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 إٍذاء

 اهلل ااحلنذ هلل الزي ٍذاىا هلزا وما نيا ليَتذي لوال أٌ ٍذاى

إىل  إىل مً أحً إىل دفء حياىَا، وأتوم إىل ملظة دافئة مً يذٍا

  امليعيف  وتشنت سوحَا تطفو ،سحلت ومل أستو مً حبَا اليت 

 مي الغالية.أىل سوح إ

تشفشف معَا  أبيواليت عيذما تكول  ،الكلبوفانَة  مَجيتإىل 

 ابييتنل معاىي ومؼاعش األبوة، إىل قشة عيين 

 احلاجة فاطنة الضٍشاء. 

 سمحة اهلل عليُ عايف بً العائلة وسمضٍا اىل جذي يكوىةأإىل 

 آماهله.أصلح اهلل أحواهله وبلغَه إخوتي وأخواتي وإىل والذي  

يذ العوٌ  اليت مل تذخش جَذا يف مذ كة دسبييوسفاىل صوجيت 

 واملظاعذة.

 مي وأخوالي وعائليت نبريا وصغرياأعنا نل إىلو

 اجلضائش  الغالي، اليفيعإىل وطين 

 .امتياىيإليَه مجيعا أٍذي خالصة جَذي ووافش 

 



 و تكذيش ػهش

  احلنذ هلل والصالة والظالو على سطول اهلل

 .مل يؼهش الياغ مل يؼهش اهلل مً

العنل  ايف إجناص ٍزمً طاٍه إىل  واالمتياٌأتكذو بالؼهش 

طاملا  قذوتي الزي إىل، سطه لي الطشيل وأىاس لي الذسب، إىل مً املتواضع

إسػادي ىصحي وسوح التواضع واملبادسة، و مل يذخش جَذا يف سطخ فييا 

 عنلي وتيكيحُ وتكويه

 . األطتار الذنتوس سايع حمنذ :أطتاري الفاضل 

الهشاو أعضاء إىل األطاتزة  اخلالص ننا أتكذو بؼهشي

 اضعوصربوا يف قشاءة ٍزا العنل املتالزيً  جلية املياقؼة

الزيً دعنوىي  أصذقائي وصمالئي يف الذساطة والعنلإىل و

يف إجناص ٍزا بعيذ أو مً قشيب مً نل مً طاٍه ، وإىل وطاىذوىي

 على الصوسة اليت ٍو عليَا اليوو. البحث
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 المقدمة
ارر طوورت اتجمتعاات  واطعا  الاقااات يُت الدول  وهررت التررعاات يف عصرنا احل

من يُت ىذه التررعاات و و اخلاصة  أواالنظعة اليت طنظم الاقااات الدولية يُت الدول سواء الاامة 
والذي عاوي القانون الدويل اخلاص الذي عنظم الاقااات الدولية اخلاصة ادلرتعلة على عنصر اجنيب  

اليت  ىم ادلبادئ القانونيةأدة من يُت اترب مبدأ سلوان االرااواعده  حيث ع من خقالما لإلرادة ادورا ى
ىذا ادلبدأ مت ااراره منذ هناعة القرن التاسع عرر يف نواق الاقااات   عرطكز عليرا القانون الدويل اخلاص

الاقااة  علىربدعد القانون الواجب التوبيق لألطراف يف  رعةاحل ادلبدأىذا حيث عاوي   اصةاخلالدولية 
 .1طريورماليت الدولية 

نو انترر يف واتنا احلايل ليرعل حىت أال إالدولية  مبدأ سلوان االرادة دبعألة الاقود رطبط هرورإ
ىذا  و اواعد آمرة يف القانون الداخلي كعربطنظيعرا  و طلك اليت كانأالاقااات الدولية غَت التااادعة  

الكبَت  األثرالاقااات االاتصادعة يُت الدول  وكان ذلا  اليت حررتهاىرة الاودلة  فيو  سامه االنترار
على الاقااات اخلاصة الدولية  حيث مل طعلم اواعد القانون الدويل اخلاص من ىذه الظاىرة اليت طعاى 

ىل طدوعل كل ما ىو وطٍت  وىذا ما دفع اىل البحث عن اواعد طتفق مع ىذه التوورات من خقال إ
 اخلاصة دلاامقاتزلاولة التعلص من ايود القوانُت الوطنية الداخلية  لتحقيق طعوحات أطراف ا

 .2الدولية

 امتددور االرادة مل عتواف عند طايُت القانون الواجب التوبيق على الاقااة اخلاصة الدولية  يل  
ربدعد  إمكانيةرادة ذلذه اإل فأصبح   يف رلال االختصاص القضائي الدويل كثر أمهيةأليلاب دورا 

معائل االختصاص  أن من رغميالن الاقااة اخلاصة الدولية أير نرأاليت طفصل يف النزاع الذي ع احملكعة
الععاح عن طرعق  لإلرادةىذا الدور ادلعنوح ىي على صلة وثيقة يعيادة الدولة   القضائي الدويل

                                                 

ىرام على صادق  القانون الواجب التوبيق على عقود التجارة الدولية  الوباة األوىل  دار الفكر اجلاماي  االسكندرعة   -1
 .وما يادىا01ص   م4102

اإلرادة يف رلال األحوال الرخصية )دراسة مقارنة لدور  خالد عبد الفتاح زلعد خليل  طااهم دور اإلرادة يف القانون الدويل اخلاص -2
 .04ص  م 4102وادلعئولية التقصَتعة  واالختصاص القضائي الدويل(  دار الكتب  
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عرون فيو  اضاء ماُتو اللجوء اىل أألطراف الاقااة الدولية ياختيار اانون ما ليوبق على عقااترم 
 .ت األطرافورغبا تطعوحا ربقيق عاىم يفط مقاذىم يف التوصل ألحكام عادلة ومنصفة

االعًتاف  والذي كان نتيجتو مبدأ سلوان االرادة دلاظم موروعات طنازع القوانُت اتحامإن ا
 ألطراف ارار فكرة اخلضوع االختيارييإ طكرس  1االختصاص القضائي الدويل معتوىيدوره أعضا على 

ليرا حرصا على ربقيق الادالة يف إسناد النزاع إ  عن طرعق كعة أو زلاكم دولة ياينراحمل اخلصومة
االطراف اىل عادة ما علجأ  ادلعائل الدولية  ففي لألطرافادلاامقات الدولية  ورعاعة ادلصاحل ادلرروعة 

 نزاعاهتمن طفصل يف أو احملاكم اليت جيب أُت احملكعة ي  دباٌت طا(élection de for) "اخلضوع االختياري"
االطفاق على اختيار احملكعة  " :يـ وىناك من عععيىذا ادلبدأ   عن طرعق االطفاق و ادلعتقبليةأالناشئة 
ذ شكل شرط مانح لقاختصاص طأخ   وادطأيت غالبا يف إطار عقدللنزاع التعوعة  هىذ  2ادلختصة"
 اارار ادلصاحل اخلاصة ىو ىدف ىذه الفكرة  (clause attributive de juridiction) القضائي
االعتبار ُت أخذ يان عأجيب  االختصاص القضائي الدويلفعوروعرا ععتند اىل فكرة أن   لألشخاص

 .ساسية لتنظيم وسَت الادالةيالقواعد األ ىذه االخَتة ال سبس خاصة عندمارادة ادلتقارُت إ

 ياإلجاية على العؤال التايل: اشكالية ىامة طتالقفكرة اخلضوع االختياري طثَت إن 

؟ ىذه اإلشكالية طثَت على االختصاص القضائي الدويل األشخاص إرادة ما مدى إمكانية طأثَت 
ربدعد  يفطراف إرادة األطدخل  الضوايط اليت ربكم ماىي ديكن إمجاذلا فيعا علي: طعاؤالت فرعية

مدى مرروعية ما  الوبياة القانونية الطفاق اخلضوع االختياري؟ما ىي  ؟االختصاص القضائي الدويل
 طكعنأعن  ؟اخلضوع االختياري يف القانون ادلقارن؟ وما ىو مواف ادلررع اجلزائري من ىذه الفكرةفكرة 
 ما ىو النظام القانوين ىل خيضع طنفيذ فكرة اخلضوع االختياري اىل شروط ماينة؟ دأ؟بمهية ىذا ادلأ

أو القانون الواجب التوبيق عليو أو القيود  سواء من حيث صحتوفاق اخلضوع االختياري اط حيكمالذي 
ما دور االطفاايات الدولية يف طكرعس  ؟إععال ىذه الفكرة ادلًتطبة عن اآلثارنواق  ىو ما ؟الواردة عليو
  ؟ ىذا ادلبدأ

                                                 

 .051ص    ادلرجع العايق خالد عبد الفتاح زلعد خليل -1
نور محد احلجاعا  االطفاق على اختيار احملكعة ادلختصة يف ادلنازعات ذات الوايع الدويل دراسة يف التررعع األردين  رللة احلقوق   -2

 .483ص م  4111  جوان 33  العنة 4ع. جاماة الكوع   
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عن أسباب  إن اإلجاية على اإلشكاليات ادلتالقة هبذا ادلوروع ستتم من خقال البحث
 أمهية اإلشارة إىل جيدر يناوابل اخلوض يف ىذه ادلعائل  ومربرات ىذه الفكرة والاوامل اليت طتحكم فيرا 

 نإخر طوبيقي  فعن حيث اجلانب النظري فجانبُت أحدمها نظري واآل يفواليت طكعن ىذه الدراسة 
القضاء ادلختص يف  حولادلتقارُت  الق استبااد ععاىم يف طراف حول االختصاص القضائيطفاق األا

وحيقق االستقرار القانوين فيعا خيص ربدعد احملكعة ادلختصة  والوصول اىل التوفيق يُت   اتجمال الدويل
يقُت يف ادلعائل الدولية الادم ييصفة عامة  عتعيزتحدعد االختصاص القضائي ف  مصاحل االفراد ادلتضارية

الفائدة الاعلية للرروط ادلاضلة  ىنا طظررو   نفس النزاعيسلتصة عدة أنظعة اضائية  طكونعن أ
غياب نظام  هجيعد ذيعدم اليقُت ال من يركل ملعوس احلدبفضلرا ديكن ف  لقاختصاص القضائي

فالى ادلعتوى الدويل ال وجود ألي جرة اضائية طتوىل فض   الدويل تجمتععاختصاص اضائي حيكم ا
زعات وىل كل دولة ورع اواعد ربدد والعة اضائرا ينظر ادلناادلنازعات ذات الوايع الدويل  حيث طت

على ادلعتوى  تحدعد االختصاص القضائيروح ادلتالق يو العدم مر كرس ذات الانصر االجنيب  ىذا األ
حيث ال ديكن التنبؤ ال يالقانون الواجب   موروع النزاععلى  ادلوبقعلى القانون  اكسانو  الدويل

على اواعد التنازع اليت ستوبق   ما دام  التوبيق وال دبفروم النظام الاام الذي سيخضع لو ىذا النزاع
طفااي التايُت اال لذلك فإن  1اخلاصة يالقاري ادلاروض عليو النزاع القواعد طلكستكون  ىذا النزاع

الذي سيوبق على  مارفة نظام التنازع  اىل مارفة احملكعة ادلختصةإلرافة يايععح سحملكعة ماينة 
 .ستوبقو احملكعة ادلاينةوكذلك مفروم النظام الاام الذي  النزاع 

ىذه الدراسة ستعاىم كذلك يف التورق اىل موروع عتالق ياالختصاص القضائي الدويل الذي  
وكذلك عبُت احلقوق اليت ديكن ان م ادلختصة  عثَت حعاسية طتالق يعيادة الدولة يف رلال ربدعد احملاك

هتتم حبق األفراد يف  دوليةُت أو األجانب يف ىذا اتجمال خاصة مع وجود اطفاايات يسبنحرا الدولة للوطن
 قضاة على طوبيقال معاعدة ديكنرا كذلك أن طعاىم يف الدراسةىذه أمهية   قضاءاىل ال لتجاءاال

على احملاكم  امارورحُت عكون النزاع ادلتالق يو القواعد القازمة خبصوص اطفاق خضوع اختياري 
 .اجلزائرعة

                                                 

 .483ص  ادلرجع العايق  نور محد احلجاعا  -1
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 مام األنظعة القضائية ادلقارنةاليت طرح  أ فإن عرض عدد من القضاعا يمن اجلانب التوبيق 
ومن مث ربدعد الصاويات  اليت طتالق دبعألة اطفاق اخلضوع االختياري من خقال التاليق عليرا وربليلرا و 

 دبوجب عرتعل على عنصر اجنيب نزاع اليت طواجو احملاكم اجلزائرعة عندما دينح ذلا االختصاص يرأن
سيعاعد يف إعضاح االنظعة ادلقائعة اليت أو ععتباد اختصاصرا ينفس الورعقة؛   اطفاق خضوع اختياري

  را يف النظام القضائي اجلزائري. ن ربكم اطفاق اخلضوع االختياري واليت ديكن طوبيقأديكن 

يف  معتفيضة الاقااة يُت االرادة ادلرًتكة لألطراف واالختصاص القضائي كان  زلل دراسة
وعلى حد علعنا مل عكن ىذا نو يف ادلقايل وعلى ادلعتوى الداخلي أغَت   ادلقارن القانون الدويل اخلاص

طنازع االختصاص القضائي واد عرجع العبب يف ذلك كون أن   ادلوروع زلل دراسة علعية شلنرجة
  غَت أن أمهيتو النظرعة والتوبيقية ال ديكن إمهاذلا يف واتنا احلارر  طور النعوالدويل اجلزائري ما زال يف 

من يناء نقاط  ناسبكنطكون ذات أمهية ععلية ن أديكن اليت الدراسة اجلدعدة  ىذه فائدةومن ىنا طربز 
حبثا وفَتا  عبدو رلاال خصبا حيتاج الذي ادلوروع ىذا إثراء سنحاوللذلك  ارطكاز لدراسات الحقة 

عدعدة وعلى عدة  طبقىالصاويات الاعلية والنظرعة ادلثارة عن طرعق ىذا ادلوروع ف أكثر سبحيصا و 
 الضايف الورفومحاعة   ياريى اطفااات اخلضوع االختتحدعد القانون الواجب التوبيق علك   معتوعات

أمر  طو ادلعائلاعحاولة البحث عن مقارية ذلفيف القانون الداخلي   كافية وارحة  جايةإمل طلقى  اليت
 ادلتالقة االطفاايات من ادعدال يرام اجلزائرإمنذ  خاصة ررورعةمن كثر أىذه ادلقارية   حيث طبدو مرم

 .االجنبية يف ادلعائل ادلدنية والتجارعة ياألحكاماالختصاص القضائي واالعًتاف  دبوروع

يية و االور منرا و  كثَت من التررعاات ادلقارنة الارييةالفكرة اخلضوع االختياري لقد اىتع  ي
 ذلذه كانفقد   االطفاايات الثنائية والدولية  يف صوصا  ىذا االىتعام عظرر يركل وارح خخاصة
متوايقة من  ومفاىيم مااعَتتوصل اىل لل منرا زلاولة يف طفاايات دور كبَت حيث طصدرت ادلررداال

  طلتزم هبا كافة الدول الوطنية احملاكمرساء اواعد إسناد زلددة ونظم ماينة يف طقرعر اختصاص إخقال 
ياالختصاص القضائي  ةادلتالقاطفااية يروكعل   ادلتااادة من خقال طضعُت ىذه القواعد يف طررعااهتا

من  طاد يبو عن الربدلان واتجملس االور  ةواالعًتاف وطنفيذ االحكام يف ادلعائل ادلدنية والتجارعة الصادر 
الاريية اليت  اتعضا ياض االطفاايأىناك يل  فقط ىذه االطفااية    ليعيُت أىم ىذه االطفاايات
 .موادىادرجترا رعن أعاجل  ىذه الفكرة و 
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رادة مظاىر طدخل اإل حدأو زلاكم دولة للفصل يف نزاع عركل أاالطفااي حملكعة  التايُت
الررط ادلانح لقاختصاص يف القانون الداخلي كعا فيف رلال االختصاص القضائي   لألطرافادلرًتكة 

اليت عوجد من رعنرا اطفااات ياالختصاص   ةالرروط ادلتالق من اديثل جانبيف القانون الدويل اخلاص  
اطفااية اخلضوع يف مقارنة  طتعثل يةالدراسات ادلكرسة ذلذا ادلوروع طاتعد مقار  لذلك صلد أن  التحكيم

طفاق ادلانح لقاختصاص الادلقارنة يُت ااستاعال ىدف   وازتيركل م االختياري واطفااية التحكيم
خذ ياُت االعتبار النظام الالنظام القانوين للواحدة مع ا ربدعدالقضائي واطفاق التحكيم عتعثل يف زلاولة 

معألة تربعر التفرعق يُت يادلقارنة طععح أن ىذه يعرون  ن ياض الكتابألألخرى  لذلك صلد القانوين 
اليت  معألة الصحةاليت طرطبط دبعائل طنازع االختصاص  و  لفكرة اخلضوع االختياري القبول أو الررعية

 .1من طرف اواعد التنازع ةطرطبط يقانون الاقااة ادلاين

بينعا االوىل ىدفرا طايُت فمع ذلك عن اطفاق التحكيم   زبتلفاطفااية اخلضوع االختياري إن 
ن طفصل يف النزاع  الثانية ىدفرا استبااد اختصاص القضاء أاليت جيب و و زلاكم عدة دول أزلكعة 
تابَت كشرط التحكيم   عبدو أن رلال وىناو عدة زلكعُت سلوة الفصل يف النزاع  أزلكم  يإعواءالوطٍت 
 احملكعُتعواء إ فردفوكثر اطعاعا من ذلك ادلتالق يررط اخلضوع االختياري  أاالطراف ىو  إلرادة

شرط اخلضوع االختياري عاعل فقط  نأيف حُت   الوطٍت القضاءاستبااد ينفس الاعلية سلوة القضاء  و 
اختيار  تالق دبعألةاطفاق التحكيم عجوىر فذا إقضاء ادلختص زلليا ليفصل يف النزاع  الُت يعلى طا
 يينعا اطفاق اخلضوع االختياري حيدد فقط ما ( عدالة القضاء الوطٍت عورا عنعدالة التحكيم ) الادالة
ىذه فإن  ورغم ذلك ؛خرى(أ)ربدعد اختصاص زلكعة دون  ضاء الوطٍت الذي سيفصل يف النزاعىو الق
اطفاق اخلضوع االختياري  جنبا إىل جنب بحثونالكتاب عأغلب فحامسة   نراىاال  يُت االطفاايتُت التفراة

عدة  كقامها عرًتكان يففمها عتراهبان أكثر   طأثَتاال أ فاالختقاف يُت االطفاايتُتواطفاق التحكيم  
ديكن من خقاذلا  حللول ملعوسةبناءة ذلذعن االطفااُت جيب أن طؤدي القارنة فإن ادلوعليو   نقاط

  يف ىذا طفااات اخلضوع االختياريا يتجاوز الصاويات ادلثارة من طرفطععح نظرعة  مبادئاستخراج 
                                                 

1- Philippe GUEZ, L'élection de for en droit international privé, Thèse sous la direction de Géraud 

DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, Université paris X-Nanterre, 2000; Nathalie COIPEL-

CORDONNIER, Les conventions d'arbitrage et d'élection de for en droit international privé, Bibl. 

dr. priv., t. 314, préf. M. Fallon, avant-propos P. Mayer, L.G.D.J. 1999 ; C. Blanchin, L'autonomie 

de la clause compromissoire, un modèle pour la clause attributive de juridiction ?, In: Revue 

internationale de droit comparé, Vol. 49 n°4, Octobre-décembre 1997, p. 989. 
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عن الاقد الذي  اسلتلف اساسيأ اثقان موروعدين ىذعن االطفااُت أعلى كون  تعحورالًتكيز سي العياق
ولكن على خرى  ياكس االشًتاطات األعتعحوران حول عناصر ادلوروع    فرعا الن عتضعنرعاأديكن 
 يتثر على االختصاص القضائي الوطٍت  دباٌت على العلوة العيادعة الأوكقامها لو   إجرائيةمعائل 

 في نفس الوا ف  اىجين اطايامها ديثقان   ا القضائيةاجرزهت عن طرعق اليعراإعلى  سبارسرا الدولة
روج عن ادلتعثل يف اخل ىدفرعا شلا عنتج عنو طرايو يف الصاويات الناذبة عن ة واضائي ةطااادع طبياترعا 

حكيم ىو الذي عععح لنا يُت اطفاق اخلضوع االختياري واطفاق الت تقاربالإن   اختصاص احملكعة
االرادة ادلرًتكة دخل لت اعركقان مظرر  يعبب أهنعا  ثر القضائي الطفاق اخلضوع االختيارييتحليل األ

الرروط ادلتالقة يفيعا عتالق  خاصة معائل متراهبةوعثَتان   للعتقارُت يف طنظيم االختصاص الدويل
وحرصا منا على ادلوروعية يف ىذا البحث فإنو مع ذلك جيب ان ال عكون ىذا التقارب يف   اعكوعنريت

 الدراسة مًتوكا على إطقااو.

