااية  كى حدة ناهي  هلى تر  األخب باإلحالة الو 

 

( فايمة الخهرا  وندوليل اإلحالة في القانون الدولي الخاص " تإلصاااااااااااااايث وتوديد"ل موكة العكوب 1)
ل وامعة البو بكر بكقايدل الوخاأرل الصااااااااااااتحة 2015القانونية واإلداريةل العدد الحادي  ااااااااااااارل 

247. 
 .660( سعيد يوسف البستانيل المروع سابأ صتحة 2)
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رفضااها يعود هلى سااكية القاضااي التقديرية وليس لحكب القا دة القانونية البي يؤدي 
اسااااااااتقرار في المعامالا وحماية الحقوأ المكتساااااااابة لبفراد واحترامها وهبا  هلى  دب

 يؤدي بالنتيوة هلى ههدار الغاية الرأيسية من وظيتة  ا دة اإلسناد.
هبا ايتواحل من حيت هنا يتر  ساااااااااااااكية تقديرية   ( 1)كما ينتقد وانب من التقا 

راح مناسااااب الكًر لتحقيأ واسااااعة لكقاضااااي لقبوث اإلحالة الو رفضااااهال بنا ا  كى ما ي
العدالة بالنظر هلى كث حالة  كى حدةل باإلضاااااااااااافة هلى الن هبح الساااااااااااكية التقديرية 
تؤدي حتماااا هلى تغيير الحكوث بتيبيأ األحكاااب القااانونيااة من حكب هلى آخرل وبلاا  
باختيار الحث البي يتوافأ مع العدالة التي يراها  اضاااااي الموضاااااو ل وهبا بحد باتا 

لة بحوة هيواد الحث العادث بالنظر هلى روح  ا دة اإلساااااااااااااااناد والغاية انتها  لكعدا
 الوظيتية لها. 

ويرد  كى هبا اينتقاد الن سكية القاضي التقديرية لتيبيأ القانون  كى الو اأع     
نما هنا  مبدال  المعروضة الماما ليس ميكقة ل كبل  في الخبح باإلحالة الو رفضها وا 

حث البي يقوث با من خالث اإلحالة  اديا ومعقويال  اب يحكما ووهرح الن يكون ال
وتك  مسإللة  انونية يخضع باإلنها لر ابة محكمة التمييخ ل ويتعين  كى القاضي 

في وميع األحواث الن يسبب  رارح ل وي يمكن لكقاضي الن يمارس دورح اإليوابي في 
القوانين  فا النخا  المعروا الماما هي بمنحا سكية تقديرية يستمد  وتها من

والتاريعاا التي تمنحا هبح السكية الصالا وبل  لتحقيأ العدالة المرووة من تيبيأ 
 .(2)هبح القوانين

لكن هبا الرد ي يغني  كى النا يوب  كى القاضي الن يتخب مسككاا موضو ياا       
واضحاا في تيبيأ القا دة القانونيةل حتاظاا  كى استقرار المعامالا والحقوأ 
المكتسبة لإلفرادل كما الن العيب الووهري لهبا ايتواح يتمًث في  دب وضع 

عروفة ومنصوص  كيها سكتاال ومن المار  البي يإلخب با لقوا د ًابتة وواضحة م

 

 .218محمد  بدالعاثل مروع سابأل صتحة  ل  كااة197صتحة ( هااب صادأل مروع سابأل 1)
 .242(  كااة  بدالعاثل مروع سابأل صتحة 2)
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هنا كانا مخايرة في الن يتنافى مع األمان القانوني الالخب لكمعامالا والبي 
 .(1) يتيكب معرفة المتقاضين مقدماا لكقانون البي يحكب  ال تهب القانونية

باإلضااااااافة هلى النا من الناحية العمكية هنا  صااااااعوبة  كى القاضااااااي في تيبيأ 
واااب  كياااا في كاااث مرة يعرا  كياااا نخا  في  ال اااة دولياااة هااابا ايتوااااح حيااات ي

خاصااااةل تحكيث  وا د اإلسااااناد في القوانين األونبيةل ليتحقأ القاضااااي من الن األخب 
باإلحالة ي يتعارا مع  ا دة اإلسنادل ومتتقاا وروح العدالة فيها والغاية التي ترمي 

 ة الدولية الخاصااااااااااة من هلى تحقيقهال وبعد بل  اختيار انسااااااااااب القوانين لحكب العال
 بين النظب القانونية المختكتة وتحقيأ العدالة باختيار هبا القانون.

ونرإ الن كااث المحاااويا القااانونيااة لكتختيف من ويااإلة متهوب نظريااة اإلحااالااة لب  
تواادي نتعاااال ومن خالث التعرا لنظريااة اإلحااالااة نوااد الن محاااويا التقااا القااانوني 

يا  نها ي ودوإ منها ولب تعيي الحث المراد ليكون ايساااتعاضاااة بالحث الوظيتي بد
 بديالا مناسباا  ن نظرية اإلحالة. 

