محاضرات الدكتورة وفاء فمحوط
االستثناءات على القانون األجنبً الواجب التطبيق
التعارض مع النظام العام م  30من القانون املدنً السوري

متى ظهر مخالفتها

ال ٌجوز تطبٌق أحكام قانون أجنبً عٌنته (قواعد اإلسناد السابقة )

للنظام العام أو اآلداب فً سورٌا

على اعتبارها قواعد عامة مجردة
توضع بصورة مسبقة
( ال تظهر مخالفة القانون الواجب التطبٌق للنظام العام إال فً المرحلة القضائٌة)

وقت عرض /نظر النزاع
ال وقت نشوء العالقة

مجموعة المبادئ السٌاسٌة واالقتصادٌة و األخالقٌة..
التً ٌقوم عٌهامجتمع معٌن فً لحظة معٌنة

النظام العام ٌختلف من دولة إلى أخرى

النظام العام ٌختلف فً نفس الدولة من فترة ألخرى
(الطالق فً فرنسا كان مخالفا ً للنظام العام الفرنسً ثم أصبح موافقا ً له )
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النظام العام
فً العالقات الوطنٌة الصرفة (نظام عام داخلً )

النظام العام
فً العالقات الدولٌة الخاصة (عنصر أجنبً )

نطاق التدخل أوسع وأشد
شرط الوفاء بالذهب فً العقود الوطنٌة البحتة
من النظام العام (االقتصادي )
مساس بالثقة فً العملة الوطنٌة

شرط الوفاء بالذهب فً
العقود الدولٌة الخاصة لٌس من النظام العام
ممنوع

مسموح

س الذولة السورية

ج دولة أجنبية

زواج

غٌر مسلم

مسلمة

النظام
العام فً
العالقات
الدولٌة
العامة

.

×

نقطة انتهى

باطل
(قانون األحوال الشخصٌة السوري)

الدرجة نفسها
زواج

زواج
مسلم

غٌر مسلمة
صح

.
نقطة انتهى

× باطل
مسلم غٌر مسلمة
على فرض النظام العام فً الدولة األجنبٌة ال ٌسمح بالزواج
مع اختالف الدٌن

قلب العالقة من باطلة إلى صحٌحة

ج الذولة األجنبية

س الذولة السورية
مسلمة × غٌر مسلم = باطل
ال ٌسمح بنشوء العالقة /الحق

مسلمة ×غٌر مسلم = صحٌح
زواج صحٌح حسب النظام العام األجنبً

األثر املطلق – العادي
إمكانٌة التمسك بآثار الزواج (كتقرٌر حق الزوجة بالنفقة)
طالما اآلثار نفسها ال تخالف النظام العام

األثر املخفف
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الدول
وغٌرها
من
األشخاص
الدولٌة

خصوصية النظاة الظاة فة صورظة(ة فة مظائةألحص لة الشخصية)ة
تقلص دائرة النظام العام

القاعدة  :سورٌا من الدول التً تتعدد فٌها الشرائع

المثال  :دعوى أمام القضاء اإلماراتً (اإلمارات دولة ذات شرٌعة واحدة)
زوج لبنانً × زوجة لبنانٌة
درزٌة

درزي

نزاع على طالق تم بإرادة الزوج المنفردة
القانون الواجب التطبٌق :قانون جنسٌة الزوج وقت الطالق =القانون اللبنانً
إسناد إلى دولة تتعدد فٌها الشرائع :القانون الداخلً للدولة ٌقرر أي شرٌعة
أحكاماألحوال الشخصٌة للطائفة الدرزٌة فً لبنان
37م  :ال ٌنحل عقد الزواج إال بحكم من قاضً المذهب
: 38ال تحل للرجل مطلقته أبداً بعد صدور الحكم
م

(مخالفة الشرٌعة

القاضً اإلماراتً

اإلسالمٌة فٌما ٌتعلق بإمكانٌة الطالق بإرادة منفردة /وإرجاع المطلقة فً عدة الطالق أو بعقد جدٌد )

استبعد القانون اللبنانً لمخالفته النظام العام اإلماراتً (والشرٌعة اإلسالمٌة )

أما اآلن لنفترض أن هذا النزاع قد عرض على القضاء السوري ونتخٌل مجرى األحداث :
ة اق ظضفة امصوي

ا لقانون اللبنانً

القانون الواجب التطبٌق

(تعدد شرائع  :م  /37م 38أحوال شخصٌة لبنانً )
تقابل م  37لبنانً المادة  307فقرة (و ) أحوال شخصٌة سوري
تقابل م 38لبنانً المادة  307الفقرة (ز) أحوال شخصٌة سوري

امصوي فة ص جهية اق ظنصنة اببلظنفةعبلة ععبظورة اق ظنصنة
ة
عداةإ كظنصيةإإظورة اد فةبمشظل ية النظاة الظاة
صورظ
اص ججة اعتبصيةوغمة شظافعهةألحكظاة الررلية الظ ية فة ة
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األثر السلبً و األثر االٌجابً للدفع بالنظام العام:
األثر االٌجابً :تطبٌق قانون القاضً عوضا ً عنه

األثر السلبً :استبعاد القانون األجنبً الواجب التطبٌق
االستبعاد الكلً :
كما لو كان القانون الواجب التطبٌق
 ٌجٌز المٌراث لقاتل مورثه عمداً ٌجٌز زواج المسلمة من غٌر المسلمٌ -منع الزواج بسبب اختالف اللون

تطبٌق قانون القاضً عوضا ً عن القانون األجنبً

تطبٌق قانون القاضً بالمشاركة
 استبعاد الوارث المختلف بدٌانته عن دٌانة المورث(أحوال شخصٌة سوري /موانع اإلرث :اختالف الدٌن بٌن المسلم وغٌره)
 تطبٌق أحكام القانون األجنبً األخرى غٌرالمخالفة للنظام والمتعلقة بالحصص والحجب ...

االستبعاد الجزئً:
استبعاد الجزء المخالف للنظام العام فٌما لو كان ال ٌرتبط ارتباطا
وثٌقا ببقٌة أحكام القانون المختص

 ثمة نص فً القانون األجنبً ٌجٌز التوارث معاختالف الدٌن

األثر االنعكاسً للنظام العام :
الذولة السورية س
زواج المسلم من غٌر المسلمة
صحٌح ألنه ال ٌخالف النظام العام
الوطنً

دولة أجنبية ج

زواج المسلم من غٌر المسلمة
باطل ألنه ٌخالف النظام العام

دولة أجنبية ص
زواج المسلم من غٌر المسلمة
صحٌح ألنه ال ٌخالف النظام العام

(قلب العالقة من باطلة إلى صحٌحة )

هل ٌعتد بهذا الحق (صحة
الزواج)خارج بلد القاضً السوري
األثر االنعكاسً

األثر االنعكاسً:عند تماثل متطلبات
النظام العام

س/ص
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