مهرا على غياب دراسة دايقة يف القانون الدويل اخلاص أب اختيار ىذا ادلوروع طًتكز اأسبإن 
يف القانون  ادلبدأاىل ذلك غياب أي نص ذلذا  رفأاجلزائري سبحص يف مبدأ فكرة اخلضوع االختياري  

اواعد اختصاص دويل مثل ما ىو  ةفالقانون اجلزائري ال عتضعن أع اجلزائري على معتوى اتجمال الدويل 
ن اانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارعة كالقانون التونعي  يالرغم من أ  خرىاألقارنة ادلتررعاات الموجود يف 

 .اجلزائري مت طادعلو مؤخرا فقط

ىذه   ربدعد اختصاص القضاء الوطٍت يف لألطرافرادة ادلرًتكة دور اإلي دراستنا ستتالق
الدويل  النزاعات ادلتالقة يالقانون اخلاص مع استبااد النزاعات ادلتالقة يالقانون ولحالدراسة ستتعحور 

نرَت ىنا إىل أن دور اإلرادة   سنبحث ىذا ادلوروع يف إطار القانون الدويل اخلاص أننا   وىذا عاٍتالاام
  غَت أن التوبيق  زاوعة القانون الواجب رب عتم فحصوغالبا ما كان  يف رلال االختصاص القضائي

  الذي ال عتالق يتنازع القوانُتالقضائي  اطفاق اخلضوع االختياري عتعحور حول موروع االختصاص
ربدعد االختصاص القضائي  القادرة على وحدىا الدويل اليت القضائي قواعد االختصاصرو عتالق يف

و استبااد اختصاص أمكانية سبدعد إعقرر خاصة ىو من اانون القاري أن  بُتعت ومن ىنا  الدولة محملاك
ال ن ربدعد نظام اطفااية اخلضوع االختياري أال عاٍت    ىذاعن طرعق اطفاق مربم يُت االشخاص احملكعة

  يف حدود ماينة موبقة مع ذلكية التنازع طبقى ععلو   طنازع القوانُت خيضع يأي حال من االحوال إىل
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ادلتالقة يتحدعد االختصاص  فلألطرارادة ادلرًتكة اإلطدخل يُت ابول  وجود طفراة عربرىاىذه ادلعألة 
  لقواعد االختصاص الدويل للقاري الفاصل يف النزاعن زبضع أواليت من ادلفروض  القضائي الدويل

ستاتعد ىنا  دراستنا  إذن تنازع القوانُتل ةخارا طبقى مبدئيا يتثار اطفاق ارادة االطراف الآصحة و و 
ختيار يا لألطراف االعًتافامكانية  مدى اخلضوع االختياري دباٌت فكرةمعألة ابول التفراة يُت  على

  ىكذا ىذه الفكرةطنفيذ على طراف اطفاق ارادة األ ادلتعثل يف ياخلضوع االختيار  قاطفاو   احملكعة
 ثره يف ربدعد احملكعةأرادة و على البحث حول مدى دور سلوان اإل الرسالةىذه يف ستقتصر  دراستناف

 .ادلختصة يف رلال طنازع االختصاص القضائي الدويل

دراستنا دلوروع االختصاص القضائي الدويل القائم على فكرة اخلضوع ما سبق فإن  على يناءً 
عة الطفاق لقواعد ادلنظا عن بحثنسحيث   قارنادل تحليليال االستقرائي على ادلنرج اتعدتس االختياري

 واالطفاايات الدولية  وأحكام القضاء ادلقارنة التررعاات الوطنية اليت جاءت هبااخلضوع االختياري 
إلرادة يف ا دورياالعًتاف ي طتالقالقانون اجلزائري  يفديكن أن صلده من اواعد نقارنو دبا  مث  ادلقارن

  يف ىذا ادلوروع ادلقارن خبصوص مواف الفقوتحليل ي وسندعم ىذا البحثربدعد احملكعة ادلختصة  
دور اليب خاصة الفرنعي  الذي كان لو و ور على ما جاء يو الفقو والقضاء األ اإلطار سيكون الًتكيزىذا 
  ىذه ادلبادئ مت كبَت على ادلعتوى الاادلي يف طقرعر عدة مبادئ خبصوص فكرة اخلضوع االختياريال

ضا يأىم اطفااية يف عأسنعتاُت و ىل اليوم  إزمن يايد وال زال االجتراد خبصوصرا متواصقا طكرععرا منذ 
ياالختصاص القضائي واالعًتاف وطنفيذ االحكام يف ادلعائل  ةادلتالقكعل و ىذا اتجمال وىي اطفااية ير 
رياُت سنة عزعد ععرىا عن األ ة  ىذه االطفااييبو ور عن الربدلان واتجملس األ ةادلدنية والتجارعة الصادر 

يب و ور الصادرة عن القضاء األ االجتراداتشردت عدة طادعقات استجاية آلراء وربليقات الفقراء وكذا 
 .ييةو ور زلكعة الادل األخاصة الفرنعي و 

هبذا  ادلتالقةبحوث الدراسات و ال شحىم الصاويات اليت اعًترتنا ىي أيف ىذا البحث كان  
عصاب الغياب اد عكون سببو اجلانب الاعلي ذلذا ادلوروع الذي  ا  ىذيف القانون اجلزائري ادلوروع
أرف إليو   يعبب غياب اواعد منظعة لفكرة اخلضوع االختياري على معتوى التررعع اجلزائري دراستو

يف االختصاص القضائي  ةالصادرة خبصوص دور اإلراد اجلزائرعة النقص الكبَت يف االجترادات القضائية
فكرة حاول  إيراز أمهية  اك ياض الدراسات اليت مت إجرائرا على ادلعتوى الاريب  مع ذلك ىنالدويل
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 من جرة ومن جرة أخرى حاول  الواوف على أىم الصاويات اليت طاًتض طوبيق اخلضوع االختياري 
ألهنا  لإلحاطة يكل جوانب ىذه الفكرة طبقى غَت كافيةىذه الدراسات  و عبدو لنا أنإال أن  ىذه الفكرة

اخلضوع االختياري يف القانون فكرة  الظروف سنحاول عرض هىذهل يف و   1يركل غَت ماعق اطتناوذل
يف زلاولة لإلدلام هبذا ادلوروع وطركيل ااعدة حبثية ديكن من خقاذلا مرعة  نراىامن زواعا  اخلاصالدويل 
 الذي البحث يف ىذا ادلوروع  يف ىذا العياق فكار أخرى طعاىم يف فرم أكرب ذلذا ادلوروعأطووعر 
رق اىل النظام والت(  مث ولاألباب ال) فكرة اخلضوع االختياريدراسة مفروم  سياتعد أوال على نقًتحو

 (. ثاينالباب ال) القانوين ذلذه الفكرة

                                                 

)دراسة مقارنة(  دار الفكر اجلاماي  اإلسكندرعة   ىرام خالد  الررط العالب لقاختصاص القضائي الدويل للعحاكم الوطنية -1
م؛ ناصر عثعان زلعد عثعان  االطفاق على اختيار احملكعة ادلختصة يف ادلنازعات الدولية اخلاصة  الوباة األوىل  دار النرضة 4104

زلعد الرويب  دور اإلرادة يف رلال االختصاص القضائي الدويل )دراسة طأصيلية ربليلية مقارنة يف روء الفقو ؛ م4101الاريية  القاىرة  
يرأن اطفااات اختيار القاري(   4115ادلقارن والقوانُت الاريية واألجنبية واالطفااات الدولية  وعلى وجو اخلصوص اطفااية الىاي لاام 

  ؛م4111دار النرضة الاريية  

- Ashraf Wafa Mohamed, Le choix par les parties du tribunal compétent « A propos du principe 

d’autonomie de la volonté en matière d compétence judiciaire internationale»,1
er
 éd , Dar el-nahda 

el arabia, le caire, 2006. 
 



 

 

  

  فكـــــــــــــرةفكـــــــــــــرة

  اخلضوع االختيارياخلضوع االختياري
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 فكرة الخضوع االختياري: الباب األول

لة ربديد أدكرا مهما يف رلاؿ االختصاص القضائي الدكرل خاصة يف مسأف تلعب رادة لئل ؽلكن
فكرة ب االعًتاؼالدكر من خبلؿ  يظهر ىذا، اخلاصة احملكمة ادلختصة يف رلاؿ العبلقات الدكلية

ك أاخلضوع االختيارم اليت تسمح لؤلطراؼ باختيار زلكمة أك عدة زلاكم لتفصل يف النزاع القائم بينهم 
احملتمل الوقوع، حيث سارعت الدكؿ كربت ضركرة االعًتاؼ لئلرادة بدكرىا يف االختصاص القضائي 

لؤلطراؼ؛ إذل تضمُت دكلية، كمحاية ادلصاحل ادلشركعة ال ادلعامبلتالدكرل حرصا على ربقيق العدالة يف 
كمن ىنا فإف  ،تشريعاهتا الداخلية قواعد تقضي حبق االطراؼ يف اختيار احملكمة اليت تفصل يف نزاعاهتم

 (.األكؿ)الفصل  فهم ىذه الفكرة كالبحث عن أساسها يبدك ذا اعلية بالغة يف إطار دراستنا ىذه
استجابة لتوقعات  عديد من الدكؿالتقرىا ربديد احملكمة ادلختصة  تتدخل يفاليت ىذه الفكرة 

؛ صلدىا تشغل رلاال ىو يف االساس سلصص للقوانُت الوطنية، كىذا ما طموحاهتملادلتعاملُت كتلبية 
 البحث عن إمكانية كجودنا تصطدـ دبفهـو النظاـ العاـ كالقواعد االلزامية، كىذا ػلتم اغلعلها أحي

 .)الفصل الثاين(زلددة لتنفيذىا  ، أك شركطمقياس منضبط ذلذه الفكرة
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 الخضوع االختياري فكرة الفصل األول: مفهوم
سواء الكتاب العرب  ،اخلضوع االختيارم فكرةل ثابت مصطلحختلف الكتاب يف إعطاء القد 

، 1العرب من يطلق مصطلح "اخلضوع االختيارم" على ىذه الفكرة كتابأك الكتاب يف الغرب، فمن ال
، آخركف يطلقوف عليها مصطلح "اتفاؽ اختيار 2كمنهم من يطلق عليها اصطبلح "اخلضوع اإلرادم"

، كما أف ىناؾ من يطلق عليها 4، كىناؾ من يطلق عليها مصطلح "التحديد اإلرادم"3القاضي"
، أما 6ا من يطلق عليو مصطلح "اخلضوع لوالية القضاء"، كىناؾ أيض5مصطلح "الشرط السالب"

، كىناؾ من يطلق عليها "élection de forالكتاب يف الغرب فهناؾ من يطلق عليها مصطلح"
، ىذه االختبلفات يرجع سببها إذل الطريقة اليت ينظر هبا clause attributive de juridiction"7مصطلح"

ثرىا السالب لبلختصاص أتو، فمنهم من ينظر إليها من حيث لفكرة اخلضوع االختيارم يف حد ذا
ثرىا ادلانح، كىناؾ من ينظر إليها من حيث دكر اإلرادة أالقضائي، كىناؾ من ينظر إليها من حيث 

االختيارم يف تفعيلها، كالواقع أف ىذه التسميات كلها تصب يف فكرة كاحدة تتعلق باالتفاؽ على منح 
االختصاص حملكمة معينة الذم يكوف نتيجتو يف نفس الوقت سلب االختصاص من زلكمة سلتصة 

                                                 

)الكتاب الثاين، االختصاص القضائي الدكرل كتنفيذ  حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل - 1
؛ ىشاـ على صادؽ، دركس يف القانوف الدكرل 131 ـ، ص2010األحكاـ األجنبية كأحكاـ التحكيم(، منشورات احلليب احلقوقية، 

)اجلنسية  ؛ عكاشة زلمد عبد العاؿ، القانوف الدكرل اخلاص151ـ، ص 2004ادلطبوعات اجلامعية، االسكندرية،  اخلاص، دار
 .453ـ، ص 1969ادلصرية، االختصاص القضائي الدكرل، تنفيذ األحكاـ االجنبية(، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، 

دار الثقافة  ،1.ط ،()دراسة مقارنة للتشريعات العربية كالقانوف الفرنسي زلمد كليد ادلصرم، الوجيز يف شرح القانوف الدكرل اخلاص - 2
)دراسة مقارنة(، الطبعة األكذل،  ؛ أمحد عبد الكرمي سبلمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية312ـ، ص 2009 األردف، للنشر كالتوزيع،

 كما بعدىا. 134ـ، ص 2000دار النهضة العربية، القاىرة، 

 كما بعدىا. 111ص ادلرجع السابق، يب، زلمد الرك  - 3

 ص ـ،2005رؼ كفا زلمد، حوالة احلق يف نطاؽ العبلقات اخلاصة الدكلية، الطبعة األكذل، دار النهضة العربية، القاىرة، ػأش - 4
 كما بعدىا. 204

 كما بعدىا. 18ص  ،ىشاـ خالد، الشرط السالب لبلختصاص القضائي الدكرل للمحاكم الوطنية، ادلرجع السابق - 5

ية عز الدين عبد اهلل، القانوف الدكرل اخلاص )تنازع القوانُت كتنازع االختصاص الدكليُت(، اجلزء الثاين، الطبعة التاسعة، اذليئة ادلصر  - 6
 .734، ص ـ1986العامة للكتب، 

7- V. HEUZE, Conflits de juridictions et contrats internationaux, Dictionnaire Joly Pratique des 

contrats internationaux, Tom 2, Livre IX , 2010, p. 81. 
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الذم دبوجبو يقـو األطراؼ "دبنح"  1قانوينالثل يف التصرؼ اخلضوع االختيارم تتم فكرة، فأصبل
حملكمة ىي أصبل غَت سلتصة بالنظر يف نزاعهم طبقا لقواعد االختصاص يف  2االختصاص القضائي

، إف 4كمة اليت ىي أصبل سلتصة بالنظر يف نزاعهماحمل، كيف نفس الوقت "يستبعدكف" اختصاص 3قانوهنا
 تعيُت احملكمة ادلختصة ال يسمح كحده دبنح االختصاص للهيئة ىذا "االتفاؽ" الذم يهدؼ إذل

القضائية احملددة فيو، بل غلب أف يتم دبوجب قاعدة اختصاص، فبل يكوف ذلذا االتفاؽ أثر إال حُت 
، ىذه الفكرة اليت يبدك فيها اخلضوع 5ينها للفصل يف النزاعييسمح لو بذلك قانوف الدكلة اليت مت تع

 االختصاص القضائي من جهة أخرل، تثَت َتؽ من جهة، ككتصرؼ يتدخل يف تغياالختيارم كاتفا
 . كؿ()ادلبحث األ بإحلاح مسألة الطبيعة القانونية ذلذا ادلبدأ

 ىذه الفكرةقبوؿ مدل معرفة  سيكوف من ادلهملخضوع االختيارم لالطبيعة القانونية  ربديدبعد 
 آثارىااخلضوع االختيارم  على فكرة ااالطراؼ ادلشًتكة بناءإرادة  نتجت حىتيف القانوف الدكرل اخلاص، ف

ف تكوف شرعية، حيث يفهم مبدأ الشرعية يف إطار دراستنا ىذه بأنو أغلب  يف النظاـ القضائي الوطٍت
خر ىل آثر على نظاـ قضائي معُت، دبعٌت أيف اخلضوع االختيارم تفاؽ األطراؼ أف يكوف الإمكانية 

األمر ىنا  اإذ ؟ادلستقبليةأك  ناشئةم الاهتباختيار زلكمة معينة لتفصل يف نزاع يسمح القانوف لؤلشخاص
تدخل قواعد اإلجراءات ادلدنية فإف ، كعليو 6خضوع االختيارملليتعلق باالعًتاؼ باألثر ادلانح كالسالب 

                                                 

 التزاـالتصرفات القانونية ىي اليت ترتب التزاما يكوف مصدره إرادة اإلنساف، كعندما تتطابق ىذه اإلرادة مع أخرل نكوف أماـ  -1
يف القانوف ادلدين اجلزائرم(،  االلتزاـ)مصادر  لبللتزاـعامة علي علي سليماف، النظرية المصدره يسمى بالعقد، أنظر تفصيل ذلك: 

.646ص عز الدين عبد اهلل، ادلرجع السابق، ؛ 11 ص ،ـ2007الطبعة السابعة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،
ذات العنصر األجنيب اليت االختصاص القضائي الدكرل ىو احد موضوعات القانوف الدكرل اخلاص من خبللو يتم ربديد ادلنازعات  -2

أك ىو ربديد احملكمة ادلختصة دكليا يف الفصل يف النزاع ادلتضمن  ،تدخل ضمن الوالية العامة حملاكم الدكلة، كما ؼلرج عن ىذه الوالية
مقارنة(، دار اجلامعة )دراسة  عنصرا أجنبيا؛ أنظر: كساـ توفيق عبد اهلل الكتيب، اعتبارات العدالة يف ربديد االختصاص القضائي الدكرل

ـ، 2013، انظر كذلك: حبار زلمد، القانوف الدكرل اخلاص، الرؤل للنشر كالتوزيع، اجلزائر، 09ص  ،ـ2011اجلديدة، اإلسكندرية، 
 .186 ص

 اىرة،حساـ الدين فتحي ناصف، االختصاص القضائي الدكرل كتنفيذ األحكاـ األجنبية )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، الق -3
 .222-221ـ، ص 2012

 .739عز الدين عبد اهلل، ادلرجع السابق، ص  -4

 .163ص خالد عبد الفتاح زلمد خليل، تعاظم دكر اإلرادة يف القانوف الدكرل اخلاص، ادلرجع السابق،  -5

6- Nathalie COIPEL-CORDONNIER, op. cit., n°   . 
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دراسة سنهتم ب ثانيةلذلك يف مرحلة ، اخلضوع االختيارم فكرة قبوؿ إمكانيةالدكلية ىو الذم ػلدد 
 .(ادلبحث الثايناتفاؽ اخلضوع االختيارم ) أك شرعية قبوؿمسألة 

 .المبحث األول: الطبيعة القانونية التفاق الخضوع االختياري

حيث يف إطار دراستنا ىذه، ربديد الطبيعة القانونية للخضوع االختيارم تكتسي أعلية بالغة، 
كشرعية اخلضوع االختيارم من جهة، كمن جهة سيسمح لنا كما سنرل الحقا بالتفريق ما بُت صحة 

تفاؽ اخلضوع االختيارم على أنو عقد، ا كيفغالبا ما يف ،1أخرل ربديد القانوف الواجب التطبيق عليو
على خلق قاعدة يعمل ىذا االتفاؽ نعلم أف خاصة عندما  شكوؾمن ال الكثَتىذا األمر يثَت ك 

الطبيعة القانونية  ذباهاالشكوؾ ادلوجهة ىذه اختصاص دكلية إذل جانب تلك اليت يضعها ادلشرع، 
 نبلحظ أنو من جهة أخرلك ، ادلطلب األكؿ(التفاؽ اخلضوع االختيارم تدفعنا لتكييف ىذا االتفاؽ )

كىذا ما غلعلنا نتساءؿ عن عبلقة تفاؽ ضمن شركط العقد ادلرـب بُت األطراؼ يتم إدراج ىذا االغالبا ما 
 الثاين(. ادلطلبىذا االتفاؽ بالعقد الذم أدرج فيو )
 .تكييف اتفاق الخضوع االختياريول: المطلب األ

فقد يكوف صرػلا عندما يتفق األطراؼ بإدراج شرط يسمى  ،يأخذ اخلضوع االختيارم شكبلف
يف العقد أك أم كثيقة أخرل ؽلنح  (clause attributive de juridiction)بالشرط ادلانح لبلختصاص 
ىذا االتفاؽ مكتوبا؛ كقد يكوف اخلضوع االختيارم ضمنيا ما يكوف غالبا ك االختصاص حملكمة معينة، 

، حيث يرفع ادلدعي دعواه أماـ زلكمة أجنبية غَت سلتصة أصبل 2يستفاد من التصرؼ اإلجرائي لؤلطراؼ
كيف نفس أماـ ىذه احملكمة األجنبية دكف أف يثَت عدـ اختصاصها،  ثوؿبادلبالنزاع، كيقـو ادلدعى عليو 

ىذا التنوع يف أشكاؿ اخلضوع االختيارم يفرض علينا أثناء ، 3يقبل اخلوض يف موضوع الدعولالوقت 
                                                 

كما سنبينو فإنو يف القانوف الدكرل اخلاص ادلسائل ادلتعلقة باإلجراءات يطبق عليها قانوف القاضي، بينما يطبق على ادلسائل ادلتعلقة   -1
حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة يف أيضا:  راجععليو قواعد اإلسناد ادلختصة يف قانوف القاضي،  تحالأبادلوضوع القانوف الذم 

 .234 ص القضائي اخلاص الدكرل، ادلرجع السابق،القانوف 

2- Hélène Gaudemet-Tallon, La prorogation volontaire de juridiction en droit international privé, 

Bibl. dr. inter. priv., vol. 4, préf. H. Batiffol, Dalloz, 1965, n° 258. 