التي الخاابا بنظريااة اإلحااالااة القااانون اإلماااراتي والقااانون ( 2)من القوانين العربيااة 
نة  5حيات نص  اانون المعاامالا المادنياة اإلمااراتي ر ب ( 3) المادني الوخاأري لسااااااااااااااا

هبا تقرر الن  ااانوناااا الونبياااا هو الواوااب -1كى النااا: " منااا   26في المااادة  1985
التيبيأل فال ييبأ مناااا هي الحكااااماااا الاااداخكياااة دون التي تتعكأ باااالقاااانون الااادولي 

 كى النااا ييبأ  ااانون دولااة اإلماااراا العربيااة المتحاادة هبا الحااالااا  كى -2الخاااص.
 بيأ". وا دح نصوص القانون الدولي الخاص المتعكقة بالقانون الواوب التي

وباساااتقرا  هبا النص يتضااام الن الماااار  اإلماراتي  د الورد المبدال العاب في التقرة 
حيت رفا نظرية اإلحالةل وهو ميابأ تماماا لما ورد  26األولى من نص المادة 

 

 .197( هااب صادأل مروع سابأل صتحة 1)
- 662( انظر مو ف القانون والقضا  الكبناني تتصيالا سعيد يوسف البستانيل المروع سابأ صتحة2)

668. 
القانون المدني الوخاأري وهي ميابأ تماماا لما ورد  انون المعامالا المدنية من  1مكرر  23( المادة 3)

  .1985لسنة  5اإلماراتي ر ب 
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ل هي التقرة الًاانياة من نتس (1) من القاانون المادني المصاااااااااااااااري 27في نص الماادة 
 بوث نظرية اإلحالة من الدروة األولى فقيل  المادة نصاااااا  كى اساااااتًنا  يؤدي هلى

 . (2) حيت تؤدي اإلحالة هلى تيبيأ القوا د الموضو ية في القانون اإلماراتي
 2018( لساااااااانة 6( من  انون التحكيب اإلماراتي الوديد ر ب )37كبل  الخبا المادة )

يتتأ  كيها باإلحالة حيت نصااا  كى النا " تيبأ  كى موضااو  النخا ل القوا د التي 
با اتتأ  كى تيبيأ  انون دولة معينة اتبعا القوا د الموضاااااااااااااااو ية فيا  األيرافل وا 

 دون القوا د الخاصة بتناخ  القوانين ما لب يتتأ  كى خالف بل ".
ونالحظ الن  انون التحكيب اإلماراتي ال يى صالحية واسعة إلرادة المتعا دين في     

( لهيأة 37موضااو  النخا ل وساامم نص المادة ) اختيار القانون الواوب التيبيأ  كى
التحكيب الروو  هلى  وا اااد القاااانون الااادولي الخااااص هبا اتوهاااا هرادة األيراف هلى 
بل ل حيت الواخ األخب باإلحالة صاااااااااااراحتاا واختيار القوا د الخاصاااااااااااة بتناخ  القوانين 

 لتيبأ  كى النخا  في العقد المبرب بينهب هبا اتتقوا  كى بل .
تالي اساااااااااااااااتبعاد ونرإ ال ن األخب باإلحالة هنا  د يؤدي هلى مخالتة النظاب العاب وبال

تيبيأ القا دة القانونيةل الو هلى تيبيأ  انون ليس لا صااااااكة بالعال ة القانونيةل وبل  
يؤدي هلى  دب اساااااتقرار المعامالا والحقوأ المكتسااااابة لإلفرادل و كيا الن ه يا  هبح 

اف المتعا دين دون وضاااااااع ضاااااااوابي تبكر إلرادة الصاااااااالحياا الواساااااااعة إلرادة األير 
األيراف يختيار القانون الواوب التيبيأل والسماح لهب بتيبيأ اإلحالة يتعارا مع 

 الغاية التي ترمي هليها  ا دة اإلسناد.
ن ساااااااااااااااكمنا بضااااااااااااااارورة احتراب هرادة المتعا دين بحرية اختيار القانون الواوب   حتى وا 

التيبيأ خاااصااااااااااااااااة النااا يوااب التخاب هيأااة التحكيب بااإ ماااث القااانون الاابي اتتأ  كيااا 
األيرافل وي معقاااب من هيأاااة التحكيب الو من القضاااااااااااااااااا  من بعاااد بلااا   كى هااابا 

 

 .662( سعيد يوسف البستانيل المروع السابأل صتحة1)
( احمد محمود التضكيل اإلحالة بين القبوث والرفا في القانون الدولي الخاص " دراسة تحكيكية 2)

 2010لعربية"ل موكة مؤتة لكبحوت والدراساال سكسكة العكوب اإلنسانيةل في بعا التاريعاا ا
 . 198ل وامعة مؤتةل الصتحة 1ل  دد 25بل الموكد 
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بحوة  دب ارتبايا بالعال ة تحا ايختيارل فكيس لها الن تساااااااااااااااتبعد القانون المختار 
ياأكة بيالن حكب التحكيبل لكن يوب الن ينصب بل  ايختيار  كى القانون الداخكي 
ليتب تيبيقا  كى العال ة القانونية دون األخب باإلحالة وبل  بإلغا  " ما لب يتتأ  كى 

 من  انون التحكيب اإلماراتي. 37خالف بل  " من نص المادة 
 1مكرر  23الوخاأري باألخب بنظرية اإلحالة حساااااب نص المادة  كبل  فعث الماااااار 