 47كاإلدارية اجلزائرم بأنو غلب الدفع بعدـ االختصاص قبل كل دفع يف ادلوضوع، ادلادتاف تقضي قواعد قانوف اإلجراءات ادلدنية  -3
، 21. ، عج.ر، يتضمن قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية، 2008فرباير سنة  25 09-08: قانوف رقم «، من ؽ.إ.ـ.إ.ج 50ك

 .كما بعدىا 153ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق ، ص أمحد عبد الكرمي سبلمة، فقو ادلرافعات ؛ راجع أيضا: 2008سنة 
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 ( كاالتفاقات الضمنيةالفرع األكؿضوع االختيارم التفريق بُت االتفاقات الصرػلة )اخل اتفاؽتكييف 
كل االتفاقات اليت   يستدعي سبيزه عن تفاؽ اخلضوع االختيارمامن جهة اخرل تكييف (، الثاينالفرع )

 اتاتفاق تعتربال ؽلكن أف  كاليت يف رلاؿ االختصاص القضائي الدكرل امن احملتمل أف ربدث تأثَت 
(، الثالثالفرع ) ز ىذه االتفاقات عن اتفاؽ اخلضوع االختيارميلذلك من ادلهم سبي ،ختيارماخضوع 

سيتم عن طريق استعماؿ مفاىيم ف ىذا التكييف أنذكر تكييف اخلضوع االختيارم قبل اخلوض يف ك 
القانوف  التكييف زبضع لقانوف القاضي كىوكمبادئ القانوف اجلزائرم، فمن الثابت قانونا أف مسائل 

  .1الدكرل اخلاص اجلزائرم
 .الصريحة الخضوع االختياري : اتفاقاتالفرع األول

الفقرة عتربه عمبل إجرائيا )االفقهاء يف ربديد تكييف اخلضوع االختيارم فمنهم من  ختلفا
الفقرة ) (، كفريق ثالث كيفو على أنو ذك طبيعة خاصةالفقرة الثانية(، آخركف اعتربكه عقدا )األكذل
 (.الثالثة

 .: التكييف اإلجرائي للخضوع االختياريالفقرة األولى

بأف موضوع اخلضوع االختيارم ادلتمثل يف سلب االختصاص من زلكمة جانب من الفقو يرل 
 عملسلتصة أصبل كمنحو حملكمة أخرل غَت سلتصة أصبل، ىو الذم ؽلنح اخلضوع االختيارم صفة ال

، فاخلضوع االختيارم ال ينظم مصلحة خاصة لؤلطراؼ، كإظلا يعمل على تعديل االختصاص 2اإلجرائي
ول القضائية، ىذا األثر ادلًتتب عن اخلضوع االختيارم غلعلو مسألة تتعلق ، كيتدخل يف الدع3القضائي

، كىناؾ من يرل بأف اخلضوع االختيارم لو عبلقة 4باإلجراءات ألهنا تتصل باالختصاص القضائي

                                                 

يسرم على قواعد االختصاص كاإلجراءات قانوف الدكلة اليت ترفع فيها الدعول أك  » :من ؽ.ـ.ج على أنو مكرر 21تنص ادلادة  -1
يكوف القانوف اجلزائرم ىو ادلرجع يف تكييف العبلقات  » :على أنو نفس القانوف من 09، كما تنص ادلادة «تباشر فيها اإلجراءات 

 ق1395رمضاف عاـ  20ادلؤرخ يف    -  : القانوف رقم «ادلطلوب ربديد نوعها عند تنازع القوانُت دلعرفة القانوف الواجب تطبيقو
 ادلتضمن القانوف ادلدين ادلعّدؿ كادلتّمم. ـ    سبتمرب    ادلوافق 

2- P. Guez, thèse préc., p. 15. 

 .59ص ناصر عثماف زلمد عثماف، ادلرجع السابق، أيضا:  راجع -

 .139ادلرجع السابق، ص فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية،  أمحد عبد الكرمي سبلمة، -3
السالب ىشاـ خالد، الشرط ؛ 156حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، ادلرجع السابق، ص -4

 .277ص  لبلختصاص القضائي الدكرل للمحاكم الوطنية، ادلرجع السابق،
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اليت زبص القانوف الواجب التطبيق على  اتكاسعة مع اإلجراءات، كاستبعاده من بعض االتفاقي
 .2، لدليل على أنو تصرؼ إجرائي ال ؼلضع للقواعد التعاقدية1ية كاتفاقية ركماااللتزامات التعاقد

إف تكييف ما يدخل ضمن ادلسائل اإلجرائية، كما يدخل ضمن ادلسائل ادلوضوعية أثار جدال 
تعلق بادلعيار الواجب إتباعو للتفرقة بُت ما ىو يطار القانوف الدكرل اخلاص خاصة فيما اكاسعا يف 
، كيبدك أف ىذا االذباه الفقهي الذم يصنف اخلضوع االختيارم على أنو 3ىو موضوعي إجرائي كما

، ىذا ادلعيار 4"الغائي" عمل إجرائي يرتكز على معيار منضبط يف القانوف الدكرل اخلاص يعرؼ بادلعيار
سائل ؼلصص للتفرقة يف إطار القواعد القانونية بُت ما يدخل يف مسائل اإلجراءات ك ما يدخل يف ادل

ادلوضوعية، حبسب ىذا ادلعيار الغاية أك اذلدؼ من القاعدة القانونية ىي أساس التفرقة بُت ما ىو 
، فاألمر يتعلق عدالةإجرائي كما ىو موضوعي، فكلما كاف اذلدؼ ىو تنظيم كحسن سَت جهاز ال

لها اعترب تصرفا ، كدلا كاف ىدؼ اخلضوع االختيارم ىو التدخل يف الدعول القضائية كتعدي5باإلجراءات
 يدخل ضمن ادلسائل اإلجرائية.

يقصد بو التصرؼ الصادر عن جهاز قضائي كفق أشكاؿ إجرائية، يف احلقيقة العمل اإلجرائي 
أنو ذلك العمل  كذلك  ، كما يعرؼ6يتعلق حبالة قانونية عن طريق تطبيق قاعدة قانونية ادعاءيفصل يف 

فعندما  القانوين الذم يرتب القانوف عليو مباشرة أثرا قانونيا يف إنشاء اخلصومة أك تعديلها أك انقضائها،
، دكف 7مثبل يبدم ادلدعى عليو دفوعا فإنو يهدؼ إذل ترتيب أثر قانوين يتمثل يف نفي طلبات ادلدعي

                                                 

1- Article 1 du Règlement (CE) n°          du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 

sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JO L 177 du 4.7.2008, p. 6–    
2- Julien Maire du Poset, L'attribution de dommages et intérêts pour non-respect d'une clause 

attributive de juridiction, Versailles International Arbitration and Business Law Review, n°3, 

2012,  p. 37. 

 .224ادلرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، حفيظة السيد احلداد، -3

 كما بعدىا. 245ادلرجع السابق، ص الشرط السالب لبلختصاص القضائي الدكرل للمحاكم الوطنية،  ىشاـ خالد، -4

 .238ص  ادلرجع السابق، النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، حفيظة السيد احلداد، -5

6- Serge GUINCHARD, Cécile CHAINAIS & Frédérique FERRAND, Procédure civile, 2013, 3
ème

 

éd., Paris, Dalloz., p. 110. 

)دراسة مقارنة(، أطركحة ماجستَت يف القانوف،   أسامة عبد اهلل زلمد زيد الكيبلين، البطبلف يف قانوف اإلجراءات اجلزائية الفلسطيٍت -7
البطبلف يف قانوف  ،فوده عبد احلكم أيضا راجع؛ 12ـ، ص 2008كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطُت، 

.09 ، صـ1990 ،اإلسكندرية ،ادلرافعات ادلدنية كالتجارية، دار ادلطبوعات اجلامعية

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:32008R0593
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 أف إرادة الشخص ليس ذلا ىنا أم شك العمل اإلجرائي الصادر من اخلصم ىو عمل إرادم، غَت
 .1سلطة ألف اآلثار القانونية اليت تًتتب عن ىذا التصرؼ زلددة مسبقا من طرؼ القانوف

ربليل مفهـو العمل اإلجرائي غَت متطابق مع اتفاؽ اخلضوع االختيارم، فإذا كاف يبدك أف 
يهتم بوسائل التعبَت عن ىذه اإلرادة ، كإظلا 2العمل اإلجرائي ال عبلقة لو بإرادة األطراؼ يف حد ذاهتا

تفاؽ األطراؼ يف اخلضوع االختيارم عكس ا، فإف 3بصفة عامة الوظيفته ئهاأك أدا عدالةكبسَت مرفق ال
اليت يتجاىلها ىذا الرأم، كاليت على أساسها يتم منح االختصاص  ،4ذلك، يبٌت على إرادة األطراؼ

ليست ذلا  ىذه االخَتة، 5القضائي الدكرل للمحكمة ادلعينة دبوجب قواعد االختصاص القضائي الدكرل
، رغم أهنا تنظم احلماية القضائية للحق ادلوضوعي، إال أهنا فهي ال هتتم باإلرادة نفسها طبيعة موضوعية

هي تنظم فقط الوسيلة كالشكل اليت هبما ؽلكن محاية احلقوؽ، فد ذاهتا ربقيق تلك احلماية، ال تكفل حب
، إضافة إذل ذلك، اتفاؽ األطراؼ على تعيُت زلكمة 6كىي ىكذا أداة لتطبيق قواعد القانوف ادلوضوعي

نتمياف إذل يرغم أهنما فبناء على مبدأ اخلضوع االختيارم ؼلتلف عن العمل اإلجرائي من حيث زللو، 
 زلكمة لتفصل يف نزاعهم ُتموضوع اتفاؽ األطراؼ على تعيإال أف ، نفس طائفة األعماؿ القانونية

يًتتب عنو التزامات متبادلة بُت األطراؼ تتمثل يف االلتزاـ برفع الدعول أماـ احملكمة ادلعينة، كااللتزاـ 
يتمثل يف أف القاضي ينظر يف طلبات بعدـ رفعها أماـ زلكمة أخرل، أما العمل اإلجرائي فموضوعو 

 .7اخلصـو كدفوعهم، كىذا ال يرتب أم التزامات بُت األطراؼ كال يؤدم إذل إبطاؿ التصرؼ

                                                 

أيضا : أسامة  راجع؛ 406-407 ص ـ،1980سنة  ،القاىرة ،الوسيط يف قانوف القضاء ادلدين، دار النهضة العربية ،كارل فتحي -1
 .12عبد اهلل زلمد زيد الكيبلين، ادلرجع السابق، ص 

يػػػػرل األسػػػػتاذ عبػػػػد السػػػػبلـ ديػػػػب أف اخلصػػػػومة ىػػػػي عبلقػػػػة قانونيػػػػة مػػػػن مصػػػػدر تشػػػػريعي، إذ أنػػػػو لػػػػيس ىنػػػػاؾ إرادة للخصػػػػـو يف  -2
يف ىػػػػػذا  راجػػػػػعرؼ كاحػػػػػد، ػول مػػػػػن طػػػػػػرفػػػػػع الػػػػػدعول كمػػػػػا ىػػػػػو مطلػػػػػوب يف العقػػػػػد، ففػػػػػي أغلػػػػػب األحػػػػػواؿ تكػػػػػوف ادلبػػػػػادرة يف الدعػػػػػ

)ترمجػػػػػػػة للمحاكمػػػػػػػة العادلػػػػػػػة(، الطبعػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة، مػػػػػػػوفم  ب، قػػػػػػػانوف اإلجػػػػػػػراءات ادلدنيػػػػػػػة كاإلداريػػػػػػػة اجلديػػػػػػػدػبلـ ديػػػػػػػػد السػػػػػػػػادلعػػػػػػػٌت: عبػػػػػػػ
 .86-85ـ، ص 2011للنشر، اجلزائر، 

 .239-238ادلرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، حفيظة السيد احلداد، -3

 .86عبد السبلـ ديب، ادلرجع السابق، ص  -4

 .274ص  نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، -5

 .35ادلرجع السابق، ص فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية،  أمحد عبد الكرمي سبلمة، -6

 .P. Guez, thèse préc., p. 18 - أيضا: عراج، 60ناصر عثماف زلمد عثماف، ادلرجع السابق، ص  -7
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 .: التكييف العقدي للخضوع االختياريالفقرة الثانية

ورة اتفاؽ مستقل تابع للعقد األصػلي، ػػبعض الكتاب أف اخلضوع االختيارم عقد، يأخذ صيرل 
صػػػورة شػػػرط يػػػدرج ضػػػمن شػػػركط العقػػػد األخػػػرل، حيػػػث أف زللػػػو يتمثػػػل يف تعيػػػُت احملكمػػػة كقػػػد يأخػػػذ 

اخلضػوع االختيػارم غلػب أف ؽلػر  التفػاؽالعقدم  ، نشَت ىنا إال أف التكييف1ادلختصة بالفصل يف النزاع
إرادة بأنػو اذبػاه ، 2دكف إعػادة التػذكَت بتطػور نظريػة العػػقد حيػث يعػرؼ العقػد عرب التذكَت دبفهػـو العقػد،

،  4"توافػػق إرادتػُت علػػى إنشػاء التػػزاـ أك نقلػػو"  :، كيعػػرؼ بأنػو3ادلتعاقػدين إذل إنشػػاء أثػر قػػانوين التفاقهمػا
اتفػاؽ يلتػـز دبوجبػو شػخص أك عػدة أشػخاص ضلػو شػخص أك  » :من ؽ.ـ.ج بأنػو 54كما تعرفو ادلادة 

 . «عدة أشخاص آخرين، دبنح أك فعل أك عدـ فعل شيء ما

، كعدـ احًتاـ ىذه االلتزامات 5يرتب التزامات بُت ادلتعاقدين غلب تنفيذىاإف العقد الصحيح 
، فالعقد شريعة 6التعويض ىو يرتب قياـ ادلسؤكلية العقدية، حيث يكوف جزاء عدـ تنفيذ التزامات العقد

ىناؾ من يرل أف  أفرغم  ،7يستمد منو العقد قوتو اإللزامية الذم ادلتعاقدين طبقا دلبدأ سلطاف اإلرادة
، أم يف القيمة 8أساس القوة اإللزامية اليت يكتسبها العقد ال تكمن يف إرادة األطراؼ كلكن يف القانوف

يف احلقيقة ال ؽلكن نكراف دكر اإلرادة يف العملية إال أنو ، 9اليت ؽلنحها القانوف للنية ادلشًتكة لؤلطراؼ

                                                 

 .61ناصر عثماف زلمد عثماف، ادلرجع السابق، ص  -1

أيضػػػػػػػا:  راجػػػػػػػعكمػػػػػػػا بعػػػػػػػدىا؛  48ـ، ص 2010)النظريػػػػػػػة العامػػػػػػػة للعقػػػػػػػد(، مػػػػػػػوفم للنشػػػػػػػر، اجلزائػػػػػػػر،  علػػػػػػػي فػػػػػػػيبلرل، االلتزامػػػػػػػات -2
العمػػػػػل غػػػػػَت  ،)نظريػػػػػة االلتػػػػػزاـ بوجػػػػػو عػػػػػاـ، مصػػػػػادر االلتػػػػػزاـ، العقػػػػػد عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ أمحػػػػػد السػػػػػنهورم، الوسػػػػػيط يف شػػػػػرح القػػػػػانوف ادلػػػػػدين

 .141القانوف(، اجلزء األكؿ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، لبناف، ص  ،اإلثراء ببل سبب ،ادلشركع

 .11ادلرجع السابق، ص  ،لبللتزاـالنظرية العامة  علي علي سليماف، -3

 .137عبد الرزاؽ أمحد السنهورم، ادلرجع السابق، ص  -4

 .66ص  ،ـ1991، 04 ع.، اجمللة القضائية، ـ13/06/1990 صادر بتاريخ 61489رقم  ملفاحملكمة العليا، قرار  -5
إذا استحاؿ على ادلدين أف ينفذ االلتزاـ عينا حكم عليو بتعويض الضرر الناجم عن  » :من ؽ.ـ.ج على أنو 177تنص ادلادة  -6

 .656أيضا : عبد الرزاؽ أمحد السنهورم، ادلرجع السابق، ص  راجع؛ «عدـ تنفيذ التزامو... 

الطرفُت، أك لؤلسباب اليت العقد شريعة ادلتعاقدين، فبل غلوز نقضو، كال تعديلو إال باتفاؽ  » :ؽ.ـ.ج على أف 106تنص ادلادة  -7
 .«يقررىا القانوف

 .360؛ علي فيبلرل، ادلرجع السابق، ص 1276السنهورم، ادلرجع السابق، ص عبد الرزاؽ أمحد  -8

9- P. Guez, thèse préc., p. 13. 
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رادة األطراؼ، إؼ إذل إحداث أثر قانوين يتم بتطابق العقد ىو اتفاؽ يهديبقى كرغم ذلك التعاقدية، 
 .1كىكذا يكوف ىذا االتفاؽ ىو معيار العقد كعنصره األساسي

 كييفاخلضوع االختيارم يسمح بالتأكيد بالتمسك بالت اتفاؽإسقاط مفهـو العقد ىذا على 
الشركط، يستلـز ُت أك اختيار زلكمة سلتصة ربت بعض يالتعاقدم ذلذا الشرط، فحق األطراؼ بتع

بالنتيجة تطابق اإلرادة ادلشًتكة لؤلطراؼ هبذا اخلصوص، ىذا األمر يًتتب عنو التزامات متقابلة بُت 
األطراؼ تتمثل من جهة يف أف ادلدعي يف الدعول يلتـز بعرض النزاع على احملكمة ادلعينة دبوجب شرط 

قياـ بعمل؛ كمن جهة أخرل ادلدعى عليو يلتـز اخلضوع االختيارم، كيكيف ىنا االلتزاـ على انو التزاـ بال
بعدـ اللجوء إذل زلكمة أخرل غَت تلك ادلعينة يف الشرط، كيكيف ىذا االلتزاـ على انو امتناع عن القياـ 

  .2بعمل
على  ة بُت األطراؼ يرتب القانوف جزاءالعقد الصحيح التزامات متقابل ئينشكبادلثل كما 

يعطي التزامات  حيث بـر فيوأارم يعترب عنصرا أساسيا يف العقد الذم خرقها، فإف شرط اخلضوع االختي
عن عدـ احًتامها، ىذه ادلسألة مت تكريسها من طرؼ االجتهاد  اقدية، كمن احملتمل أف ترتب جزاءتع

، حيث قررت زلكمة النقض أف دعول التعويض ادلؤسسة على عدـ 3القضائي يف فرنسا، كما يف اسبانيا
، ىذا القرار عزز فكرة أف 4األطراؼ للشرط ادلانح لبلختصاص ىي ذات طابع تعاقدم التنفيذ من أحد

تعاقدية، فإف ىذا يرجع إذل  ةإذا كانت الدعول ذات طبيعفاخلضوع االختيارم يكتسي طابعا تعاقديا، 
 ؽغلب اعتبار اتفا نتيجة لذلككعليو كجود خطأ تعاقدم يتمثل يف خرؽ اتفاؽ اخلضوع اختيارم، 

عادة التأكيد عليها أيضا ا، ىذه ادلسألة مت 5كأم شرط تعاقدم أخر  اتعاقدي اشرط ماخلضوع االختيار 
، حُت قررت الغرفة ادلدنية األكذل حملكمة النقض الفرنسية، أف الدعول الرامية ـ2009 سنةيف قرار صادر 

الذم أصدرتو  ،(anti suit injunction) احلكم ادلتضمن أمرا بوقف إجراءات التقاضي يف فرنساإذل تنفيذ 
هتدؼ إذل احًتاـ  الواليات ادلتحدة األمريكية؛ب (Georgia)جبورجيا  (Cobb) احملكمة العليا دلقاطعة كوب

                                                 

 كما بعدىا. 43علي فيبلرل، ادلرجع السابق، ص  -1

2- P. Guez, thèse préc., p. 13. 

3- Julien Maire du Poset, op. cit., pp. 37 et 36. 

4- Cass. com     juin 1970, Bull. civ. IV, n° 191. 