من القانون المدني حيت نصااااااااا " هبا تقرر الن  انونا الونبيا هو الواوب التيبيأ فال 
تيبأ منا هي الحكاما الداخكية دون تك  الخاصاااااااااااااااة بتناخ  القوانين من حيت المكان 

تناااخ  القوانين من القااانون  غير النااا ييبأ القااانون الوخاأري هبا الحااالااا  كيااا  وا ااد
األونبي المختص "ل حيت  بث القانون الوخاأري باإلحالة من الدروة األولىإل الي  ند 
ما تحيث  وا د اإلسااااااااااااااناد في القانون األونبي المختص  كى ايختصاااااااااااااااص لكقانون 

 الوخاأريل بينما رفا اإلحالة في الحايا األخرإ.
ى القاضاااااااي الويني البي يكون  كى دراية لعث العبرة في بل  تكمن في التيساااااااير  ك

بالقوانين الوينية السااااارية المتعوث والواوب  كيا تيبيقهال كبل  محاولة من المااااار  
 . (1)تواوخ مسإللة الدوران في الحكقة المترغة التي تسببها نظرية اإلحالة 

دو من القانون المدني الوخاأري تب 1مكرر  23الن صااااااااااااياغة المادة ( 2)ويرإ البعا 
غير واضااااحة ومبهمة من حيت الاااااكثل حيت هن واضااااعي هبح المادة لب يببلوا وهداا 
إل يا  القاضي صورة واضحة لبخب باإلحالة و اموا بمورد نقث حرفي من نصوص 
القانون المدني في اإلماراتيل ومن حيت الموضو  الن األخب بنظرية اإلحالة  د يؤدي 

بحقوأ األااااااااااااااااخاصل وهبا يتعارا مع  هلى حكوث غير  ادلة تؤدي هلى اإلوحاف
 روح  وا د اإلسناد في القانون الدولي الخاص الوخاأري.

ويرإ الباااحاات الن  بوث األخااب بنظريااة اإلحااالااة في القااانون الماادني الوخاأري و ااانون 
المعامالا اإلماراتيل تعييث لوظيتة  ا دة اإلسااناد ل خاصااة الن األحواث الاااخصااية 

 

 . 242(فايمة الخهرا  وندولي ل مروع سابأل الصتحة 1)
 . 148( بد المال  الدح ل مروع سابأل الصتحة 2)
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قانون الوخاأري ترتبي بالاريعة اإلسالميةل التي الًرا باليبع في القانون اإلماراتي وال
 كى وضااااع فحوإ القا دة القانونية الخاصااااة باألحواث الاااااخصااااية  ل باإلضااااافة هلى 
ايختالف الكبير في المتاهيب القانونية فيما يخص األحواث الااااااااااااااخصاااااااااااااية مع الدوث 

النسب الو اليالأ باإلرادة  الغربيةل مًث تعدد الخوواا الو الميرات الو التبني الو هًباا
المنتردة الو الرحب المسااااتإلور وبالتالي ساااايؤدي  مكياا هبا هلى نتاأج غير مقبولة وغير 

  ادلة.
 المطلب الثالث:

موقف المشرع المصري والمشرع األردني والفقه اإلنجليزي من 
 نظرية اإلحالة.

مو ف في هبا الميكب سااااااااوف نبين مو ف التاااااااااريع المصااااااااري باإلضااااااااافة هلى 
الماااااااااار  األردني من نظرية اإلحالةل من ًب نتناوث ووهة نظر القضاااااااااا  اإلنوكيخي 

 حياث نظرية اإلحالة واللية يرح نظرية اإلحالة في القضا  اإلنوكيخي.
 الفرع األول: موقف المشرع والفقه المصري من نظرية اإلحالة:

حيت كان  ابتدا ا القضااااااا  المصااااااري في السااااااابأ كان يإلخب بنظرية باإلحالةل 
يساامم باإلحالة بين المحاكب األهكية وهي محاكب مصاارية وبين محاكب القنصااكية في 

ل بعد بل  اتخب الماااااار  المصاااااري مو تاا حاساااااماا من (1)مصااااار وهي محاكب الونبية 
من القانون المدني المصاااااااااااااري  27نظرية اإلحالة بعدب األخب بهال فنص في المادة 

قرر الن  انوناا الونبياا هو الواوب لتيبيأل فال  كى النا "هبا ت 1948لسااااااااانة  38ر ب 
 ييبأ منا هي الحكاما الداخكيةل دون تك  التي تتعكأ بالقانون الدولي الخاص".

ومن منيوأ هبا النص يتضاام الن المااار  المصااري رفا صااراحة وبصااورة  
ميكقة األخب بنظرية اإلحالةل واللخب القاضي الويني باي تصار  كى تيبيأ القوا د 

نظمة لكعال اا باا اليابع الدوليإل الي  وا د اإلسااااااااااناد التي يتضاااااااااامنها القانون الم

 

 .506سابأل صتحة ( فؤاد  بد المنعب رياا ود سامية راادل مروع 1)
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األونبي وتيبيأ القوا د الخاصاااااااااااااة بالعال اا الوينية البحتة التي يتضااااااااااااامنها هبا 
 .(1)القانون 

و د بينا مومو ة األ ماث التحضاااااايرية لكقانون المدني المصااااااري ساااااابب رفا 
نظرية اإلحالة بقولها "بل  هن  ا دة اإلساااااااناد حين توعث ايختصااااااااص التااااااااريعي 
لقانون معين تصدر  ن ا تباراا خاصةل وفي  بوث اإلحالة الياا كان نيا ها تتويا 

 .(2)القا دة لهبح اي تباراا ونقا لحقيقة الحكب المقرر في تك  
في الن  ا دة اإلساااااناد تصااااادر  ن ا تباراا خاصاااااة  (3)وي يااااااك  بعا التقا 

لتحدد القانون المناسب لحث النخا  ل حيت الن هبح المقدمة صحيحة ي غبار  كيها 
ل لكن القوث هن األخاااب بنظرياااة اإلحاااالاااة " تتويتااااا لهااابح اي تبااااراا " ليس باااالكالب 

لة الو رفضاااااااااااااااها مساااااااااااااااتمد من مدإ تحقأ اي تباراا الد يأ ل حيت الن  بوث اإلحا
الخاصاااااااة التي تهدف هليها  ا دة اإلساااااااناد وليس من المنيأ تر  هبح اي تباراال 
والكوو  هلى  ا دة اإلسناد األونبية ليخضع القاضي الويني ألمرها متواهالا  ا دة 

اليهب الن اإلسااااناد الوينية التي يوب  كى القاضااااي ايلتخاب الحكامها ومضاااامونهال وبر 
ما ورد في المبكرة اإليضااااااااااااحية لكقانون المدني المصاااااااااااري ليس بالقوث الساااااااااااديد ل 

 والتبرير ليس د يقاا واإليالأ غير مقبوث .
البي يد و هلى  (4)و د تعرا النص الساااااااابأ لكنقد من  بث التقا المصاااااااري   

ضاارورة األخب بنظرية اإلحالة من الدروة األولى تماااياا مع التقا الحديتل وبا تبار 

 

 .159( فؤاد  بد المنعب رياال ومحمد خالد الترومانل المروع السابأل صتحة 1)
 .315( مومو ة األ ماث التحضيرية لكقانون المدني المصريل الوخ  األوثل صتحة 2)
 .237 كااة محمد  بدالعاث ل مروع سابأ ل صتحة  (51(

ل صااااتحة 163مانل المروع السااااابأل صااااتحة فؤاد  بد المنعب رياال  محمد خالد الترو(   4)
ل و الحمد  بد الكريب سالمال 67ل وانظر هااب  كى صادأل المروع السابأل صتحة 112

 239ب(ل صااااتحة 1984المنصااااورة :المكتبة العالميةل  (الصااااوث المرافعاا المدنية الدوليةل 
إلساااااااكندرية : دار ا(وانظر  كاااااااااة محمد  بد اللعاثل اإلورا اا المدنية والتوارية الدوليةل 

ماهر هبراهيب الساااااااااداويل الدفع باإلحالة و ل 170ل صاااااااااتحة ب( 1986الميبو اا الوامعية 
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الن الساااااااس وظيتة  ا دة اإلسااااااناد في تحقيأ التعايش الماااااااتر  بين النظب القانونية 
 .(1)المختكتة والوصوث هلى الكًر الحكوث القانونية تكبية لمقتضياا التوارة الدولية 

ضاااا  المصاااري الحديت لب يقث بعد ككمتا التاصاااكة في هبا الموضاااو  هي الن الق 
هلى ا نل ولكن هبا الخب الماااااار  المصاااااري بنظرية اإلحالة في المساااااتقبثل والااااااارا 
 ا دة اإلسااااااناد بتيبيأ  انون موين األونبي  كى العال ة موضاااااااو  النخا  فإلنها ي 

إلسااناد فيال فإبا الاااارا تيبأ هبا القانون في  وا دح الموضااو ية بث تيبأ  وا د ا
هبح القوا د بتيبيأ  انون الموين وكان األونبي متويناا في مصاااااااااار فإن المحكمة 

 .(2) تقبث اإلحالة وتيبأ القانون المصري با تبارح  انون الموين

 الفرع الثاني: موقف المشرع األردني من نظرية اإلحالة:
لب يتبع المار  األردني مو ف بعا التاريعاا في هواخة نظرية اإلحالةل حيت 
لب يويخ القانون المدني األردني األخب بنظرية اإلحالةل ورفا بل  باااااااكث واضاااااام 

 كى النا "هبا تقرر الن  28وصااااااااااريمل حيت نص القانون المدني األردني في المادة 

 

و  186ب(ل ص  1984القاهرة : مكتبة سعيد رالفا ل(لقياب باا النخا  الماب محكمة الونبيةل
انظر وماث الكرديل محاضااااااااراا في القانون الدولي الخاصل الوخ  الًانيل ايختصاااااااااص 

ب( ص 1989القضاااااااااأي الدولي وتنتيب األحكاب األونبية ل )القاهرة: دار النهضااااااااة العربية ل
ل وانظر محماد روبي  ياب  ياا اهللل الادفع بااإلحاالاة لقيااب باا النخا  المااب محكماة  492