5- P. Guez, thèse préc., p. 13. 
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، ألف ىدفها يتمثل فقط يف 1شرط اخلضوع االختيارم ادلوقع بُت الطرفُت كليست سلالفة للنظاـ العاـ
شركة أمريكية أف تتلخص كقائع ىذه القضية يف  ،2مسبقاترتيب جزاء عن خرؽ التزاـ تعاقدم موجود 

إف )أبرمت مع الشركة الفرنسية  (In Zone Brands international INCنًتناشنل إنك، ا إف زكف براندس)
 Inانًتناشنل، إف بيفردج)اليت أصبحت بعد ذلك  (In Zone Brands Europeيوركب،  زكف براندس

Beverage international)  عقد توزيع حصرم لبعض السلع يف أكربا حيث تضمن ىذا العقد اتفاؽ
خضوع اختيارم، ؽلنح االختصاص حملكمة جورجيا بالواليات ادلتحدة األمريكية، كألف الشركة األمريكية 
فسخت العقد ادلرـب بينها كبُت الشركة الفرنسية، قامت ىذه األخَتة برفع دعول أماـ احملكمة التجارية 

بفرنسا، حيث أعًتض ادلدعى عليو على اختصاص ىذه احملكمة مشَتا إذل كجود  (Nanterre) "لنانتَت"
اتفاؽ خضوع اختيارم ملـز للطرفُت ؽلنح االختصاص للقضاء األمريكي، بادلوازاة قامت الشركة 

من ـ 2006مارس  03األمريكية برفع دعول أماـ القضاء األمريكي، حيث صدر لصاحلها حكم بتاريخ 
 anti suit)، تضمن ىذا احلكم من جهة أمرا (Georgia)جبورجيا  (Cobb)احملكمة العليا دلقاطعة كوب 

injunction)  ؽلنع الطرؼ الفرنسي من متابعة اإلجراءات القضائية ادلتخذة أماـ احملكمة التجارية لنانتَت
فيها بتنفيذ احلكم الصادر  بفرنسا، على اثر ذلك قامت الشركة األمريكية برفع دعول بفرنسا تطالب

عن القضاء األمريكي، حيث كاف ذلا ذلك حُت مت مهره بالصيغة التنفيذية من طرؼ زلكمة فرسام يف 
نو سلالف أ، طعنت الشركة الفرنسية يف ىذا القرار أماـ زلكمة النقض الفرنسية، حبجة ـ2008ريل بأ 17

حرماف طرؼ من الوصوؿ للعدالة أماـ القضاء  يهدؼ اذلأمرا  يتضمنللنظاـ العاـ الدكرل الفرنسي، 
الفرنسي، رغم أف ىذا األخَت دل يعلن اختصاصو، كما أف ىذا األمر ؽلس بسيادة الدكلة الفرنسية، كحق 

من قانوف اإلجراءات ادلدنية  509الوصوؿ للعدالة، كما أف زلكمة استئناؼ فرسام خرقت ادلادة 
رفضت زلكمة النقض  مع ذلك ،بية حلماية حقوؽ اإلنسافك كر تفاقية األالمن ا 06الفرنسي، كادلادة 

الفرنسية ىذا الطعن معللة قرارىا بأف اتفاؽ اخلضوع االختيارم ادلدرج يف العقد مت االتفاؽ عليو من 
الطرفُت، كأنو ال يوجد ىناؾ أم غش من طرؼ الشركة األمريكية حُت رفعت دعواىا أماـ القضاء 

احلكم الصادر  فلوصوؿ إذل العدالة، ماداـ أليح، كأنو ليس ىناؾ حرماف ادلختص دبوجب االتفاؽ الصر 

                                                 

ىذا النظاـ معركؼ يف الدكؿ االصللوسكسونية حيث يسمح للقاضي بإصدار أمر ؽلنع ادلدعى عليو من مواصلة إجراءات تقاضي  -1
يف ىذا  راجعأماـ زلكمة أجنبية أخرل يف نفس موضوع النزاع، كؽلكن أف تصل العقوبة إذل حد التغرمي كاحلبس إلىانة ىيئة قضائية، 

 الصدد:
- G. Cuniberti· M. Requejo  La sanction des clauses d’élection de for par l’octroi de dommages et 

intérêts, ERA Forum ,Vol. 11. n
o
. 1, 2010 , p. 8.  

2- Cass. 1
re
 civ., 14 oct. 2009, n° 08-16.369 et 08-16.549, FS P+B+I, Wolberg et a. c/ Sté In Zone 

Brands Inc. 
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من طرؼ القضاء األمريكي ىدفو كاضح كىو إعبلف اختصاصو كيف النهاية احًتاـ تنفيذ اتفاؽ اخلضوع 
االختيارم ادلوقع بُت الطرفُت، كالذم ال ؼلالف النظاـ العاـ الدكرل الفرنسي، حيث أف موضوعو يتمثل 

 ب جزاء عن خرؽ التزامات تعاقدية سابقة كاليت أثبتها القرار.يف ترتي
زبتص  » :من قانوف ادلرافعات ادلدنية كالتجارية على أنو 32يف التشريع ادلصرم تنص ادلادة 

 قبلإذا  ،زلاكم اجلمهورية بالفصل يف الدعول كلو دل تكن داخلة يف اختصاصها طبقا للمواد السابقة
، يف ىذا النص يستعمل ادلشرع ادلصرم عبارة "قبل" كىذا إف دؿ إظلا 1«ضمناأك  صراحةاخلصم كاليتها 

قبوؿ، دبعٌت أف ىناؾ تراضي ناتج عن تطابق إرادتُت، فضبل عن ذلك  تبعو يدؿ على أف ىناؾ إغلاب
يبلحظ يف ىذا النص عبارة " صراحة أك ضمنا " اليت تشَت إذل التعبَت عن اإلرادة، كىذا دليل على أف 

 .2ضوع االختيارم ما ىو إال عقداخل

يف القانوف الفرنسي، ربديد الطبيعة القانونية للشركط ادلاضلة لبلختصاص ال يبدك أهنا تثَت 
شرط اخلضوع االختيارم  الكتاب أف إذ يعترب أغلب، 3صعوبات ال يف االجتهاد القضائي كال يف الفقو

ىذا التكييف كرستو  ،4التزامات بُت أطرافوفهو تصرؼ قانوين رضائي ؼللق  يكتسي طابعا تعاقديا،
، اليت تستعمل مصطلح " اتفاؽ" الذم يشَت إذل اتفاؽ 5انوف اإلجراءات ادلدنية الفرنسيػمن ق 48ادلادة 

 مباشرة إذل األحكاـ اخلاصة بالعقد.  يلنااإلرادة، ك"التزاـ" الذم يشَت إذل العقد، كىذا ػل

بُت دكؿ ارباد ادلغرب العريب نصت يف باهبا األكؿ، القسم اتفاقية التعاكف القانوين كالقضائي 
يف غَت األمور ادلنصوص عليها يف ادلادة السابقة تعترب زلاكم الطرؼ  »منها على أنو:  34الرابع ادلادة 

ادلدعى عليو صراحة اختصاص زلاكم ذلك الطرؼ  قبلد( إذا  ادلتعاقد سلتصة يف احلاالت التالية:...

                                                 

 .163ادلرجع السابق، ص  تعاظم دكر اإلرادة يف القانوف الدكرل اخلاص، الفتاح زلمد خليل،خالد عبد  -1
 .62-61ناصر عثماف زلمد عثماف، ادلرجع السابق، ص  -2

 عديد من الفقهاء يف فرنسا يتحدثوف عن شرط اخلضوع االختيارم بأنو ) سبديد اتفاقي لبلختصاص( أنظر يف ىذا ادلعٌت:ال -3
 - J. HÉRON, T. LE BARS, Droit judiciaire privé, Paris, Montchrestien, Domat droit privé, 3

ème
 

éd., 2006, n° 976; V. HEUZE, op. cit., p. 8   

4- N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n° 86. 

5- Article 48: « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de 

compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre 

des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de 

façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » 
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، 1« ...عن طريق االتفاؽ على اختصاصها موطن سلتار أـ ُتكاف ذلك عن طريق تعيادلتعاقد سواء  
ىذا ما  "،ل  ب  الطابع التعاقدم التفاؽ اخلضوع االختيارم حُت تستعمل مصطلح "ق  ىذه ادلادة تبُت جليا 

 اليت تستعمل نفس ادلصطلحات ادلتعلقة بالعقد أيضا يف اتفاقية الرياض العربية للتعاكف القضائيمقرر  ىو
من  27ك 26...يف غَت ادلسائل ادلنصوص عليها يف ادلادتُت  » :نوأمنها على  28فقد نصت يف ادلادة 

إذا   -ىذه االتفاقية تعترب زلاكم الطرؼ ادلتعاقد الذم صدر فيو احلكم سلتصة يف احلاالت االتية: ...ق
ادلتعاقد سواء كاف عن طريق  وع صراحة الختصاص زلاكم ذلك الطرؼاخلض قبلقد  كاف ادلدعى عليو

 .2«...سلتار أك عن طريق االتفاؽتعيُت موطن 

في فيضا على الطابع التعاقدم التفاؽ اخلضوع االختيارم، أاالجتهاد القضائي اجلزائرم أكد 
 حالة قياـ على أف تكوف زلكمة اجلزائر العاصمة ىي ادلختصة يف افاتفق الطرف اليت عرضت عليو القضية

ف احد االطراؼ خالف ىذا االتفاؽ كجلأ اذل زلكمة كىراف، شلا أدل بالطرؼ الثاين بالدفع أالنزاع اال 
، فاستجابت لو احملكمة، لكن بعد االستئناؼ قضى رللس قضاء كىراف بعدـ اختصاص زلكمة كىراف

ادلستأنف الصادر عن زلكمة كىراف، بعدىا قاـ الطرؼ الثاين بالطعن بالنقض يف ىذا بإلغاء احلكم 
 ها خبصوص ىذه ادلسألةيف قرار صادر عن القرار أماـ احملكمة العليا اليت قبلت الطعن بالنقض، كأكدت

و إال باتفاؽ من القانوف ادلدين كال غلوز نقضو كال تعديل 106أف العقد شريعة ادلتعاقدين طبقا لنص ادلادة 
 .3الطرفُت أك لؤلسباب اليت يقرىا القانوف

ادلعركؼ  1215/2012يب رقم ك من التنظيم األكر  25يب ربرير ادلادة ك تفاقي األكر يف القانوف اإل
النص يشَت إذل أف األطراؼ ك ، 4باتفاقية برككسل تبُت بوضوح بأف اخلضوع االختيارم ذك طبيعة عقدية

                                                 

اتفاقية  علىادلصادقة تضمن ـ، ي1994سنة  يونيو 27 ق ادلوافق1415زلـر عاـ  17مؤرخ يف  181-94رئاسي رقم  مرسـو -1
 09ادلوافق  1411شعباف عاـ  24ك 23نوؼ )ليبيا( يف دبدينة الادلوقعة  بُت دكؿ ارباد ادلغرب العريب، القضائي القانوين ك لتعاكفا

 .06ـ، ص 1994، سنة 43 ع.، ج.ر، ـ1991مارس سنة  10ك

 علىالتصديق تضمن ي ـ،2001سنة  فرباير 11 ادلوافق 1421ذم القعدة عاـ  17مؤرخ يف  47-01رئاسي رقم  مرسـو -2
ـ، ككذا 1983ابريل سنة  06ادلوافق  1403مجادم الثانية عاـ  23بتاريخ يف الرياض لتعاكف القضائي ادلوقعة اتفاقية الرياض العربية ل

من طرؼ رللس كزراء العدؿ العرب يف دكر انعقاده العادم  ـ1997نوفمرب سنة  26من االتفاقية ادلوافق عليو يف  69تعديل ادلادة 
ـ.2001سنة  ،11 ع. ،ج.رالثالث عشر، 

 .167ـ، ص 1998، 01 ع.، اجمللة القضائية، 17/02/1998الصادر بتاريخ  160246قرار احملكمة العليا، ملف رقم  -3

4- Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et 

commerciale (refonte), J.O., 20 décembre 2012 L-       
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أكثر من ذلك، التعديل األخَت  ،1"االتفاقية ادلاضلة لبلختصاص"ستعمل عبارة يك  ،اتفقوا على زلكمة
كد صراحة الطبيعة التعاقدية لشرط اخلضوع االختيارم ؤ يب أدرج فقرة تك التنظيم األكر الذم جاء بو ىذا 

 اتفاؽاالتفاقية ادلاضلة لبلختصاص تعترب مثل  منو الفقرة اخلامسة على أف 25حيث نص يف ادلادة 
اعتربت أف من جهتها  ـ1992مارس  10بية يف قرار صادر عنها يف ك األكر  ، زلكمة العدؿ2مستقل

ىذا الشرط ؽلثل اتفاقية ماضلة لبلختصاص دبفهـو  حُت قدرت أفشرط اخلضوع االختيارم ىو عقد، 
 .3(17حاليا من اتفاقية برككسل  25من اتفاقية برككسل )ادلادة  17ادلادة 

حدة األمريكية، مت التأكيد على الطابع التعاقدم التفاؽ اخلضوع االختيارم يف يف الواليات ادلت
غَت تقرير عدـ تطبيق نظرية احملكمة  ىذا القرارحيث مت يف ، 4قرار صادر عن احملكمة العليا األمريكية

للمحكمة  تسمح، ىذه النظرية 5على اتفاؽ اخلضوع االختيارم (Forum non conveniens)ادلبلئمة 
ذا قدرت أف زلكمة أخرل ىي أكثر مبلئمة حلكم النزاع كذلك يف اادلختصة بأف تتنازؿ عن القضية، 

اتفاؽ اخلضوع  تقدير فإف ىذا القرار صدكر قبلمع العلم أنو ، 6صاحل األطراؼ ككذا ادلصلحة العامة
 .7اتفاؽ األطراؼعلى ضوء ىذه النظرية، اليت ال تأخذ بعُت االعتبار  كاف يتم  االختيارم

فاألمر يتعلق  افأرادىا الطرف اانطبلقا من أف اخلضوع االختيارم يرتب نتائج ىناؾ من يرل أنو
ىذا الرأم ، 8كدبا أف ىذه النتائج تساىم يف سَت عملية التقاضي، فاألمر يتعلق بعقد قضائي بعقد،

 من الصعب االقتناع بفكرة أف، غَت أنو ااخلضوع االختيارم ؽلثل عقد أف منطلقؽلكن استيعابو من 
كل اتفاؽ إرادم بُت   بأنويعرؼ العقد القضائي حيث ، اقضائي ايشكل عقداخلضوع االختيارم 

                                                 

1- Article 25: « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une 

juridiction ou de juridictions d’un État membre …  sauf si la validité de la convention attributive de 

juridiction est…»  
2-  »    Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme 

un accord distinct des autres clauses du contrat. » 
3- C.J.C.E., 10 mars 1992, Powell Duffryn plc c. Wolfgang Petereit, aff. C-214/89, Rec., 1992, I-

      
4- M. Ashraf Wafa, op. cit.,p. 108; The Bremen v. Zapata Off-Shore Co. 407 U.S. 1 (1972) ; Arrêt 

Zapata du 12 juin 1972, Rev. crit. DIP 1973, p. 530, note H. et D. Tallon.  
5- M. Ashraf Wafa, op. cit., p. 80 et s. 

6- THERY, Philippe, Droit judiciaire prive-Sources. Organisation judiciaire et juridiction. 

Compétence. Action, Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique, 2012, n
o
 

2, p. 367 ; Richard Dufour & Alexandre Morin, Chronique de jurisprudence québécoise portant sur 

le droit international privé, (2007), 20.2 , Revue québécoise de droit international (RQDI) , p. 208-

      
7- P. Guez, thèse préc., p. 16. 

8- Ibid., p. 13. 
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عقود  بأهناكىناؾ من يعرؼ العقود القضائية ، 1ؽلنحو القوة التنفيذيةك  األطراؼ يعاين كجوده القاضي
الرأم الذم يشبو ، ىذا 2مرتبطة بسَت اخلصومة سواء كانت قضائية أك كالئية أك ترمي إذل تنفيذ جربم

تفاؽ اخلضوع االختيارم ال ا نفيذتف، 3غلانبو الصواب ويبدك أن اتفاؽ اخلضوع االختيارم بالعقد القضائي
ىو أف القاضي ال ؽلكنو إثارة عدـ  قوؿال اعتمد على االعًتاؼ الصريح من طرؼ القاضي، ما يربر ىذي

، كبذلك ىو ليس حباجة إذل 4اختصاصو تلقائيا يف رلاؿ االختصاص احمللي ألنو ليس من النظاـ العاـ
يبدك صعبا إنكار يف االخَت ، 5من كجود اتفاؽ بُت األطراؼ ليستقي منو اختصاصو زامياالتأكد ال

الصفة التعاقدية التفاؽ اخلضوع االختيارم عندما تتجو إرادة الطرفُت إذل إحداث اثر قانوين يتمثل يف 
نو دائما ىناؾ أ مبلحظتو هبذا اخلصوصؽلكن  ماك االختصاص القضائي الدكرل للمحكمة ادلعينة، منح 

 ةادلعين محكمةالقانوف الدكرل اخلاص لل ت قواعديف البداية عقد يعُت احملكمة ادلختصة، حىت كلو كان
 .6اأك عدـ اختصاصه التأسيس اختصاصه ةادلؤىل ةالوحيد يى

 : الخضوع االختياري ذو طابع خاص.الفقرة الثالثة
، فمن جهة ىو عقد كمن ضوع االختيارم يكتسي طبيعة خاصةجانب من الفقو يرل أف اخل

 يالقانونية ال ىي تعاقدية خالصة كال ىي إجرائية خالصة ى، طبيعتو 7جهة أخرل يعترب عمبل إجرائيا
أيضا،  اطبيعة القانونية التفاؽ اخلضوع االختيارم مت انتقادىلىذه ادلقاربة ل ،8تصرفات قانونية معقدة

ألهنا تشبو ما بُت قواعد االختصاص القضائي الدكرل كالعقد الذم ىو معيار اختصاص احملكمة ادلعينة، 
كبالتارل ىناؾ خلط ما بُت زلل االتفاؽ ادلتمثل يف تعيُت زلكمة سلتصة، كالعقد يف حد ذاتو؛ إف اذلدؼ 

                                                 

1- Y. Muller, Le contrat judiciaire en droit privé, Thèse Paris 1, 1995, n° 3; Nahid LYAZAMI, La 

prévention des difficultés des entreprises : Étude comparative entre le droit français et le droit 

marocain, Thèse pour le doctorat en droit privé, Université du Sud Toulon, juin 2013, p. 314 ; B. 

Gorchs, Le contrôle judiciaire des accords de règlement amiable, Rev. arb., n° 1, 2008, p. 35 

 .117عبد السبلـ ديب، ادلرجع السابق، ص  -2

3- P. Guez, thèse préc., p. 14. 

ـ، 1989 ،اجلزائر، ثاين، ديواف ادلطبوعات اجلامعيةالاجلزء  ترمجة فائز أصلق، (،القواعد ادلادية) القانوف الدكرل اخلاص ،موحند إسعاد -4
؛ قوبعي بلحوؿ، احلماية اإلجرائية للمستهلك، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف اخلاص، جامعة ايب بكر بلقايد 24ص 

 .25حة كما بعدىا خاصة الصف 19، ص 2009-2008تلمساف، اجلزائر، السنة اجلامعية 

 :أيضا راجع، 176ادلرجع السابق، ص النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل،  حفيظة السيد احلداد، -5
 - Y. MULLER, thèse préc., n° 170. 

6- P. Guez, thèse préc., p. 16. 

 .284نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -7

8- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 50. 
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ادلشًتكة للطرفُت ضابط إسناد  من شرط اخلضوع االختيارم ىو تنفيذ قاعدة اختصاص ذبعل من اإلرادة
اخلضوع االختيارم ليس قاعدة من قواعد  اتفاؽلنظاـ قضائي معُت، كىذا ما يعٍت بكل بساطة أف 

الدكرل، ىو فقط غلعل من إرادة األطراؼ ضابط اختصاص قضائي دكرل ؽلنح  ياالختصاص القضائ
تصاص القضائي الدكرل كاالتفاؽ ز ما بُت قواعد االخياالختصاص حملكمة معينة، لذلك ينبغي التمي

 اأساسو يقـو ىذا االختصاص دبعٌت فصل قاعدة االختصاص عن العقد الذم يعترب شرط ىالذم عل
الطابع ادلزدكج التفاؽ اخلضوع االختيارم مت تكريسو من مع ذلك صلد أف ، 1لتنفيذىا أك عاملها احملرؾ

احملكمة  تاألدلاين، حُت قام يجتهاد القضائبعض االجتهادات القضائية االجنبية كمنها االطرؼ 
تفاؽ ادلانح لبلختصاص بينما أخضعت البتطبيق قانوف القاضي على مسألة قبوؿ االفيدرالية األدلانية 

 .2قانوف الذم أشارت إليو قواعد القانوف الدكرل اخلاصالشركط صحتو ادلوضوعية باعتباره كعقد إذل 
، (acte subjectif) الشرط ادلانح لبلختصاص ىو تصرؼ شخصي اف أيضا ىناؾ من يرل

ىذا التفسَت يبدك  ،من مظاىر سلطاف اإلرادة اإرادة األطراؼ ألهنا سبثل مظهر  تشكلها آثارهحيث أف 
، حيثالقانوف الدكرل اخلاص  خاصة مع توجهاتمنطقيا  تم تنبلحظ اف حل النزاعات الدكلية  اليـو

هناؾ حرية كبَتة فحرية استعماؿ حقوقهم خاصة يف ادلسائل التعاقدية،  ؽللكوفالذين  األشخاصتدخل ب
ادلمنوحة إلرادة األطراؼ  فضليةىذه األ ،أك اللجوء للتحكيم معينة لؤلطراؼ يف اختيار زلكمة نحسب

ادلعًتؼ ذلم هبا من طرؼ الدكلة،  (droit subjectif) ليست سول مظهر من مظاىر احلقوؽ الشخصية
فإف إرادة  كمهما يكن ،3تفاؽ اخلضوع االختيارمالتكييف التعاقدم اليف اذباه  فكرة تصبكىذه ال

هبذا  ااألطراؼ ال ؽلكنها لعب دكر يف مسألة االختصاص القضائي الدكرل إال يف حالة عندما يعًتؼ ذل
قواعد اإلجراءات ادلدنية الدكلية خاصة  أف كشلا ال شك فيو ،الدكر من طرؼ الدكلة صاحبة الشأف

 ىي كحدىا ىذه القواعد مع ذلك ،خاصة يف رلاؿ التجارة الدكلية كرب لؤلطراؼأاالتفاقية سبنح حرية 
ما ؽلكن أف طللص إليو ىو أف ، اليت ذلا مهمة ربديد القيمة اليت ؽلكن منحها لئلرادة ادلشًتكة للطرفُت