ل و الحداد حتيظة 163ب(ل رسالة دكتوراح ل ص  2000الونبيةل ) القاهرة : وامعة حكوانل 
القانون الخاص الدوليل المبادع العامة في تناخ  القوانينل) بيروا :  الساااااااااايد ل المووخ في
 .152ب(.ل صتحة  2013مناوراا الحكبيل 

 .290(  اوش احمد  بد الحميد ل مروع سابأ ل صتحة (1  
  البالد في األوانب ومركخ الدولي الموين العربي ل في الخاص الدولي القانون الرحمنل  بد واد ( وابر2)

 دراسااااا العالل البو  كي العال وانظر البو ل47 صاااتحة ب( ل 1968العالمية ل  الميبعة القاهرة: (العربية ل
  األونبيةل اي تبارية األاااخاص ومركخ الدولية الخاصااة العال اا في الموين الخاصل الدولي القانون في

 .57 صتحة ل 1 ي ل( النار سنة بكر دون العربيةل النهضة )القاهرة: دار
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منااا هي الحكااامااا الااداخكيااةل دون التي  ااانوناااا الونبياااا هو الواوااب التيبيأ فال ييبأ 
 .(1)تتعكأ بالقانون الدولي الخاص" 

ويتضااااااااام من منيوأ هبا النص رفا الماااااااااار  األردني لنظرية اإلحالة و دب األخب 
بها ووووب تيبيأ األحكاب الموضااو ية في القانون البي يقضااي النص بتيبيقا دون 

و د ورد في المبكرة اإليضااااااااااااااااحية  القوا د التي تتعكأ بالقانون الدولي الخاص ل كما
لكقانون المدني األردني تبرير مو ف المااااااااااار  لرفضااااااااااا لنظرية اإلحالة بما يكي " الن 
 ا دة اإلسناد حين توعث ايختصاص التاريعي لقانون معين ل تصدر  ن ا تباراا 
خاصااااااااة ل وفي  بوث اإلحالة الياا كان نيا ها ل تتويا لهبح اي تباراا ونقا لحقيقة 

ويالحظ تااإلًر النص في القااانون الماادني األردني  ( 2)كب المقرر في تكاا  القااا اادة "الح
 بما ورد في القانون المدني المصري وتيابأ الصياغة القانونية في كال القانونين. 

ومن ناحية الخرإ الخب الماااااااااااااااار  األردني بنظرية اإلحالة فقي في  انون       
ل حيت الواخ 1941لسااااااااااانة  8ر ب  انونلبوانب وغير المساااااااااااكمين في الق التركاا

النص األخااب باااإلحااالااة هلى  ااانون محااث اإل ااامااة الو القااانون الااديني لكمتوفىل حياات 
 كى الن "هبا كان  انون البالد التي ينتمي هليها المتوفى  التقرة ج 4نصااااااااااااااا المادة 

ينص  كى تيبيأ  انون محث اإل امة الو القانون الديني ييبأ القانون المنصااااااوص 
يبيقا بهبح الصاااااورة ...." وهبا النص لا خصاااااوصااااايتا وي يمكن التوساااااع فيا  كى ت

رفا األخب باإلحالة بنص  28حيت هن القانون المدني األردني حسب نص المادة 
 صريم كما بكرنا سابقاا.

ال   /36في المادة  2018لساانة  16بالنساابة لقانون التحكيب األردني المعدث ر ب  
 كى موضاااااااااااااااو  النخا  القوا اد القاانونياة التي يتتأ  نص  كى "تيبأ هيأاة التحكيب

با اتتقا  كى تيبيأ  انون دولة معينة اتبعا القوا د الموضااااااااو ية   كيها اليرفان وا 
 

 2016لسنة  (11( كما تكرر رفا نظرية اإلحالة في  انون الصوث المحاكماا الار ية ر ب ) 1 (
(  كى الن "هبا تقرر الن  انوناا الونبياا هو الواوب التيبيأ فال ييبأ منا 194حيت نصا الماَدة )

 هي الحكاما الداخكيةل دون التي تتعكأ بالقانون الدولي الخاص".
 .315ضاحية لكقانون المدني األردني ل الوخ  األوث ل صتحة ( المبكرة اإلي 2 (
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فيا دون القوا د الخاصاااااااة بتناخ  القوانين "ل و د الحسااااااان الماااااااار  األردني حيت تب 
ببل  يكون هلغا  "ما لب يتتأ  كى خالف بل  هبا النص " من متن النص السااااابأ 

من القانون المدني األردنيل ونؤيد  28رفا  بوث اإلحالة متوافقاا مع نص المادة 
ما الخب با القانون المدني األردني برفا نظرية اإلحالة  كى هيال ها و دب ههدار 
تيبيأ  ا دة اإلساااااااااااااااناد الوينية والغاية التي وضاااااااااااااااعا من الوكها بتحديد القانون 

 .الواوب التيبيأ  كى النخا  
 الفرع الثالث: موقف القضاء اإلنجليزي من نظرية اإلحالة:

الخااابا المحااااكب اإلنوكيخياااة بنظرياااة اإلحاااالاااة بمتهوب وبيريقاااة مختكتاااة  ماااا هو 
معموث با في بعا الدوث األخرإل حيت الن مؤدي متهوب اإلحالة في هنوكترا هو 

)المااااتمكة  كى  نصااار النا يتعين  كى القاضاااي اإلنوكيخي الن يتصاااث في المناخ ة 
الونبي( كما يتصااااااااث فيها القاضااااااااي األونبي )الي  اضااااااااي البكد البي تاااااااااير  ا دة 

 اإلساااااااااااااااناد اإلنوكيخية بتيبيأ  انونا(
ل مًالا لو توفى هنوكيخي متوين في هيياليا (1)

وتر  المواث منقولة في هنوكترال و را هبا النخا  الماب محكمة لكتصاااااااااااااث في توخيع 
ى المحكمة اإلنوكيخية الن تتصااث في النخا  المعروا المامها هبح األمواث فيوب  ك

 كما لو كان ميروحاا  كى محكمة هيياليةل وتيبأ القانون اإلييالي .
وبنا ا  كى بل  فإبا كان هبا القانون يسند حكب الميرات لكقانون اإلنوكيخي في  وا دح 

يخيل الما هبا كان الموضااو ية فيوب  كى القاضااي اإلنوكيخي الن ييبأ القانون اإلنوك
القانون اإلييالي يساااااااااااااااند حكب الميرات هلى القانون اإلنوكيخي في ومكتا الي بما فيا 
 وا د اإلساااااااااااااانادل وكانا هبح القوا د تحيث  كى القانون اإليياليل وكان القاضااااااااااااااي 
اإليياااالي يقباااث هااابح اإلحاااالاااةل توواااب  كى القااااضاااااااااااااااي اإلنوكيخي الن ييبأ القاااانون 

 .(2)اإلييالي 

 

  )1( Berlingher Remus Daniel ,The Renvoi in Private International Law , 
International Journal of Social and Humanity, vol.3,No.1,January 2013. p77. 

 .4الهامش ر ب ل 146(  خ الدين  بد اهللل المروع السابأل صتحة 2)
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دإ القضا  والتقا اإلنوكيخي هو الن المحكمة لكث مناخ ة هي المحكمة األصث ل
التي يخضااااع النخا  يختصاااااص  انونهال والساااااس هبح النظرية في الوا ع هو التكرة 
المهيمنة باااإلن اختصاااص المحكمة اإلنوكيخية بالمناخ اا باا اليابع الدوليل فإبا 

اكب اإلنوكيخية يكون في هبح كان النخا  خاضاااعاا لقانون الونبي فإن اختصااااص المح
الحالة من  بيث ايختصاااص ايسااتًناأيل ويوب  كى القاضااي اإلنوكيخي حينأب الن 
يتصااث في النخا  بنتس اليريقة التي كانا سااتتصااث بها المحكمة األصااكية با تبار 

 النا يتصث في النخا  نيابة  ن هبح األخيرة.
ياااة المحكمااااة األونبياااة وبااابلااا  نوااااد الن دور القاااااضاااااااااااااااي اإلنوكيخي وفقاااااا لكنظر 

foreign Court theory  يتوأ الدور البي تترضا  كيا نظرية اإلحالةل فالقاضي
وفقاا لنظرية اإلحالة يتعين  كيا تيبيأ  وا د اإلساااناد األونبية فحسااابل بينما يوب 
 كى القاضااااااااي وفقاا لنظرية المحكمة األونبية الن يضااااااااع نتسااااااااا موضااااااااع القاضااااااااي 

ضاااي األونبي األونبي من وميع الوووحل فهو ي ييبأ  وا د اإلساااناد في  انون القا
فقي باث ييبأ كابلا   وا اد التكييف في هابا القاانونل كماا يتعين  كياا ه مااث فكرة 

 (.1)النظاب العاب كما يحددها النظاب القانوني األونبي 

لكن القضاااااا  اإلنوكيخي الحديت الخب بهبح النظرية في بعا المسااااااأث المحددةل 
 كى  قاراا مووودة في  وهي الميرات في المنقوث واليالأل وترتيب حقوأ  ينية

 .(2)الخارج
  Re Annesley(3)وتب تيبيأ هبح النظرية بصاااااااااااااورة واضاااااااااااااحة في  ضاااااااااااااية 

وتتكخص و اأع هبح الد وإ الن امرالة برييانية الونسيةل توفيا وهي متوينا حسب 
المتهوب اإلنوكيخي لكموين في فرنساااااااال وبالمقابث ا تبرها القانون الترنساااااااي متوينا 

ت هنا وحسااب المتهوب الترنسااي لكموين الن هبح الساايدة لب تحصااث في برييانيال حي
 

 .158( فؤاد  بد المنعب رياال ومحمد خالد الترومانل المروع السابأل صتحة 1)
 .287مروع سابأل صتحة ( احمد  بد الحميد  اوشل 2)

    )3(David McClean ,Morris The Conflict of Laws, 4th Edn. (London, Sweet 
and Maxwell, 1993). p. 405                                                                                    
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من القانون المدني الترنسيل تاركة  13 كى األبن بالتوين في فرنسا حسب المادة 
ة من  وصاااية تتخكى فيها  ن مككية وميع الموالها المنقولة لكموصاااي لهب وتحرب الوًر