نو ينظم مسائل إجرائية إال أنو ؼلضع لقواعد أ رغميعة خاصة فيكتسي طب اتفاؽ اخلضوع االختيارم
 .ثباتو يف ادلراحل ادلتقدمة من ىذه الدراسةإ، كىذا ما سيتم ادلوضوع ادلطبقة على العقد

                                                 

 .285نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -1
 .158ادلرجع السابق، ص النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل،  حفيظة السيد احلداد، -2

3- P. Guez, thèse préc., p. 20. 
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  .ةمنيضال الخضوع االختياري ات: اتفاقالفرع الثاني

قد يكوف اخلضوع االختيارم صرػلا عندما ينص األطراؼ يف عقدىم  سابقا كما مت اإلشارة إليو
على اختصاص زلكمة معينة لتفصل يف نزاعهم الذم ينشأ بعد تنفيذ العقد، كقد يكوف ضمنيا عندما 
ؽلثل ادلدعى عليو أماـ زلكمة غَت سلتصة لَتافع ضد دعول مرفوعة ضده دكف أف يثَت عدـ اختصاص 

لضمٍت ال يكوف إال بعد نشوء النزاع، كىذا القبوؿ ال يكوف مكتوبا كإظلا يستفاد فالقبوؿ ا، 1ىذه احملكمة
من السلوؾ اإلجرائي للمدعي أك ادلدعى عليو، حيث يتصور ىذا القبوؿ الضمٍت من طرؼ ادلدعي، 
حُت يقـو ىذا األخَت برفع دعول أماـ زلكمة دكلة ما غَت سلتصة أصبل بالنزاع كفقا لقواعد االختصاص 

قانوهنا؛ كيتصور القبوؿ الضمٍت من جانب ادلدعى عليو، عند مثولو أماـ احملكمة غَت ادلختصة ك اليت يف 
 . 2رفعت فيها دعول ضده دكف أف يثَت عدـ اختصاصها يف بداية النزاع قبل اخلوض يف موضوع الدعول

االتفاقات الصرػلة أثارت صعوبات عديدة عند تكييف طبيعة اخلضوع االختيارم  تإذا كان
بالنسبة لبلتفاؽ الضمٍت حيث يرل بعض الفقهاء أنو فإف االتفاقات الضمنية تبدكا أكثر تعقيدا، 

عقد حقيقي كإظلا القانوف الذم أعطى األثر  ليس مصدره ةأصبل غَت سلتص ي ىيتال احملكمةاختصاص 
 ىؤالء ربر، كيثارة عدـ اختصاصهاإماـ احملكمة ادلختصة دكف أادلتمثل يف مثولو  دعى عليوادللتصرؼ 

بعد نشوء النزاع ال ؽلثل  حملكمة معينة كغَت سلتصة اصبل االختصاص منحأف  ىذا الرأم على أساس
يف حيث يبدك ادلدعى عليو الدفع بعدـ اختصاص احملكمة بسبب جهلو للقانوف،  ال يثَتاتفاقا عندما 

مثل ىذه احلاالت أف سبديد االختصاص دل يكن بإرادة ادلدعى عليو، بل كاف نتيجة آلية كضعها 
 . 3القانوف

بسبب إعلاؿ أك جهل  ايحقيق االفكرة اليت ترل أف التمديد الضمٍت ال ؽلثل عقد هىذرغم أف 
يف رلاؿ االختصاص القضائي الداخلي، إال أهنا ال  ؽلكن أف تكوف مقنعة اذل حد ما ؛ادلدعى عليو

إغفاؿ إثارة عدـ االختصاص يف اجملاؿ الدكرل زبتلف عنها يف ف مع االختصاص القضائي الدكرل، تتبلءـ
اجملاؿ الداخلي، فمثبل إغفاؿ إثارة عدـ اختصاص زلكمة تلمساف بالنزاع الذم زبتص بو أصبل زلكمة 

عدـ اختصاص زلكمة كاشنطن، أك باريس، أك لندف بالنزاع الذم زبتص سيدم بلعباس؛ ك إغفاؿ إثارة 
                                                 

 .152ص ىشاـ على صادؽ، دركس يف القانوف الدكرل اخلاص، ادلرجع السابق،  -1

 .156ادلرجع السابق، ص فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية،  الكرمي سبلمة،أمحد عبد  -2

3- P. Guez, thèse préc., p. 21. 
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بو زلكمة تلمساف أصبل، أمراف سلتلفاف، االختصاص القضائي الدكرل ؼلتلف مع االختصاص القضائي 
الداخلي، فعند ربديد النظاـ القضائي ادلختص غلب البحث عن القانوف الواجب التطبيق على موضوع 

ف تطبق احملكمة ادلعينة قواعد التنازع يف قانوهنا، كقد تلجأ إذل استعماؿ مفهومها النزاع، كمن ادلمكن أ
األطراؼ يف خصومة دكلية يكونوف أكثر  فإف اخلاص بالنظاـ العاـ، يف ىذه األحواؿ كبصفة عامة

انتباىا، خاصة عندما يتعلق األمر بادلرافعة أماـ زلكمة أجنبية، كلذلك ادلدعى عليو الذم ال يعرؼ 
النظاـ القانوين ادلتبع من طرؼ احملكمة اليت مت سبديد االختصاص إليها، سيلجأ إذل استشارة قانونية 
خبصوص حقوقو قبل تكبد نفقات ادلثوؿ أماـ قضاء أجنيب، يف ىذه األحواؿ ال يعقل أف ادلدعى عليو 

صاص إلهناء اخلصومة غلهل عدـ اختصاص احملكمة األجنبية ادلاثل أمامها، كأنو يكفي إثارة عدـ االخت
البادئة، كلذلك من ادلرجح أف صمتو ىو مظهر ال لبس فيو عن إرادتو بعدـ معارضة اختصاص القاضي 
ادلاثل أمامو، كبالتارل ىي موافقة فقط على عقد االختصاص الذم اقًتحو عليو ادلدعى من خبلؿ جلب 

 .1النزاع أماـ زلكمة غَت سلتصة
القوؿ بأف اخلضوع االختيارم يف صورتو الضمنية ىو اتفاؽ لو ما يربره يف القواعد العامة يف  إف

القانوف ادلدين خبصوص الًتاضي، فإذا كاف اتفاؽ اخلضوع االختيارم تصرؼ قانوين رضائي كما أشرنا 
كبأم كسيلة، فقد فمبدأ الرضائية ىذا يتيح ألم طرؼ التعبَت عن إرادتو للتعاقد بكل حرية إليو سابقا، 

كىذا ما يعرؼ بالتعبَت  يكوف ىذا التعبَت باللفظ أك بالكتابة، أك بازباذ موقف ال يدع شك يف داللتو
التعبَت عن اإلرادة يكوف  » :من ؽ.ـ.ج اليت جاء فيها 60، ىذا ما تنص عليو صراحة ادلادة 2الضمٍت

ازباذ موقف ال يدع أم شك يف داللتو على باللفظ كبالكتابة، أك باإلشارة ادلتداكلة عرفا كما يكوف ب
إذا دل ينص القانوف أك يتفق الطرفاف على أف يكوف  ضمنيامقصود صاحبو. كغلوز أف يكوف التعبَت 

، كيف رلاؿ اخلضوع االختيارم، فإف رفع ادلدعي دعول أماـ زلكمة غَت سلتصة ؽلثل موقفا ال «صرػلا.
اؽ اخلضوع االختيارم، كالذم يكوف مقبوال من ادلدعى عليو يدع شك يف معناه على أنو إغلابا لعقد اتف

دبثولو أماـ ىذه احملكمة دكف أف يعًتض على اختصاصها، إذا ىناؾ تعبَت عن إرادتُت، توافق بُت ىذين 

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 23. 

أنظر: يزيد أنيس نصَت،  ،دبعٌت أف تصرؼ الشخص ادلعٍت كبناءا على الظركؼ احمليطة أك ادلرافقة ذلذا التصرؼ تدؿ على نية التعاقد -2
، جامعة اإلمارات العربية، جانفي 16 ع.)ادلبدأ كتطوره(، رللة الشريعة كالقانوف،  اإلغلاب كالقبوؿ يف القانوف ادلدين األردين كادلقارف

 .100ك 98كخاصة الصفحة  96أيضا: علي فيبلرل، ادلرجع السابق، ص  راجع؛ 100ـ، ص 2002
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كيبدك من ىذا التحليل أف التمديد الضمٍت ما ىو إال عقد ضمٍت ال ، 1اإلرادتُت، كبالتارل ىناؾ عقد
 .2أكثر كال اقل

 24صادر يف يف قرار  (CJCE)بية ك ىذا الرأم مت تكريسو ضمنيا من طرؼ زلكمة العدؿ األكر 
(Elefanten) "إليفننت" يف قضية ـ1981جواف 

 "شبيتزرل" ، كأعادت التأكيد عليو يف قرار3
(Spitzley)

يف ىذه القضية رفع ادلدعي دعواه أماـ زلكمة بلجيكية، غَت أف األطراؼ كانوا قد اتفقوا  ،4
على تعيُت القضاء األدلاين، بدأ ادلدعى عليو يف الرد على صحة الطلبات ادلوجهة ضده، مث بعد ذلك قاـ 

قوا على كانوا قد اتف  األطراؼبالدفع بعدـ االختصاص الدكرل للمحكمة البلجيكية على أساس أف 
شرط سبديد االختصاص للقضاء األدلاين، قامت زلكمة النقض البلجيكية بطعن أكرل أماـ زلكمة 

من  (يب احلارلك التنظيم األكر  من 26ادلادة ) 18دلعرفة إذا ما كانت ادلادة  (Luxembourg)اللكسمربغ
يف  25ادلادة ) 17اتفاقية برككسل تطبق عندما يعقد األطراؼ اتفاؽ مانح لبلختصاص دبفهـو ادلادة 

، ككاف اجلواب أنو ال يوجد أم سبب من األسباب يقـو على اجلوىر العاـ أك 5(يب احلارلك التنظيم األكر 
 بإرادهتمعرض نزاعهم  ألىداؼ االتفاقية ؽلنع األطراؼ يف اتفاؽ مانح لبلختصاص دبفهـو ادلادة من

، كهبذه القرارات أكدت احملكمة ضمنيا 6ينها يف االتفاؽيالختصاص قضاء زلكمة أخرل غَت اليت مت تع
ادلبادئ  هبأف إرادة األطراؼ ىي اليت ؽلكنها حل ما مت عقده من طرؼ نفس ىذه اإلرادة، كىذا ما تقر 

يف األخَت ، ما ؽلكن استنتاجو 7العامة اليت ربكم العقود، فبل نقض كال تعديل للعقد إال باتفاؽ الطرفُت

                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 48. 

2- P. Guez, thèse préc., p. 21. 

3- C.J.C.E., 24 juin 1981 (Elefanten Schuh Gmbh), C-150/80, Rec., 1981, 1671. 

4- C.J.C.E., 7 mars 1985 (Hannelore Spitzley c. Sommer Exploitation SA), C-       Rec., 1985, 

794, n
os
   -   . 

باالختصاص القضائي الدكرل القائم على أساس اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف صورتو الضمنية حُت ؽلثل ادلدعى  تتعلق 18ادلادة  -5
تتعلق باالختصاص القضائي الدكرل القائم على أساس  17عليو أماـ احملكمة دكف اعًتاضو على اختصاصها، يف حُت أف ادلادة 

 نة.االتفاقات الصرػلة اليت سبنح االختصاص حملكمة معي

6- «10- il n'y a pas de motif tenant à l'économie générale ou aux objectifs de la convention pour 

considérer que des parties à une clause attributive de compétence au sens de l'article 17 seraient 

empêchées de soumettre volontairement leur litige à une autre juridiction que celle prévue par 

ladite clause »: Wautelet, P, & Collienne, F. (2012). Règlement 44/2001 concernant la compétence 

judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale: synthèse 

de jurisprudence. In J.-F., Van Drooghenbroeck (Ed.), Droit judiciaire européen et international 

(pp. 123-306). Belgium: La Charte, p. 245. 

العقد شريعة ادلتعاقدين، فبل غلوز نقضو، كال تعديلو إال باتفاؽ الطرفُت، أك لؤلسباب اليت يقررىا  »من ؽ.ـ.ج  106تنص ادلادة  -7
 .P. Guez, thèse préc., p. 22 - أيضا: ، أنظر361-360 ىذا ادلعٌت: علي فيبلرل، ادلرجع السابق، ص ، يف«القانوف
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أف الطبيعة العقدية للخضوع االختيارم ال ؽلكن إنكارىا عندما يكوف اخلضوع ضمنيا، االتفاؽ  ىو
ذ آلية إجرائية فاألمر يتعلق بعقد الضمٍت يعود أصلو إذل اتفاؽ بُت إرادتُت أك أكثر كليس جملرد تنفي

 . 1ضمٍت تنفيذه ؼلضع لقانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية
 طبيعتو القانونية ،طابعا معقدا يكتسي اتفاؽ اخلضوع االختيارمف أالتحليبلت السابقة تبُت 

خاصة، فهو دبثابة عقد كيف نفس الوقت دبثابة عمل إجرائي، فمصدره ىو تطابق إرادتُت أنشأتا عقدا، 
ثاره على سلب االختصاص من زلكمة ىي سلتصة أصبل، كمنحو حملكمة آىذا العقد يتمحور زللو ك 

  .2جرائيةإىو عقد متعلق دبسائل  ، بتعبَت آخرأخرل
 .خرىأمييز اتفاق الخضوع االختياري عما يشابهه من اتفاقات : تالفرع الثالث

كمة أك م اتفاؽ أنو اتفاؽ خضوع اختيارم غلب أف يعُت ىذا االتفاؽ زلأ حىت يتم تكييف 
، فقد ػلدث أحيانا أف األطراؼ يعقدكف ناشئ أك شلكن النشوء مستقببلزلاكم دكلة للفصل يف نزاع 

َت العناصر اليت تأخذىا بعُت االعتبار قواعد يادلختصة، من خبلؿ تغاتفاقات تؤثر يف ربديد احملكمة 
لتنفيذ  امن خبللو ؼلتار األطراؼ موطن من بُت ىذه االتفاقات، االتفاؽ الذم ،االختصاص القضائي

، يف غالب األحياف ىذا االتفاؽ يكوف لو أثر يتمثل يف تركيز ضابط االختصاص يف 3تصرفاهتم القانونية
بطريقة ذبعل فقط زلاكم تلك الدكلة ىي اليت تنظر يف النزاع، ىذا الشرط يسمح للمتعاقد  دكلة كاحدة،

لجوء إذل زلكمة موطنو، ىذا ما يؤدم بنا إذل التساؤؿ لدائما  اقادر أف يكوف قوة الادلوجود يف موقف 
 حوؿ إمكانية اعتبار ىذا االتفاؽ دبثابة اتفاؽ خضوع اختيارم.

من  39، كما تنص ادلادة 4الذم يوجد فيو السكن الرئيس للشخصيعرؼ ادلوطن بأنو احملل 
... ادلوطن ادلختار لتنفيذ تصرؼ » :من القانوف ادلدين ادلصرم، على أنو 43ؽ.ـ.ج اليت تقابلها ادلادة 

                                                 

 .147ادلرجع السابق، ص فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية،  أمحد عبد الكرمي سبلمة، -1

ادلرجع السابق،  ،موحند إسعاد؛ 156ادلرجع السابق، ص النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل،  حفيظة السيد احلداد، -2
 ؛ راجع أيضا:24ص  اجلزء الثاين،

- N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n°   . 

يؤكؿ االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف  » :من قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية اجلزائرم على أنو 37تنص ادلادة  -3
دائرة اختصاصها موطن ادلدعى عليو،...، كيف حالة اختيار ادلوطن، يؤكؿ االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع فيها ادلوطن 

ادلختار، ما دل ينص القانوف على خبلؼ ذلك.
 من ؽ.ـ.ج. 36ادلادة  -4
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قانوين يعد موطنا بالنسبة إذل كل ما يتعلق هبذا التصرؼ دبا يف ذلك إجراءات التنفيذ اجلربم ما دل 
، فحول ىذا النص أنو يف رلاؿ االختصاص القضائي «ىذا ادلوطن على تصرفات معينة يشًتط صراحة

، يف 1أف احملكمة اليت يتبعها ىذا ادلوطن تكوف سلتصة يف الدعاكل ادلتعلقة بتنفيذ ىذا العمل القانوين
طن يف من قانوف ادلرافعات ادلصرم، أف األجنيب الذم ليس لو مو  1الفقرة  30نفس السياؽ تنص ادلادة 

مصر أك زلل إقامة، كاختار موطنا لو يف مصر لتنفيذ عمل قانوين معُت، يكوف بذلك قد قبل اختصاص 
 .2احملاكم ادلصرية خبصوص الدعاكل اليت ترفع عليو كادلتعلقة هبذا العمل

شرط  وفىذا االختصاص القضائي القائم على أساس ادلوطن جعل بعض من الفقهاء يشبه 
من  111، يف فرنسا تستند ىذه الفكرة على أساس نص ادلادة 3اخلضوع االختيارم اختيار ادلوطن بشرط

،  4من قانوف اإلجراءات ادلدنية الفرنسي 48القانوف ادلدين ادلتعلقة باختيار ادلوطن اليت ربيل على ادلادة 
اختيار  الفرنسي تبنت ىذا التشبيو، كاعتربت أف كما أف بعض القرارات الصادرة عن االجتهاد القضائي

، 5األطراؼ دلوطن سلتار يف دكلة معينة يدؿ على رغبتهم الضمنية يف منح االختصاص حملاكم ىذه الدكلة
لكن االجتهاد القضائي الفرنسي غَت موقفو بعد ذلك، كأقر بأف اتفاؽ اختيار ادلوطن ال يعٍت بالضركرة 

يصبح ادلوطن ادلختار ماضلا لبلختصاص، غلب أف يكوف ىناؾ تعبَت عن  ، كحىت6كجود نية اختيارية
 .7اإلرادة من األطراؼ يف ىذا االذباه

الفقو يف بعض الدكؿ العربية يرافع لصاحل التشبيو بُت ضابط ادلوطن ادلختار كفكرة اخلضوع 
قبولو لبلختصاص  ، كيركف أف اختيار ادلدعى عليو للموطن يصلح كمبدأ عاـ ليستفاد منو8االختيارم

أف يكوف ىناؾ ما يسمح  مشًتطُت يف ذلكالقضائي للمحكمة اليت يتبعها ىذا ادلوطن ادلختار، 

                                                 

 .123ادلرجع السابق، ص فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية،  مة،أمحد عبد الكرمي سبل -1

 .95، ص نفسوادلرجع  -2

 .154ادلرجع السابق، ص النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، حفيظة السيد احلداد،  -3

4- P. Guez, thèse préc., p. 24. 

 .103ادلرجع السابق، ص دركس يف القانوف الدكرل اخلاص،  ىشاـ على صادؽ، -5

6- Cass. Com., 27 avril 1968, Bull. civ. n
o
     .  

 أيضا: راجع، 103ادلرجع السابق، ص دركس يف القانوف الدكرل اخلاص،  ىشاـ على صادؽ، -7
 - H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n

o
    .  

النظرية العامة يف القانوف  ؛ حفيظة السيد احلداد،104السابق، ص ادلرجع دركس يف القانوف الدكرل اخلاص،  ىشاـ على صادؽ، -8
 .96-95ادلرجع السابق، ص القضائي اخلاص الدكرل، 
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، كيًتؾ ىذا األمر لتقدير 1باستخبلص رضا ادلدعى عليو صراحة أك ضمنا خبضوعو ذلذه احملكمة
يف أف يكوف إعبلنو بأم  فقط لرغبتو مثبل سلتار يُت موطنالقاضي، فبل غلوز اعتبار الطرؼ الذم قاـ بتع

إخطار يتعلق بالتزاماتو مع الغَت يف ىذا ادلوطن ادلختار؛ أنو قد قبل باخلضوع االختيارم للمحاكم اليت 
 يتبعها ىذا ادلوطن لتفصل يف ادلنازعات اليت قد تنشأ بينو كبُت ادلتعاقدين معو. 

مع ، 2تفاؽ اخلضوع االختيارمبا الوفاء بالدينتفاؽ الذم ػلدد مكاف ىناؾ أيضا من يشبو اال
القانوف ، ىذا ما ىو مقرر يف 3الفقهاء يرفضوف تشبيهو باتفاؽ اخلضوع اختيارمف اغلب ذلك فإ

بية ك زلكمة العدؿ األكر فيها قضية أجابت بيتعلق  4بيةك في قرار صادر عن زلكمة العدؿ األكر ف يبك االكر 
على سؤاؿ كجو ذلا من طرؼ احملكمة الفيدرالية األدلانية حوؿ ما إذا كاف الشرط الذم ػلدد مكاف 

من اتفاقية برككسل ادلتعلقة باتفاؽ اخلضوع االختيارم،  17الوفاء غلب أف ؼلضع ألحكاـ ادلادة 
باحملكمة ، كاخلاص 1فقرة  5حكمت زلكمة بأف اختصاص مكاف التنفيذ ادلنصوص عليو يف ادلادة 

اتفاؽ اخلضوع االختيارم ىو الذم  علا مفهوماف سلتلفاف، كاف 17ادلختارة ادلنصوص عليها يف ادلادة 
الذم ػلدد مكاف الوفاء  ؽشك يف أف االتفامن ليس ىناؾ إذف ، ةمن االتفاقي 17للمادة  فقط ؼلضع

 . 5االلتزامات ادلادية يف العقد فقط  احملكمة، كإظلا يستهدؼُتليس موضوعو ادلباشر ىو تعي
كبالنتيجة فإذا كانت االشًتاطات اخلاصة باختيار ادلوطن، كاالشًتاطات اليت ربدد مكاف الوفاء  

تعترب "ماضلة لبلختصاص" عندما يكوف ادلوطن كمكاف الوفاء ضابطي اختصاص، يبدك منطقيا أف 
يف النزاع، كمن مث ال ؽلكن أف نشبههما   ادلباشر للقاضي الذم سيفصلُتتعيالىدفهما األساسي ليس 

                                                 

مجاؿ زلمد الكردم، مدل مبلئمة قواعد االختصاص القضائي الدكرل التقليدية دلنازعات احلياة العصرية، دار النهضة العربية، بدكف  -1
 .29سنة نشر، ص 

يف ادلواد  -4ترفع الدعاكل ادلتعلقة بادلواد ادلبينة أدناه أماـ اجلهات القضائية االتية: ... » :من ؽ.إ.ـ.إ.ج على انو 39ادلادة تنص  -2
من  282، كما ؽلكن للدائن كادلدين حسب ادلادة «التجارية... أك اماـ اجلهة القضائية اليت غلب أف يتم الوفاء يف دائرة اختصاصها...

)النظرية العامة  تفصيل ذلك: زلمد صربم السعدم، الواضح يف شرح القانوف ادلدين راجعتفقا على مكاف الوفاء بالدين، ؽ.ـ.ج أف ي
  .321-320ـ، ص 2010لبللتزامات، أحكاـ االلتزاـ، دراسة مقارنة يف القوانُت العربية(، دار اذلدل، اجلزائر، 

النظرية العامة يف القانوف  ؛ حفيظة السيد احلداد،105ادلرجع السابق، ص ، دركس يف القانوف الدكرل اخلاص ىشاـ على صادؽ، -3
 .95ادلرجع السابق، ص القضائي اخلاص الدكرل، 

4- CJCE, 17 janvier 1980, aff. 56/79. Rec. 1980, p. 89, Fallon Marc, Born Hugues, Van Boxstael 

Jean-Louis, Droit judiciaire international-Chronique de jurisprudence (1991-1998), Dossier du 

Journal des Tribunaux, 2001, p. 52. 

5- P. Guez, thèse préc., p. 25. 
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شرط اختيار فيها  ؽلكن أف يفرضخاصة احلالة اليت  هربر ت، ىذا الطرح 1باتفاؽ اخلضوع االختيارم
ادلوطن ككذا شرط ربديد مكاف الوفاء، من قبل الطرؼ القوم على الطرؼ الضعيف للتحايل على 

 . 2االختيارم، خاصة يف العقود ادلربمة مع ادلستهلكُتالقيود الصارمة ادلفركضة على اتفاؽ اخلضوع 
قانوف ادلختار من االطراؼ التتعلق دبدل تأثَت  يف ىذا الصدد مسألة أخرل غلب اإلشارة إليها

يسمح يف دكلة ما ىل إخضاع عقد معُت لقانوف  على اختصاص احملكمة، دبعٌت أخر لتطبيقو على العقد
ىل ربديد قانوف دكلة معينة  أكاألجنبية ؟  زلاكم ىذه الدكلةدكا اختيار حد ذاتو باعتبار أف األطراؼ أرا

ليحكم العقد ادلرـب بُت األطراؼ يكيف على أنو اتفاؽ ؽلنح االختصاص ذلذه الدكلة ؟ لئلجابة على 
ىذا السؤاؿ كجب ربليل تأثَت االختصاص التشريعي على االختصاص القضائي، الواقع أف الفقو يكاد 

بلقة القانونية ذات العنصر األجنيب يف ربديد غلمع على أف ال تأثَت للقانوف الواجب التطبيق على الع
، كاألصل أف ثبوت االختصاص التشريعي لقانوف 3االختصاص القضائي للمحاكم الوطنية بصفة عامة

دكلة معينة ال غللب يف ذاتو االختصاص القضائي حملاكم ىذه الدكلة، استقبلؿ االختصاص القضائي 
خاصة، فمسألة تقرير االختصاص القضائي الدكرل ىي عن االختصاص التشريعي سبليو عدة اعتبارات 

مسألة أكلية سابقة زمنيا عن ربديد القانوف الواجب التطبيق، كمن غَت ادلنطقي أف يؤدم االختصاص 
، كما أف العبلقة القانونية ذات العنصر األجنيب قد زبضع 4التشريعي ابتداء إذل االختصاص القضائي

ربديد احملكمة ادلختصة باالرتكاز على االختصاص التشريعي، كما أنو ال ألكثر من قانوف شلا يتعذر معو 
 .5غلوز تشتيت النزاع بُت عدة زلاكم

فضبل عن ذلك، عدـ التبلـز بُت االختصاص القضائي كالتشريعي ػلقق ىدفُت: أكذلما استبعاد 
على كاف اخلصـو الغش ادلتوقع من اخلصـو ضلو االختصاص، فلو كاف ىناؾ تبلـز بُت االختصاصُت، ك 

من استبعاد القضاء ادلختص أصبل احتياليا، سيعمدكف إذل ربديد  علم أف قضاء دكلة معينة سيمكنهم
                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 25. 

جهة، كمن جهة اخرل احلرص االعًتاؼ بفكرة اخلضوع االختيارم ترفقها الدكؿ بشركط صارمة ىدفها محاية الطرؼ الضعيف من  -2
 باالختصاصات االلزامية ادلنصوص عليها يف القانوف، كىذا ما سنبينو يف حينو. ساسعلى عدـ ادل

؛ حساـ الدين فتحي ناصف، 40ادلرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، حفيظة السيد احلداد، -3
 .04؛ عز الدين عبد اهلل، ادلرجع السابق، ص 37، ادلرجع السابق، ص األحكاـ األجنبيةالدكرل كتنفيذ  االختصاص القضائي

)دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاىرة،  حساـ الدين فتحي ناصف، تأثَت كتأثر اختصاص احملكمة بالقانوف الواجب التطبيق -4
 .21ادلرجع السابق، ص دركس يف القانوف الدكرل اخلاص،  أيضا: ىشاـ على صادؽ، راجع؛ 14ـ، ص 1997مصر، سنة 

 .41ادلرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، حفيظة السيد احلداد، -5
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قانوف تلك الدكلة لتكوف سلتصة بالنزاع دبوجب ىذا القانوف، كلو دل تكن ىناؾ صلة جدية بُت احملكمة 
ُت الدكؿ لتحقيق الفعالية الدكلية لؤلحكاـ ، أما اذلدؼ الثاين فيتمثل يف توثيق ركابط التبادؿ ب1ك النزاع

القضائية كتناسق احللوؿ يف اجملاؿ القانوين، كىذا األمر ػلققو تطبيق القانوف األجنيب أماـ القضاء 
  . 2الوطٍت

يز بُت اتفاؽ اختيار القانوف الواجب التطبيق كاتفاؽ اختيار احملكمة، أكدتو زلكمة يالتم 
القاضي الفرنسي ال ؽلكنو أف ػلكم بعدـ اختصاصو بعد ربديده للقانوف  النقض الفرنسية حُت قررت أف

، كذلك القانوف االتفاقي 3الواجب التطبيق على النزاع بسبب فقط أف ىذا القانوف يعد قانونا أجنبيا
يز بينهما من خبلؿ استبعاده التفاقية سبديد االختصاص من رلاؿ تطبيق اتفاقية ركما ؽليب صلده ك األكر 
، بالنتيجة كبناءا على ما تقدـ فإف شرط 4لق بالقانوف الواجب التطبيق على االلتزامات التعاقديةادلتع

اخلضوع االختيارم يف رلاؿ االختصاص القضائي الدكرل ىو شرط مستقل عن شرط ربديد القانوف 
 . 5الواجب التطبيق

منح مهمة حل نزاعهم الدكرل إذل قضاء  علىاخلضوع االختيارم ىو اتفاؽ األطراؼ ذا كاف إ
 ثر سالبأثر مانح ؽلنح االختصاص حملكمة معينة، ك أف، ا، ما ؽليز ىذا االتفاؽ ىو أف لو أثر 6دكلة أجنبية

، فهو من جهة ؽلنح االختصاص جلهة 7يسلب االختصاص من احملكمة ادلختصة أصبل بنظر ادلنازعة
ختصاص من جهة قضائية ىي سلتصة دبوجب قواعد قضائية معينة، كمن جهة أخرل يقـو بسلب اال

ثارعلا بشكل آا أف ينتجا منهببعضهما البعض، كال ؽلك افمرتبط افاألثر  اف، ىذ8االختصاص العادية
 قضاء ىو غَت ُتإرادة األطراؼ القادرة على تعي كصف حوؿ إمكانيةنتساءؿ  مستقل، يف ىذا االطار

                                                 

الفقو يشًتط أف تكوف ىناؾ صلة جدية بعض من ف أاتفاؽ اخلضوع االختيارم سنرل كيف  صحة التعيُت يفعندما نقـو بدراسة  -1
 بُت اتفاؽ اخلضوع االختيارم كاحملكمة ادلعينة.

 .30ادلرجع السابق، ص فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية،  أمحد عبد الكرمي سبلمة، -2

3- Cass. Civ. 1
re
, 19 juin 1963, Bull. civ. n° 332. 

4- Article 1, 2– e « Le présent règlement s'applique  dans des situations …    Sont exclus du champ 

d'application du présent règlement: e) les conventions d'arbitrage et d'élection de for;…»: 

Règlement (CE) n°         , préc. 

 .165ادلرجع السابق، ص تعاظم دكر اإلرادة يف القانوف الدكرل اخلاص،  خليل،خالد عبد الفتاح زلمد  -5

طرح البحور على حسن، عقود ادلستهلكُت الدكلية ما بُت قضاء التحكيم كالقضاء الوطٍت، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  -6
 .177ـ، ص 2007

 .132ادلرجع السابق، ص  اخلاص الدكرل،النظرية العامة يف القانوف القضائي  حفيظة السيد احلداد، -7

 .24ص  ،اجلزء الثاينادلرجع السابق،  ،موحند إسعاد -8

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:32008R0593
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يفهم بأف اتفاؽ األطراؼ يف  تقليدياالواقع يف سلتص أصبل بأهنا ضابط لبلختصاص القضائي الدكرل؟ 
اإلرادة ىي الضابط الذم يبٌت عليو كأف  ،1اخلضوع االختيارم على أنو ضابط من ضوابط االختصاص

 ، فهل يصح ىذا القوؿ؟. 2االختصاص
 نة ال يعٍت أف سلطاف اإلرادةف اتفاؽ األطراؼ على منح االختصاص إذل زلكمة معيإ

(l'autonomie de la volonté)  ىو من أنشأ ىذا االختصاص بشكل مستقل، كلو اعًتفنا بذلك فهذا
ال ؽلكن تربير كيف  حينهايعٍت أننا نفرض على القاضي اختصاص قضائي مصدره عقد ليس طرفا فيو، 

ؽلكن للقاضي ادلعُت من األطراؼ أف يفصل يف النزاع، ككيف ؽلكن تفسَت انو مت منح االختصاص 
اختصاص، كاف إرادة األطراؼ من خبلؿ اتفاؽ اخلضوع االختيارم زبلق  ذرةم أحملكمة ليس ذلا 

 .3إذل جانب ذلك الذم ينص عليو القانوف ادكلي ااختصاص
ادلشرع ىو من يسمح لؤلطراؼ باحلق يف اخلضوع لقضاء دكلة معينة، غلب أف نقبل بأف 

كاخلركج عن قواعد االختصاص ادلرسومة من طرؼ القانوف، فاخلضوع االختيارم رخصة ؽلنحها القانوف 
لؤلطراؼ، كال أثر التفاؽ األطراؼ يف اخلضوع االختيارم حملكمة معينة إال عندما يسمح بذلك 

الختصاص القضاء ادلعُت، لكن غلب تدخل إرادة  القاطعدة ال ؽلثل األساس ، فسلطاف اإلرا4القانوف
الدكلة ادلعرب عنها بالقانوف أك االتفاقات الدكلية، كىذا ما ؼللق عبلقة ثبلثية بُت ادلدعي كادلدعى عليو 

اليت ، إرادة الطرفُت ال ؽلكن ذلا أف تعُت زلكمة غَت سلتصة إال إذا كانت قاعدة االختصاص 5كاحملكمة
من ادلفركض أهنا تطبق يف حالة غياب اتفاؽ اخلضوع االختيارم ىدفها ىو محاية ادلصاحل اخلاصة 

ُت زلكمة معينة ليس لو إم أعلية إذا كانت ىذه احملكمة رلردة من ي، منح األطراؼ إمكانية تع6لؤلفراد
                                                 

؛ حساـ الدين فتحي ناصف، االختصاص القضائي الدكرل كتنفيذ األحكاـ األجنبية 734عز الدين عبد اهلل، ادلرجع السابق، ص  -1
احلفيظ، دكر اإلستثمار األجنيب يف تطوير أحكاـ القانوف الدكرل اخلاص، صفوت أمحد عبد ؛ 222)دراسة مقارنة(، ادلرجع السابق، ص 

 .334 ـ، ص2005دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 

 .739عز الدين عبد اهلل، ادلرجع السابق، ص  -2

3- P. Guez, thèse préc., p. 34. 

 .163-162ادلرجع السابق، ص تعاظم دكر اإلرادة يف القانوف الدكرل اخلاص،  خالد عبد الفتاح زلمد خليل، -4
)االختصاص القضائي الدكرل كآثار  سامي بديع منصور، نصرم انطواف دياب، عبده مجيل غصوب، القانوف الدكرل اخلاص -5

ـ، ص 2009االحكاـ االجنبية يف لبناف(، الطبعة األكذل، اجلزء الثاين، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف، 
 أيضا: راجع يف ىذا الصدد؛ 156

- N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n°12. 

 .136ادلرجع السابق، ص فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية،  أمحد عبد الكرمي سبلمة، -6



 فكرة اخلضوع االختيارم                                                                     كؿاأل الباب

 34 

صاص القضائي أم اختصاص، كمن مث قبوؿ شرعية اتفاؽ اخلضوع االختيارم من طرؼ قواعد االخت
الدكرل يف احلقيقة ىو الذم ؽلنح االختصاص للمحكمة ادلعينة، قبوؿ اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف حد 

 .1ذاتو ىو قبوؿ لآلثار اليت يرتبها دبعٌت قدرتو على منح كسلب االختصاص
ىذا التحليل غلعلنا نقر بأف اختصاص القضاء ادلعُت موجود قبل اتفاؽ األطراؼ، دكر األطراؼ 
يتمثل يف تعيُت احملكمة اليت سيلتزموف بعرض نزاعهم عليها، غَت أف ىذا التعيُت يفًتض بالضركرة تدخل 
قاعدة من قواعد االختصاص، قاعدة االختصاص ىذه ما ىي إال قاعدة قانونية من رلموعة القواعد اليت 

ة كترتيب أثر قانوين تنظم سلوؾ األشخاص كعبلقاهتم يف اجملتمع، فهي تقـو بدكر مواجهة فركض عديد
، كيف حالة اتفاؽ اخلضوع االختيارم 2عليها بطريقة يكوف فيها ارتباط بُت ربقق الفرض كاحلكم ادلقرر لو

فإف االفًتاض ىو االتفاؽ الذم من خبللو يلتـز األطراؼ بعرض النزاع على القاضي ادلعُت، كاألثر 
االختيارم يعمل على ربريك قاعدة اختصاص  القانوين ىو اختصاص القضاء ادلعُت، إذا اتفاؽ اخلضوع

شرط البلـز لتطبيقها، من ىنا ؽلكن القوؿ أف اإلرادة ادلشًتكة للطرفُت سبثل ضابط ال موجودة كالذم ؽلثل
 . 3ربط لنظاـ قضائي معُت، دبعٌت أف إرادة األطراؼ أصبحت تشكل ضابط اختصاص مستقل

األثر ادلانح أك اجلالب لبلختصاص القضائي ربليلنا السابق كاف يصب يف جهة كاحدة تتعلق ب
إذا كانت اإلرادة ادلشًتكة لؤلطراؼ ال ؽلكنها كحدىا أف زبلق كرل، لكن ماذا عن األثر السالب؟ الد

 ، فهل ؽلكنها بنفس الطريقة أف تسلب االختصاص من قضاء ىو أصبل سلتص؟ادكلي اقضائي ااختصاص
ك عدة دكؿ أزلكمة معينة فهم يستبعدكف بالضركرة قضاء دكلة  األطراؼيف الواقع عندما يعُت 

ىكذا كحتمية للتعيُت، دبعٌت أنو ال استبعاد  يبدكمسك باختصاصها، كاالستبعاد ىنا أف تت اليت ؽلكنها
ليست ىي احملكمة  نزاعإال إذا كاف ىناؾ تعيُت، كيًتتب على ذلك أنو إذا كانت احملكمة اليت تنظر يف ال

ستبعاد احملكمة ادلفركض أهنا سلتصة ىو غَت قانوين ألف التعيُت دل يكن كذلك، ىنا صحة ادلعينة، ا
بالتأكيد لو كلمتو، كىنا يطرح سؤاؿ  ادلستبعد كمةاالستبعاد ال ترتبط فقط بشرعية التعيُت، قانوف احمل

 .4إال إذا كاف التعيُت كذلك ؟صحيحا يكوف  لنف االستبعاد أمهم ىو: ىل ؽلكن التمسك ب

                                                 

1- N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n° 39. 

)النظرية العامة للقانوف(، الطبعة العاشرة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  حبيب ابراىيم اخلليلي، ادلدخل للعلـو القانونية -2
.17-16ـ، ص 2010

 .157ادلرجع السابق، ص  منصور، نصرم انطواف دياب، عبده مجيل غصوب،سامي بديع  -3
4- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 57. 
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األثر السالب لشرط اخلضوع االختيارم ىو نتيجة ؽلكن أف يرتبها إعماؿ إم قاعدة من قواعد 
االختصاص القضائي الدكرل، فقد ػلدث يف رلاؿ االختصاص القضائي الدكرل، أف يرتبط النزاع بشأف 

فرنسي، أك عبلقة قانونية معينة بأكثر من نظاـ، كأف يتعلق النزاع بشأف تنفيذ عقد مرـب بُت جزائرم ك 
، 1يكوف للدائن اجلزائرم مدينوف متضامنوف أحدىم يف اجلزائر كالثاين يف فرنسا كالثالث يف بلجيكا

دعواه أماـ احملاكم اجلزائرية حتما يتم إقصاء اختصاص احملاكم األجنبية األخرل، يف  يفعندما يرفع ادلدع
جود تزاحم على األقل بُت زلكمتُت إشكالية االختصاص القضائي تتطلب بالضركرة مسبقا ك  أف الواقع

لبلختصاص القضائي، فلو أف ىناؾ  حيث يفرض االختيار بينهما، كىذا ما يعرب عنو بالتنازع اإلغلايب
 . 2نظاما قضائيا كاحدا دلا كجد تنازع االختصاص

يف ادلقابل إذا كاف القاضي ادلعُت ىو القاضي الفاصل يف النزاع، فهذا األخَت ال ؽلكنو أف 
ث يف مسألة صحة االستبعاد، فاالستبعاد ما ىو إال نتيجة للتعيُت، الذم ؽلثل دائما العنصر يبح

، فالقاضي 3الرئيسي يف شرط اخلضوع االختيارم، االستبعاد ال ؽلكن اعتباره إال كأثر من آثار التعيُت
 أك ادلفردة اختصاص احملاكم األجنبية، بسبب الطبيعة غَت ادلزدكجة يفادلعُت ال غلوز لو أف يبحث 

االختصاص  عنلقواعد تنازع االختصاص، القاضي اجلزائرم يبحث فقط ىل القضية تدخل أك زبرج 
يتم استبعاد االختصاص فإنو القضائي الدكرل اجلزائرم، كعندما يتقرر االختصاص للقضاء اجلزائرم 

نو من طرؼ ي، كذلذا سبسك القضاء األجنيب باختصاصو الدكرل بسبب أنو مت تعي4الدكرل للقاضي األجنيب
األطراؼ ال يؤدم إذل عدـ اختصاص القضاء اجلزائرم، إال يف بعض احلاالت اخلاصة، خاصة عندما 

كيف الدعاكل  (litispendance)أماـ قضاء أجنيب مثل مسائل اإلحالة لوحدة ادلوضوع  ايكوف النزاع معلق
(connexité)بطة ادلرت

5. 
بالنتيجة القاعدة القانونية اليت تسمح لؤلطراؼ دبنح االختصاص جلهة قضائية معينة كحىت 

مرة تلـز احملكمة آتكوف ذلا قدرة على جعل اتفاؽ األطراؼ فعاال، غلب أف تبلزمها قاعدة قانونية أخرل 

                                                 

 .212-211حبار زلمد، ادلرجع السابق، ص  -1

 .10ادلرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، حفيظة السيد احلداد،يف ىذا ادلعٌت:  راجع -2
3- P. Guez, thèse préc., p. 36-    

 النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، حفيظة السيد احلداد،؛ 22ص  ،اجلزء الثاين ادلرجع السابق، ،موحند إسعاد -4
 .11ادلرجع السابق، ص 