 التركة.
كى كث األمواث الموصي محور هبح القضية تتركخ في الن الوصية ااتمكا   

بها المنقولةل حيت هن المتوفاة  د وضعا ارياا هاماا في هبح الوصية تحرب الوًرة 
من الحأ في اإلرتل وهبا الااااااري يعد بايالا وفقاا ألحكاب القانون الترنساااااي وي تنتب 
ة هي في حدود الًكتل في حين الن هبا الاااااااااري وفقاا ألحكاب  الوصااااااااية في حأ الوًر

ة ولو القانون ا إلنوكيخي يعد صااااااااحيحاا والن الوصااااااااية ببل  تكون نافبة في حأ الوًر
 . (1) استغر ا وميع المواث التركة

في هبح القضاااااااااااااية اتبعا المحكمة العكيا اإلنوكيخية نهواا مختكتاا في حث هبا  
النخا ل فبعد الن  ررا المحكمة  كى الن موين المرالة المتوفاة يقع في فرنساااااااااال والن 
القانون الواوب التيبيأ يبقاا لكقانون الدولي الخاص اإلنوكيخي هو  انون الموينإل 

 الي القانون الترنسي.
بعد بل  اساااااااترساااااااكا المحكمة با تبار الن القانون الترنساااااااي يااااااااير هلى تيبيأ  

القانون اإلنوكيخي با تبارح  انون ونسااية الموصاايل وحيت الن القانون الترنسااي يقبث 
اإلحالةل بنا ا  كيا يوب  كى القاضااااااااااااي اإلنوكيخي تيبيأ القانون الترنسااااااااااااي البي 

ونية المرساااااومة في حدود ًكت التركة يقضاااااي بعدب نتاب الوصاااااية هي في الحدود القان
ة من التركة   .(2)و كيا بيالن اري حرمان الوًر

تعد هبح القضااااااية مميخة في القانون الدولي الخاص اإلنوكيخي بصااااااتة  امةل هب هنا 
 ند تيبيأ القاضااااااااااااي اإلنوكيخي لكقانون األونبي البي تاااااااااااااير هليا  وا دح الوينية ي 

نما نود يرتب النتاأج اليبيعية لهبا ال تيبيأل بما في بل  من الخب بنظرية اإلحالةل وا 
 

(1   )  Walter Wheeler Cook,  Characterization In The Conflict of Laws , 
Yale Law Journal, 1941, Volume 51,p211 . 

  )2( John Greenwood Collier, Conflict of Laws, Cambridge University Press, 
third Edition, 2001, p .24 . 
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الن القاضاااي اإلنوكيخي يضاااع نتساااا موضاااع القاضاااي األونبي  ومن هنا وا ا تسااامية 
فإن كان هبا األخير يإلخب باإلحالة من القانون اإلنوكيخي هلى المحكمة األونبية نظرية 

أ الحكاب القانون األونبي القانون  األونبي  يتبع القاضاااااي اإلنوكيخي نتس المنهج وييب
 (.1)البي تاير با  وا د القانون الدولي الخاص اإلنوكيخي 

وتعتبر نظرية المحكمة األونبية باا يابع مميخ يساااااااااااااااتوابتها لمتيكباا     
التعاون بين الدوث في مواث المناخ اا الخاصااااة الدوليةل هي النا يعيبها من الناحية 

األساااسااية بتيبيأ القانون وفأ ما وضااعا المااار  الاااككية تواهكها لوظيتة القاضااي 
الوينيل وهبح النظرية تتترا الن القاضي الميروح  كيا النخا   د تورد من صتتا 
كقاضاااي ويني وتقكد وظيتة القضاااا  بااااكث مؤ ا في الدوث األونبية التي تخضاااع 

مع النخا  لقانونها. وي اااااااااااااااا  الن هبا ايفتراا يتنافى مع الوا ع العمكي في الموت
 (.2)الويني والموتمع الدولي  كى حد سوا  

نخكص من بلاا  الن هنااا  تباااين بين موا ف القوانين باااألخااب باااإلحااالااةل حياات تبنااا 
المحاااكب اإلنوكيخيااة نظريااة اإلحااالااة بمتهوب وبيريقااة مختكتااة  مااا هو معموث بااا في 

باإلحالة مًث بعا الدوث األخرإل اليضااااااااا الن بعا القوانين الخبا بااااااااكث صاااااااريم 
التاااااااااريعين التااااااااايكي واأللمانيل و كيا هن األخب باإلحالة وفقاا ألسااااااااكوب البحت  ن 
وظيتة وغاية كث  ا دة هسااااااااناد  كى حدة يؤدي هلى  دب اسااااااااتقرار المعامالال حيت 
تختكف الحكوث من  اا  خر حسااب ما يقتنع با من غاية لكقا دة التي يتعرا لها 

لكبل  بينا مو ف التاااااااااااريعين الوخاأري واإلماراتي الكبان  وهبا مخالف لقوا د العدالة
الخبا باإلحالة من الدروة األولى فقيل وهبا  د يؤدي هلى حكوث غير  ادلة تؤدي هلى 
اإلوحاف بحقوأ األاااااااخاصل والحساااااانا معظب القوانين العربية التي رفضااااااا نظرية 

 ني األردني.اإلحالة باكث صريم مًث القانون المدني المصري والقانون المد

 

    . 696(  صاب الدين القصبيل المروع السابأل صتحة 1)
 .158( فؤاد  بد المنعب رياال ومحمد خالد الترومانل المروع السابأل صتحة 2)
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وبالتالي نرإ الن القاضااي الويني البي ينظر  ضااية تاااتمث  كى يرف الونبي ييبأ 
القاضااااي القوا د الداخكية لهبا القانون األونبي فقي وي ييبأ  وا د اإلسااااناد فياإل الي 
دون الن ييبأ  وا د القانون الدولي الخاص لهبا القانون األونبي  كى هبح المساااااااإللة 

المااامااال وبااالتااالي رفا نظريااة اإلحااالااة حتى ي نهاادر الغااايااة  لحااث النخا  المعروا
التاااااااااريعية من ورا  هيواد  وا د اإلسااااااااناد الوينية في الحياة الخاصااااااااة الدوليةل وهو 
تحديد القانون الواوب التيبيأ  كى العال ة القانونية لكوصاااااااااااااااوث لكحث العادث لكنخا  

 الميروح الماب القاضي.
الهااادف المروو من هااابا البحاااتل بياااان نظرياااة  والخيراا وفي نهااااياااة الميااااف كاااان

اإلحااالااة في القااانون الاادولي الخاااص وتحكيااث ا را  التقهيااة المختكتااة في تناااوث هاابح 
النظريااةل وتناااولنااا بعا النظرياااا التي تؤدي هلى باا النتيوااة  نااد األخااب بنظريااة 

ترحة اإلحالةل وخالث البحت توصاااااااااث الباحت هلى ومكة من النتاأج والتوصاااااااااياا المق
 والتي يمكن حصرها بما يكي:

 النتاأج وتتمًث باألمور التالية:
الويا: هن نظرياااة اإلحاااالاااة ماااا خالاااا تًير واااديا و ااادب اتتااااأ في فقاااا القاااانون الااادولي 

 الخاصل وبل  بين  بوث هبح النظرية ورفا األخب بها.
أل وكيتية نظرية اإلحالة ال يا متهوب وديد لكقانون األونبي الواوب التيبيًانياا:  

ه مالا ومضاامونا فكب يعد هبا القانون يقتصاار فقي  كى القوا د الموضااو ية 
 بث امتد اليضاا هلى  وا د القانون الدولي الخاص.

هن القرار القضاااااااأي النهاأي لكنخا  المعروا الماب القاضاااااايل ي ااااااا  يختكف ًالًاا: 
 .بحسب ما هبا  انون دولة القاضي يإلخب بنظرية اإلحالة الو يرفضها

 رابعاا: رفا القانون المدني المصري والقانون المدني األردني األخب بنظرية اإلحالة.
 خامساا: هنا  تووا حديت في التقا القانوني المصري باألخب بنظرية اإلحالة.

 انون المعامالا المدنية في   بوث نظرية اإلحالة من الدروة األولى فقيسااااااااادساااااااااا: 
 والقانون المدني الوخاأري.اإلماراتي 
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الخبا المحاكب اإلنوكيخية بنظرية اإلحالة بمتهوب وبيريقة مختكتة  ما هو ساااااااااااابعاا: 
 معموث با في بعا الدوث األخرإ.

ًامناا: بعا القوانين حاولا حث هبح المساااااااااااإللة باألخب بما يسااااااااااامى بالحث الوظيتيل 
تناد هلى النتيوة التي تحققها وبل  اسااااااااتوابة لكتيوراا بالنظر وايسااااااااوبل  

في مواااث التوااارة الاادوليااةل والاابي يساااااااااااااااتتبعااا بااالنتيوااة تيور في الناااحيااة 
 التاريعية.

 التوصيات
 في ضو  النتاأج التي توصث هليها البحت يوصي الباحت بما يإلتي:

 هورا  اإلماراتيل المار  نوصي نتاأج من البحت  نا تمخا ما  كى بنا ا  -1
 المعامالا  انون من 26 المادة نص من الًانية بإلغا  التقرة التعديالا
 نظرية اإلحالة.  بوث ورفا اإلماراتيل

( 37) من نص المادة” بل  خالف  كى يتتأ لب كبل  نروو حبف  بارة "ما  -2
 .2018 لسنة( 6) ر ب الوديد اإلماراتي التحكيب  انون من

 المدني القانون من 1 مكرر 23 المادة الوخاأري حبف نص المار  نوصي  -3
 العربية التاريعاا الوخاأري ورفا األخب بنظرية اإلحالة كما فعكا معظب

 .ميكأ باكث لنظرية اإلحالة الرافضة األخرإ
 لنظرية الرافا مو تا في ونؤيد مث بهب هليا القانون المدني األردني       -4

 في ج التقرة الرابعة المادة نص بإلغا  نوصي الننا هي ميكأل باكث اإلحالة
 .األردني المسكمين وغير لبوانب التركاا  انون
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