 كما بعدىا. 211حبار زلمد، ادلرجع السابق، ص  -5
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، دبعٌت أف اأجنبي ااألطراؼ قضاءاليت تنظر يف النزاع بأف ال تتمسك باختصاصها الدكرل عندما يعُت 
ُت زلكمة أجنبية كحىت تكوف فعالة غلب أف تراعي يقاعدة االختصاص اليت سبنح األطراؼ إمكانية تع

األثر السليب ذلذه القاعدة، كىكذا فإف ىذه القاعدة غلب أف تنص على أنو: عندما يتعاقد األطراؼ عن 
إذل زلكمة أك زلاكم جزائرية، فالنزاع  النشوءحملتمل القائم أك ا طريق اتفاؽ إرادم على منح نزاعهم

يدخل يف رلاؿ االختصاص القضائي الدكرل للمحاكم اجلزائرية؛ يف ادلقابل عندما يتفق األطراؼ بإرادهتم 
على منح نزاعهم القائم أك احملتمل الوقوع أماـ زلكمة أك زلاكم دكلة أجنبية، القضية زبرج عن 

 اجلزائرم. الدكرل ئياالختصاص القضا

ف السماح إلرادة األطراؼ بتمديد اختصاص القاضي الذم ىو أصبل يف األخَت ؽلكن القوؿ أ
غَت سلتص أك خركجها عن اختصاص القاضي الذم من ادلفركض انو سلتص، ال يعٍت يف احلقيقة أف 

ية للمحكمة إرادة األطراؼ ىي اليت تفرض على القاضي الفصل يف النزاع، كلكن قواعد اإلجراءات ادلدن
ادلعينة ىي اليت تسمح بذلك، فهي اليت تبُت يف أم حالة ؽلكن لئلرادة أف تلعب دكرا يف مسائل 
االختصاص القضائي الدكرل، كمىت تفرض على القاضي التمسك باختصاصو أك عدـ اختصاصو 

لنظاـ الدكرل، من ىنا يظهر أف قواعد االختصاص ذبعل من اإلرادة ادلشًتكة لؤلطراؼ كضابط ربط 
لتطبيق إحدل قواعد  العنصر احملرؾاالتفاؽ يف شرط اخلضوع االختيارم ىو ف ،1قضائي معُت

االختصاص القضائي اليت سنها ادلشرع كاليت ذبعل من اإلرادة ادلشًتكة لؤلطراؼ ضابط ربط يسند 
االختصاص لنظاـ قضائي معُت، كقبوؿ أف اإلرادة ادلشًتكة للطرفُت سبثل يف حد ذاهتا معيار اختصاص، 

عن  البحثأكال  ستوجبم، ىذا األمر ييدعونا بإحلاح لتنظيم قواعد االختصاص القضائي الدكرل اجلزائر 
شرعية ىكذا اتفاقيات يف القانوف اجلزائرم كشركط صحتها، فاألمر ىنا يتعدل مسألة اعتبار أف اتفاؽ 

، لكن قبل ذلك 2اخلضوع االختيارم كسيلة الستبعاد أك سلالفة قواعد االختصاص القضائي احمللية
تلك أيضا مسألة مهمة  ،الذم ادرج فيو العقدك  سنبحث عن العبلقة بُت اتفاؽ اخلضوع االختيارم

 كجب الوقوؼ عندىا.

                                                 

 .334 ، صالسابقادلرجع صفوت أمحد عبد احلفيظ،  -1

 ىذا ما نبحثو عند دراسة شرعية اتفاؽ اخلضوع االختيارم. -2
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 بالعقد األصلي. الخضوع االختياريرط شالثاني: عالقة  المطلب
بعد أف بينا الطبيعة القانونية التفاؽ اخلضوع االختيارم، كباعتبار انو يكتسي طابعا تعاقديا من 
ادلناسب البحث عن الركابط اليت ذبمع ىذا األخَت مع العقد الذم أدرج فيو، كذلك من خبلؿ البحث 

(، ليتم بعد كؿالفرع األ) ادلدرج فيوعن العقد الرئيسي  شرط اخلضوع االختيارمعن مدل استقبللية 
 ( .الفرع الثاين)االستقبللية ذلك البحث عن اآلثار ادلًتتبة عن ىذه 

 .شرط الخضوع االختياري: استقاللية الفرع األول

اتفاؽ اخلضوع االختيارم، ألهنما ينتمياف إذل نفس عائلة بغالبا ما يشبو اتفاؽ التحكيم 
طبيعة خاصة تتمثل يف توقع ككضع طرؽ ككسائل االتفاقيات، فكبلعلا ؽلثبلف اتفاقية اختصاص، ذلما 

ما يطبق على شرط التحكيم يطبق على شرط فعن العقد،  أتسوية النزاعات اليت من احملتمل أف تنش
أف شرط اخلضوع االختيارم اتفاؽ  إذل اعتبار جانب كبَت من الفقو، لذلك يذىب 1اخلضوع االختيارم

، أك كاف يف اتفاؽ مستقل عن ىذا العقد 2مستقل عن العقد األصلي سواء كرد يف صورة شرط مدرج فيو
قياسا على استقبلؿ اتفاؽ التحكيم عن العقد األصلي يف مسائل التحكيم التجارم الدكرل، فالعقد 

ألف تصرفاف سلتلفاف،  -خلضوع االختيارمسواء شرط التحكيم أك شرط ا -كشرط االختصاص القضائي
، كىناؾ من 3خر يتعلق بالقانوف اإلجرائيبالقانوف ادلدين أك التجارم، كاآلىناؾ عقدين أحدعلا يتعلق 

يرل أنو رغم أف شرط االختصاص موجود ماديا يف العقد األصلي إال أف ىناؾ بالضركرة اتفاقُت؛ ألنو 
ذل تسوية النزاعات اليت ؽلكن أف ينشئها ىذا العقد، كىذا يعٍت حسب ربريره االعتيادم، الشرط يهدؼ إ

أف العقد ؽلثل موضوع الشرط، كمن مث ال ريب يف أف ىذا األخَت يوضع منطقيا خارج العقد، بالنتيجة 
 .4ىناؾ على األقل استقبللية طبيعية بُت العقد كالشرط

الدقيق  َتمن غ كأنواسي، التمديد الصريح ىو عقد مستقل عن العقد األس آخركف يركف أف
شرط مرتبط ارتباطا كثيقا مع االتفاؽ الذم مت إدراجو فيو؛ ألف ىناؾ اتفاقُت صادرين عن الاعتبار أف 

                                                 

 : راجع يف ىذا ادلعٌت -1
- N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n° 13; P. Deumier, J.-B. Racine et E. Treppoz, La 

consécration de l’autonomie matérielle de la clause attributive de compétence par rapport au 

contrat principal, RDC, 20    n°    p. 224 et 228. 

 . 170ص زلمد الركيب، ادلرجع السابق،  -2

3- P. Guez, thèse préc., pp. 26-27  

4- P. Deumier, J.-B. Racine et E. Treppoz, op. cit., p. 224. 
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كعليو الشرط  ،1تعبَت إرادتُت سلتلفتُت، ال يربطهما مع بعض سول رابط مادم كىو العقد ادلوجوداف فيو
كىناؾ من يضيف أف اتفاؽ التحكيم  ،2األساسيعقد بال اخلاصىو موضوع تراض مستقل عن الًتاضي 

فقط  مربمة، لكن ذلا بعد تبعي طادلا أهنا ليست 3كاتفاؽ سبديد االختصاص القضائي ىي عقود بذاهتا
، كىناؾ من يرل أف استقبللية العقد األساسي ك الشرط ينتج 4لنفسها كلكن دائما تتعلق دبسائل قانونية

العقود اليت تتمحور حوؿ مواضع سلتلفة، كبالنتيجة فإف الشرط ىو  عن األخذ بعُت االعتبار ازدكاجية
 . 5دائما نتيجة تبادؿ رضا سلتلف سواء أخذ شكل اتفاؽ منفصل أك مدرج ضمن االتفاؽ األساسي

إثبات استقبللية شرط االختصاص عن العقد األساسي تقـو على ادلقدمة كاليت ىدفها  احلجج
رط االختصاص لو ىدؼ سياسي قانوين، ىذا اذلدؼ الذم يسعى إعطاء استقبللية لشف، بابعدة أس

إليو ادلشرع يتمثل يف منح الشرط "درع" ؽلكنو من أف يكوف زلصنا من أسباب زكاؿ العقد الذم أدرج 
عادة ما يهدؼ ادلشرع إذل تكريس كذلك فإنو ،  6فيو، فهو الوسيلة الوحيدة إلعطاء الشرط فعالية كبَتة

 القانوين الذم يهدؼ إذل طمأنة ادلتعاقدين يف عبلقتهم اخلاصة خاصة منها التجارية،ما يسمى باألمن 
، حيث يبعث يف نفوسهم الطمأنينة كالذم يوفره الشرط ادلانح لبلختصاص للمتعاملُت التجاريُت

عدـ ، كمن مث 7بو، كيؤمنوف عبلقاهتم القانونية اخبصوص القضاء الذم سيفصل يف نزاعهم كالذم ارتضو 
تقبللية شرط االختصاص عن العقد الذم أدرج فيو ؽلكن أف ؽلس هبذا ادلبدأ، فمثبل ؽلكن ألحد اس

ادلتعاقدين أف يدعي ببطبلف العقد األساسي، حىت يبطل شرط االختصاص، الف عدـ استقبللية الشرط 
 .8معناه امتداد بطبلف العقد الرئيسي على شرط االختصاص

                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 92. 

، )الكتاب الثاين(، اجلزء الثاين، الطبعة الثالثة، منشورات احلليب احلقوقية، لبناف عبد احلميد األحدب، موسوعة التحكيم الدكرل -2
 .237ـ، ص 2008بَتكت، 

)دراسة ربليلية مقارنة(، الطبعة األكذل، االزراطية، عبد الباسط زلمد عبد الواسع الضراس، النظاـ القانوين التفاؽ التحكيم  -3
 ، انظر أيضا:86ـ، ص 2005اإلسكندرية، سنة

 - N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n
os

 296 et s. 

4- Ibid., n° 10. 

5- P. Guez, thèse préc., p. 27. 

6- P. Deumier, J.-B. Racine et E. Treppoz, op. cit., p. 224. 

7- Sandrine SANA-CHAILLÉ DE NÉRÉ, Les difficultés d'exécution du contrat en droit 

international privé, PUAM 2003, n
os

 179 et s. 
8- P. Deumier, J.-B. Racine et E. Treppoz, op. cit., p. 224. 
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تشكل أيضا سببا من بُت األسباب اليت هتدؼ إذل  االختيارمالطبيعة االجرائية لشرط اخلضوع 
ادلفهـو اإلجرائي لشرط اخلضوع االختيارم ؽلنحو مكانا ، فإثبات استقبللية شرط اخلضوع االختيارم

 ةاستقبلليىناؾ من يرل أيضا أف ، ك 1أصليا خاصا ضمن العقد ادلدرج فيو، فهو ليس كالشركط األخرل
من التعرض إذل النزاع كالفصل فيو،  خَتاحملكمة ادلختصة دبوجب ىذا األ سبكن شرط اخلضوع االختيارم

خاصة إذا كاف قانوف ىذه احملكمة ال يعًتؼ ببطبلف الشرط، فهذه االستقبللية سبنع يف مسائل البطبلف، 
مسائل االختصاص  يف نوفإ كذلك،  2امتداد زكاؿ العقد بأثر رجعي على الشرط الذم يبقى قائما

التشريعي فك االرتباط بُت الشرط االتفاقي كالعقد الرئيسي سيسمح بإمكانية إخضاع الشرط إما إذل 
، 3قانوف غَت ذلك الذم ػلكم العقد الرئيسي أك إذل قواعد مادية خاصة بالعبلقات الدكلية اخلاصة

عن زلل  زلل العقد األصلياختبلؼ  أضف إذل ذلك فإف استقبللية شرط اخلضوع االختيارم يربرىا
اتفاؽ اخلضوع االختيارم، فإف كاف زلل ىذا األخَت ىو االلتزاـ بطرح النزاع أماـ زلكمة أجنبية معينة، 
كااللتزاـ بعدـ اللجوء إذل زلاكم أخرل غَت تلك ادلنصوص عليها يف االتفاؽ؛ فإف زلل العقد يتغَت بتغَت 

 .4..اخلك قرضا مقاكلة .أموضوعو، فقد يكوف بيعا، 
سبب االختبلؼ بُت  يدعمها أيضاعن العقد األساسي  اخلضوع االختيارماستقبللية شرط 
سبب العقد ؛ ك سلب االختصاص من زلكمة كمنحو ألخرل الذم يتمثل يف اتفاؽ اخلضوع االختيارم

مبدأ االستقبللية ىذا ، 5ؼلتلف باختبلؼ الدافع إليو كحبسب الرغبة اليت يريد األطراؼ أف ػلققوىاالذم 
من  104 ادلادة يف نظرية انتقاص العقد، اليت نص عليها ادلشرع اجلزائرم يف اأساسلو ؽلكن أف غلد 

القانوف ادلدين، فإذا كاف العقد يف شق منو باطبل أك قاببل لئلبطاؿ، فهذا الشق كحده ىو الذم يبطل، 

                                                 

1- Sandrine SANA-CHAILLÉ DE NÉRÉ, Contrats internationaux - Clause attributive de 

compétence – Principe d'autonomie par rapport au contrat principal  Commentaire de l’arrêt rendu 

par la Cour de cassation : Cass. 1
re
 civ., 8 juill. 2010, n° 07-17.788, F-P+B+I., Clunet., numéro 1, 

      

 .143 رافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، صأمحد عبد الكرمي سبلمة، فقو ادل -2

 ، أنظر أيضا:239-238عبد احلميد األحدب، موسوعة التحكيم الدكرل، ادلرجع السابق، ص  -3
- P. Guez, thèse préc., p. 27. 

  .65خالد عبد الفتاح زلمد خليل، تعاظم دكر اإلرادة يف القانوف الدكرل اخلاص، ادلرجع السابق، ص  -4

؛ خالد عبد الفتاح زلمد خليل، تعاظم دكر اإلرادة يف القانوف الدكرل اخلاص، 170-169زلمد الركيب، ادلرجع السابق، ص  -5
  .65ادلرجع السابق، ص 
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بغَت الشق الذم كقع باطبل، فإذا كاف العقد الرئيسي  إال يف احلالة اليت يتبُت فيها أف العقد ما كاف ليتم
 .1باطبل كشرط اخلضوع االختيارم ادلدرج فيو صحيحا يبقى الشرط قائما

من يشكك يف أف اتفاؽ اخلضوع االختيارم ؽلثل  ذبدر اإلشارة يف ىذا اإلطار إذل أف ىناؾ
ئما تابعا للعقد األصلي، فرغم أف كيرل أنو شرط تبعي، دبعٌت أف ىذا الشرط يبقى دا، 2عقدا حبد ذاتو

ذبزئة ىذا الشرط عن العقد األساسي، ستعمل على إخضاع شرط االختصاص إذل قانوف أخر خاص 
بو غَت ذلك ادلطبق على العقد؛ إال أف ىذا ال يعٍت أف شرط االختصاص ىو عقد منفصل قائم بذاتو، 

، كمن 3من قانوف على العبلقة القانونية الواحدةفعادة ما يقبل يف إطار عقود التجارة الدكلية تطبيق أكثر 
أف يكوف زلصنا ضد  إمكانيةمث اعتبار أف اتفاؽ اخلضوع االختيارم ىو عقد منفصل، ال يسمح بتربير 

بطبلف العقد األساسي، كبالنظر إذل بعده التبعي غلب ال زلالة أف يتبع مصَت العقد ادلدرج فيو يف حالة 
شرط اخلضوع االختيارم ال ؽلكن تصوره دكف العقد فإف  سبق فحسب ماالبطبلف أك الفسخ، 

، دبعٌت أف ىدؼ اتفاؽ 4العقدما تبقى من األساسي، فهدؼ الشرط الذم ؽلثل جزء من العقد ىو 
اخلضوع االختيارم ىو موضوع العقد، كإف دل يكن موضوع العقد موجودا فبل كجود للشرط، كما أف 

بذاتو يؤدم إذل اعتبار أف اتفاؽ اخلضوع االختيارم يكوف موضوع ف الشرط ىو عقد مستقل أالقوؿ ب
كقبوؿ خاص  بقبوؿ سلتلف عن قبوؿ العقد الرئيسي، دبعٌت أف اتفاؽ اخلضوع االختيارم ػلتاج إذل إغلا

بو، منفصبل عن اإلغلاب كالقبوؿ اخلاص بالعقد الرئيسي، ىذه النتيجة ستكوف يف غَت صاحل شرط 
من كجو إليو اإلغلاب سيء النية ؽلكنو أف يتذرع بأنو دل يقبل إال العقد فقط دكف اخلضوع االختيارم، ف

 .5الشرط، خاصة يف حالة السكوت من جانبو
بذاتو يف بعض  منفصبل الكن أال ؽلكن من جهة أخرل أف يكوف اتفاؽ اخلضوع االختيارم عقد

ستقل عن العقد األساسي، أك عندما مثبل عندما يتم إبرامو بعد نشوء النزاع، أك يف اتفاؽ م ؟احلاالت
يف ك بذاتو،  مستقبل اكد أف شرط اخلضوع االختيارم ؽلثل اتفاقؤ ، ىذه احلاالت تيكوف االتفاؽ ضمنيا

                                                 

راجع يف ىذا ادلعٌت: زىرة كيسي، مبدأ استقبللية شرط التحكيم التجارم عن العقد، رللة االجتهاد للدراسات القانونية  -1
 .54ـ، ص2015، جواف 08 ع.، ادلركز اجلامعي لتامنغست، اجلزائر، كاالقتصادية

2- P. Guez, thèse préc., p. 28. 

 كما بعدىا. 380، ص ادلرجع السابقىشاـ على صادؽ، القانوف الواجب التطبيق على عقود التجارة الدكلية،  -3

4- P. Mayer, Les limites de la séparabilité de la clause compromissoire, Revue de l'arbitrage 1998, 

p. 364. 
5- P. Guez, thèse préc., p. 29. 
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أف "االستقبللية" ينصرؼ مفهومها إذل االستقبللية التامة دبعٌت أف شرط اخلضوع االختيارم ؽلثل رأينا 
بقى أف ىذا الشرط ىو شرط تبعي، غَت انو ال يشبو عقد يف حد ذاتو، كحىت كلو دل يكن كذلك ي

الشركط األخرل للعقد كالشرط اجلزائي مثبل، ىو شرط من نوع خاص نظرا لطبيعتو اخلاصة، فأثره يتمثل 
يف حل النزاعات احملتملة الوقوع بشأف العقد ادلدرج فيو، ىذه النزاعات ؽلكن أف تكوف خبصوص صحة 

لك غلب أف يعامل ىذا الشرط معاملة سلتلفة عن باقي الشركط يف حد ذاتو، لذ يالعقد الرئيس
 .1األخرل

ادلشرع اجلزائرم بطريقة ضمنية كرس استقبللية اتفاؽ التحكيم من خبلؿ القواعد ادلتعلقة 
بالتحكيم التجارم الدكرل ادلنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية حيث نص يف ادلادة 

... ال ؽلكن االحتجاج بعدـ صحة اتفاقية التحكيم، بسبب عدـ  » :الفقرة الرابعة منو على أنو 1040
، كاليت من خبلذلا حصن اتفاقية التحكيم ضد البطبلف الذم يصيب العقد «صحة العقد األصلي...

ارم، األصلي، كقياسا على التحكيم ؽلكن القوؿ أف مبدأ االستقبللية يطبق على شرط اخلضوع االختي
لقوؿ خبلؼ ذلك، ىذه ادلقاربة تستند إذل فكرة أف قانوف التحكيم  ألنو يف احلقيقة ليس ىناؾ ما يدعو

 . 2ؽلكن أف يعترب كنموذج يقتدل بو بالنسبة لشرط اخلضوع االختيارم
شرط اخلضوع  استقبلليةشك على لل رلاال االجتهاد القضائي يف فرنسا أكد دبا ال يدع

، كىذا ما مت تقريره 3عن الغرفة ادلدنية األكذل حملكمة النقض ـ2010صادر عنو سنة االختيارم يف قرار 
،  4ادلتعلقة باالتفاقيات ادلاضلة لبلختصاص ـ2005أيضا دبوجب ادلادة الثالثة من اتفاقية الىام لسنة 

أما فيما ؼلص اتفاقية ، 5ـ1997بية يف قرارىا الصادر سنة ك كما كرستو أيضا زلكمة العدؿ األكر 
 25برككسل كيف نسختها األخَتة كانت كاضحة بشأف ىذا األمر حيث تنص الفقرة اخلامسة من ادلادة 

 .6من ىذا التنظيم صراحة على استقبللية الشرط ادلانح لبلختصاص عن العقد األصلي

                                                 

1- P. Deumier, J.-B. Racine et E. Treppoz, op. cit., pp. 223-   . 

2- Ibid., p. 225. 

3- Cass. 1
re
 civ., 8 juill. 2010, n° 07-17.788, F-P+B+I.: D. 2010, p. 1869, obs. X. Delpech ; D. 

      p       obs  L  d’Avout  

 .66خالد عبد الفتاح زلمد خليل، تعاظم دكر اإلرادة يف القانوف الدكرل اخلاص، ادلرجع السابق، ص  -4

5- C.J.C.E, 3 juillet 1997, Francesco Benincasa c. Dentalkit SrL, affaire C-269/95, JDI 1998, 

p.581, obs. J.-M. B. 
6- Article 25 « 5-Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée 

comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de la convention attributive de 

juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable  » 
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 .: اآلثار المترتبة على استقاللية شرط الخضوع االختياريالفرع الثاني

ثرين: األكؿ يتمثل يف منع امتداد زكاؿ أإقرار مبدأ استقبللية شرط اخلضوع االختيارم يرتب 
؛ كالثاين يتمثل يف إمكانية العقد على الشرط ادلدرج فيو بأثر رجعي، حيث يبقى الشرط قائما كفعاال

إخضاعو  خر غَت ذلك الذم ػلكم العقد الرئيسي أكآإخضاع شرط اخلضوع االختيارم إما إذل قانوف 
 .1إذل قواعد مادية خاصة بالعبلقات الدكلية اخلاصة

، أدرج فيويف القواعد العامة للقانوف ادلدين بطبلف العقد األصلي يؤدم إذل بطبلف الشرط الذم 
، ىذه القواعد لو طبقناىا على الشرط 2فما بٍت على باطل فهو باطل، كالعقد الزائل يزكؿ دبا تضمنو

النتيجة أف الشرط يزكؿ بزكاؿ العقد الرئيسي، فإذا كاف القاضي ادلعُت  ادلانح لبلختصاص ستكوف
دبوجب الشرط ؽلكنو الفصل يف بطبلف العقد قد قضى ببطبلف العقد فإف ىذا البطبلف سَتتد على 
الشرط بأثر رجعي، كىكذا يصبح القاضي غَت سلتص كىذا األمر غَت منطقي، خاصة عندما يكوف رلاؿ 

ارم ىو حل النزاعات ادلتعلقة بزكاؿ العقد، كىنا تظهر أعلية استقبللية شرط شرط اخلضوع االختي
اخلضوع عن العقد األساسي، الذم يشكل الدرع الواقي الذم ػلمي الشرط من اآلثار اليت يسببها زكاؿ 

 العقد الرئيسي.

 ء النيةسي للطرؼ ؼػلقق األمن القانوين الذم يهدؼ إليو ادلشرع، كؽلنع من االعًتا ىذا األثر
نو أصبح باطبل أبإمكانية إعاقة شرط اخلضوع االختيارم دبجرد االدعاء بأف العقد األساسي دل يرـب أك 

يف االجتهاد القضائي  ىذا األثر مت إقرارهانوف ادلوضوعي ادلطبق، من الق مدةنو فسخ ألسباب مستأأك 
عن الغرفة  ـ1963الشهَت الصادر سنة  (Gosset) "وسيج" خبصوص اتفاؽ التحكيم منذ قرار جنيباأل

، كالذم قبل باستقبللية شرط التحكيم عن العقد الرئيسي حيث 3ادلدنية األكذل حملكمة النقض الفرنسية
اعترب أف اتفاؽ التحكيم ك األساسي إمكانية تأثر الشرط باحتماؿ بطبلف العقد  ىذا القرار استبعد

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 2   

فالشرط اجلزائي مثبل ىو التزاـ تابع ال التزاـ أصيل، كىذا ما ينتج عنو بالضركرة أف بطبلف االلتزاـ األصلي ينتج عنو بطبلف الشرط  -2
أيضا: عبد الباسط زلمد عبد الواسع الضراس،  اجعر ، 83اجلزائي، أنظر يف ىذا ادلعٌت: زلمد صربم السعدم، ادلرجع السابق، ص 

 ، أنظر أيضا:86ادلرجع السابق، ص 
- P. Guez, thèse préc., p. 28. 

3- Cass. 1
re
 civ., 7 mai 1963, Rev. crit. DIP 1963, p. 615, note H. Motulsky; JCP 1963, II, 13405, 

note B. Goldman ; JDI 1964, p. 82, note J.-D. Bredin ; D. 1963, p. 545, note J. Robert. 
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االختيارم قضت زلكمة النقض الفرنسية بأف ، كخبصوص شرط اخلضوع 1يشكل عقدا ضمن العقد
ى ىذا كأعادت التأكيد عل 2اضلبلؿ العقد لعدـ تنفيذه ال ػلوؿ دكف تطبيق الشرط ادلانح لبلختصاص

بية من جهتها قضت بأف قضاء دكلة متعاقدة معُت دبوجب ك زلكمة العدؿ األكر ، 3ـ2010سنة  ادلبدأ
من اتفاقية  25من اتفاقية برككسل )ادلادة  17للمادة  اتفاؽ مانح لبلختصاص، مرـب بشكل قانوين كفق

ـ سلتص حصريا، خاصة عندما هتدؼ الدعول إذل إثبات بطبلف العقد 1968برككسل احلالية( لسنة 
 .4الذم ػلتوم ىذا الشرط 

ف كاف التوجو الغالب ينصب يف أف أثر االستقبللية ؽلثل محاية كربصُت للشرط من العيوب اليت إ
من كل اثر يصيب الشرط الذم يبقى صحيحا  ألساسي من خبلؿ ذبريد ىذه األخَتا تصيب العقد

كؽلنح االختصاص للقاضي ادلعُت للنظر يف النزاع، فإف السؤاؿ الذم يطرح، ىل ؽلكن ذلذا األثر أف 
ػلصن الشرط حُت االدعاء ببطبلف الشرط يف حد ذاتو كليس العقد؟ ليس من ادلؤكد ىنا أف االستقبللية 

اإلشكاليات، فهل ؽلكن من بصحة الشرط، كىذا األمر يثَت الكثَت توفر تلك احلماية، ادلسألة ىنا تتعلق 
الذم  5مثبل أف ربل ىذه ادلسألة بإعماؿ ادلبدأ ادلعركؼ يف التحكيم )االختصاص للنظر باالختصاص(

 .6يقضي باختصاص احملكم للنظر يف اختصاصو؟

شرط اللية يقضي بأف مفهـو كاسع دلبدأ االستقبل من منحرغم بالأنو اذل غلدر بنا ىنا اإلشارة 
نح االختصاص ال ؽلكنو أف يتأثر بزكاؿ العقد احملتمل، ىناؾ من يرل بأف بعض أثار بطبلف العقد اادل

شركط االختصاص، كاحلالة  يف ذلكؽلكنها أف ترتد على كل الشركط اليت ػلتويها ىذا األخَت، دبا 
عندما يكوف سبب البطبلف يتعلق جبوىر العقد  ك اإلكراه، يف ادلقابلأاخلاصة بانعداـ األىلية أك التدليس 

الشرط ادلانح لبلختصاص ال غلب أف تلحقو  ،يف الصفات اجلوىرية للشيء الغلطمثبل البطبلف بسبب 
 . 7ىذه اآلثار

                                                 

)الطرؽ البديلة حلل النزاعات: الوساطة كالصلح كالتحكيم(، رللة احملكمة  عبد احلميد األحدب، قانوف التحكيم اجلزائرم اجلديد -1
 .  ـ، ص 2009العليا، اجلزائر، عدد خاص، اجلزء األكؿ، 

2- Cass. 2
e
 civ., 11 janvier 1978, Bull. civ. II, n° 13 ; Gaz. Pal. 1978, 1, p. 273, note J. Viatte ; RTD 

civ. 1978, p. 921, obs. J. Normand. 
3- Cass. 1

re
 civ., 8 juill. 2010, préc. 

4- CJCE, 3 juillet 1997, n° C-269/95, JDI 1998, p. 581, obs. J.- M. Bischoff. 

 .241-240احلميد األحدب، موسوعة التحكيم الدكرل، ادلرجع السابق، ص عبد  -5

 سنًتؾ اإلجابة على ىذا السؤاؿ إذل حُت احلديث عن شركط صحة شرط اخلضوع االختيارم. -6
7- P. Guez, thèse préc., p. 32 
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 الخضوع االختياري قبول فكرة: المبحث الثاني
يف القانون الدورل  إمكانية قبول اتفاق اخلضوع االختياري حبثسنحاول  ادلبحثيف ىذا 

نو جيب أدبعٌت  شرعيةمقبولة أو ن تكون أاخلاص، فلكي تكون اتفاقات اخلضوع االختياري فعالة جيب 
أن حيدث بأنو إمكانية يفهم  يف إطار دراستنا ىذه الذي نتكلم عنو مبدأ الشرعيةإن ، االعًتاف هبا

بغض النظر عن الشروط ادلتطلبة  على نظام قضائي معُت، هثر أحول اخلضوع االختياري  األطراف اتفاق
 ناشئالنص القانون لألشخاص باختيار زلكمة معينة لتفصل يف نزاعهم  عًتفخر ىل يآدبعٌت  ،لتنفيذه

، التفاق اخلضوع االختياريتعلق باالعًتاف باألثر ادلانح والسالب تىنا  ادلسألةإذا  ؟أو احملتمل احلدوث
اخلضوع االختياري  فكرة دبوجبو تكون ذيال األساس يبُتألنو  بالغ األمهيةىذا التدقيق االصطالحي 

ما إذا  يف  يبُتتدخل قواعد اإلجراءات ادلدنية الدولية ىو الذي  طار نالحظ أنيف ىذا اإل، 1ةفعال
مدى االعًتاف ، لذلك جيب يف مرحلة أوذل دراسة مقبولة أو شرعيةاخلضوع االختياري  فكرة تكان

يف مرحلة ثانية تبيان موقف ادلشرع (، مث ادلطلب األول)يف القانون ادلقارن اخلضوع االختياري  بفكرة
 الثاين(. ادلطلب)اجلزائري من ىذه الفكرة 
  في القانون المقارن الخضوع االختياري االعتراف بفكرة: المطلب االول

الفقو واالجتهاد القضائي فإن بالرغم من بعض االذباىات ادلعارضة دلبدأ اخلضوع االختياري، 
البالغة  لألمهيةكان نتيجة (، ىذا التكريس  الفرع األولاالختياري )ادلقارن سيكرس مبدأ شرعية اخلضوع 
 (.الفرع الثاين) اليت تتميز هبا فكرة اخلضوع االختياري

 .الخضوع االختياري : تكريس مبدأ شرعيةالفرع األول
العتبارات عديدة،  ال بعد وقت طويل من رفضهاإفكرة اخلضوع االختياري ب االعًتافدل يتم 

 ن.يس ىذا ادلبدأ وذلك ما سنبينو اآلالنهاية مت تكر  نو يفأغَت 
 .: إنكار دور اإلرادة في إنشاء اختصاص قضائي دوليالفقرة األولى

سواء من  ةصطدم االعًتاف باتفاقات اخلضوع االختياري يف اجملال الدورل باعًتاضات شديدا
و االجتهاد القضائي ادلقارن، شجعها يف ذلك نظرة الشك واالستعالء والريبة يف حياد أطرف الفقو 

                                                 

1- N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n°   . 



 فكرة اخلضوع االختياري                                                                     ولاأل الباب

 45 

الوطٍت والقومي يف كل دولة دلرافقها العامة خاصة  تَ َزمُّتالقضاء االجنيب وكفاءتو، أضف اذل ذلك ال
 .1العدالةن العدالة الوطنية ىي العدالة ادلثلى اليت ال نظَت ذلا يف ربقيق أمرفق القضاء، واعتبار 

من بينها أن اتفاقات عدة حجج قدمت لرفض االعًتاف باتفاقات اخلضوع االختياري،  
اخلضوع االختياري ترتبط بالطابع الذي يكتسيو االختصاص القضائي الدورل، حيث كان يوصف بأنو 

ترى يف ، طبقا لنظرية السيادة ادلطلقة أو ما يعرف بالنظرية التقليدية للسيادة اليت 2اختصاص مطلق
السيادة أهنا السلطة الغَت زلدودة وغَت ادلشروطة للدولة يف ربديد وشلارسة كل ما يتعلق باختصاصها 

  .3الداخلي واخلارجي، ودون األخذ بعُت االعتبار امكانية اصطدام ىذه السلطة بسيادة غَتىا من الدول
ستفصل يف نزاعهم  بعض الفقهاء أنكروا إمكانية حرية األطراف يف اختيار احملكمة اليت

ربديد االختصاص العام ادلباشر ديس بالنظام العام، وقواعد  ، يف وجهة نظرىم4اشذوذ غريب وىاواعتب 
بُت تنازع القوانُت وتنازع  ا، وأن ىناك تقارب5مرة يف كثَت من احلاالتاالختصاص الدورل تتسم بالصفة اآل

َامن خالل ارباد ىدف كل منهما، فك  االختصاص  يهدف إذل حسن سَت العدالة يف العالقات  اَلمهم
اخلاصة الدولية، ىذا االمر جيعلهما يشًتكان يف نفس اخلصائص األساسية، أمهها اخلاصية ادلتعلقة 

ن قواعد االختصاص القضائي الدورل تتعلق أودبا  وعليوبسيادة ىذه الدولة على إقليمها وعلى قضاهتا، 
، جيب حظر اتفاقات 6األشخاص أن تفصل يف نزاع سيادي بسيادة الدولة، وألنو ال جيوز إلرادة

 أجنبية محاية للسيادة الوطنية.اخلضوع االختياري اليت سبنح االختصاص حملكمة 
ر ارتكازا على طبيعة أداء العدالة اليت يعتبوهنا وظيفة من وظائف خرون يبرون ىذا احلظآ 

الدولة تنفذىا بواسطة إحدى سلطاهتا وىي السلطة القضائية، وحُت سبنح الدولة االشخاص وسيلة 
ربريك ىذه السلطة ادلتمثلة يف الدعوى فهذا ال يعٍت أن القضاء يعمل للمصلحة اخلاصة لألفراد، بل ىو 

صلحة عامة تتمثل يف بسط النظام والسكينة على إقليم الدولة، مساح الدولة لألشخاص يصبو لتحقيق م
لدعوى يبره التقاء ادلصلحة اخلاصة مع ادلصلحة العامة لألشخاص، وىذا ل احملركةباختيار ادلسائل 

                                                 

 .24و 20زلمد الرويب، ادلرجع السابق، ص  -1

 .159ادلرجع السابق، ص  سامي بديع منصور، نصري انطوان دياب، عبده مجيل غصوب، -2

 .19زلمد الرويب، ادلرجع السابق، ص  -3

4- E. BARTIN, Études sur les effets internationaux des jugements, L.G.D.J., 1907, p. 54. 

 .155صادق، دروس يف القانون الدورل اخلاص، ادلرجع السابق، ص ىشام على  -5

 ؛ أنظر أيضا:291-290نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -6
 

- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n
os

 207 et s. 
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؛ يلةددينعهم من ذباوز حدود والية القضاء اليت رمستها الدولة، عن طريق ربريك سلطة قضائية أجنبية ب
 . 1مكاهنا ية سلطة أخرى اجنبية أن تؤديهاألنو ال ديكن أواليت ترى 

أنو إذا كانت القواعد اليت ربدد والية القضاء الوطٍت بالنسبة للنزاعات اليت آخرون كتاب يرى  
اليت ن العدالة أساسية وادلتمثلة يف أداء العدالة على اإلقليم، و إقليمها ترتبط بوظيفة الدولة األ تثور يف

سبارسها الدولة عن طريق سلطتها القضائية ىي أحد مهام الدولة الرئيسة، فإن منح إرادة األشخاص دورا 
يف رلال االختصاص القضائي الدورل كما ىو مقرر على ادلستوى الداخلي قد ديس بالنظام العام يف 

عن زلكمة تلمسان  تشبيو جلوء طرف إذل زلكمة وىران عوضا مثال من غَت ادلمكن بعض احلاالت، ف
زلكمة اجلزائر العاصمة، يف ىذه احلالة األخَتة األمر  ع ىذا الطرف حملكمة باريس عوضا عنخضو ك

)زلكمة وىران وزلكمة  وذليتعلق بسيادة الدولة )زلكمة اجلزائر وزلكمة باريس(، بينما يف احلالة األ
من اتفاق  فال ضرر كأصل عامتلمسان( زبضع احملكمتُت لدولة واحدة، وبالتارل لسيادة واحدة، 

، ىذه اآلراء اليت تنكر أي دور إلرادة االشخاص يف رلال 2حدمها دون األخرىاخلصوم على االلتجاء أل
أن تنازع القوانُت وتنازع االختصاص ىي تنازع بُت  ااالختصاص القضائي، ترتكز على فكرة قددية مؤداى

ع األشخاص لقوانُت وزلاكم دولية من خالل خضو ، حيث يظهر مبدأ السيادة يف العالقات ال3سيادات
مثلما ال جيوز  بأنوبعض الفقهاء يف إيطاليا رفضهم التفاقات اخلضوع االختياري يبر  دولتهم، كما

أن ديتنع عن اخلضوع أيضا ال جيوز لو فو اإلدارية يف دولتو، أللمواطن اخلضوع لغَت السلطة التشريعية 
 .4للسلطة القضائية يف دولتو

                                                 

عز الدين عبد اهلل، ؛ 84-83ادلرجع السابق، ص الشرط السالب لالختصاص القضائي الدورل للمحاكم الوطنية،  ىشام خالد، -1
ادلرجع السابق، ص تعاظم دور اإلرادة يف القانون الدورل اخلاص،  ؛ خالد عبد الفتاح زلمد خليل،740-739ادلرجع السابق، ص 

 .وما بعدىا160

 .155ىشام على صادق، دروس يف القانون الدورل اخلاص، ادلرجع السابق، ص  -2

بعدىا؛ علي علي سليمان، مذكرات يف القانون الدورل اخلاص اجلزائري، ديوان وما  16زلمد الرويب، ادلرجع السابق، ص  -3
؛ نادية فضيل، تطبيق القانون األجنيب أمام القضاء الوطٍت، الطبعة الرابعة، دار 38و36م، ص 1984ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

)ادلبادئ  1.مج)تنازع القوانُت(،  اخلاص، اجلزء األول ؛ ىشام على صادق، ادلطول يف القانون الدورل13م، ص 2005ىومو، اجلزائر، 
 ؛ أنظر أيضا:40م، ص 2014العامة يف تنازع القوانُت(، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 

- E. BARTIN, op. cit., pp. 56 et s. 

 .15-14زلمد الرويب، ادلرجع السابق، ص  -4
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اليت قدمها ادلعارضون لالعًتاف بشرعية مبدأ اتفاق اخلضوع االختياري،  أيضا من بُت احلجج
فقد تكون رغبة  ن السماح لألطراف باختيار زلكمة معينة سيؤثر على القانون الواجب التطبيق،أىو 

ويرون أن  ،1ضلو القانون اوىو ما ديثل غش مرة لنظام قضائي معُتاألطراف ىي اذلروب من القواعد اآل
ىذه احلجة تبز أمهيتها على مستوى االختصاص التشريعي، دبعٌت أهنا تظهر على مستوى النتيجة أكثر 
شلا تظهر على مستوى ادلبدأ نفسو ادلتمثل يف اخلضوع االختياري، وإذا كان من اجلائز ذبنب النتيجة 

غَت  ا، الذي ديكن أن يعطي نتائجعندما يثبت أهنا غَت مالئمة، فإنو ديكن استبعاد ادلبدأ يف حد ذاتو
 .2مرغوب فيها

  .: االعتراف بدور اإلرادة في إنشاء اختصاص قضائي دوليالفقرة الثانية 

انتقادات عديدة لالذباه الذي ينكر دور اإلرادة يف رلال االختصاص القضائي الدورل،  وجهت
 فالفكرة اليت كانت تربط بُت السيادة وتنازع القوانُت مت ىجرىا منذ مدة، فلقد كان للمذىب السافيٍت

الذي يسمح  تنازعالفضل يف زبليص تنازع القوانُت من فكرة السيادة، حيث بُت بأن اللجوء إذل منهج ال
السيادة يتمثل يف تأمُت دور بل أن عن مبدأ سيادة الدولة،  قانون أجنيب، ال يًتجم بأنو زبل بتطبيق

، وعلى ذلك مصاحل الدولة ليست ىي اأجنبي التنازع ادلصاحل اخلاصة ادلتضمنة عنصر  نظام كاف
بالسيادة، وعلى ذلك فإن ادلشرع ليس لو  اادلستهدفة، ألن عدم تطبيق القانون على عالقة ال ديثل مس

حياول ذبنب عدم بذلك ىو بل اإلرادة وال ادلصلحة بأن يتم تطبيق قانونو على ىذه العالقات بالذات، 
 ةالتطبيق العام للقانون على العالقات الداخلية، واليت من شأهنا أن ربد من فعالية الوظيفة التشريعي

ظام مقبول للعالقات الدولية اخلاصة ال يفًتض بالضرورة تطبيق قانون نفإن أي للدولة، انطالقا من ىنا 
، فقواعد التنازع ىدفها ربط 3احملكمة ولكن احًتام التوقعات الشرعية لألطراف من خالل احًتام إرادهتم

 .4العالقة بالقانون األكثر مالءمة ذلا، دبعٌت األكثر تأىيال حلكمها

                                                 

1- V. HEUZE, op. cit., p. 82. 
 

2- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 206. 

؛ ىشام على صادق، ادلطول يف القانون الدورل 158ىشام على صادق، دروس يف القانون الدورل اخلاص، ادلرجع السابق، ص  -3
 ؛ أنظر أيضا:41اخلاص، ادلرجع السابق، ص 

- P. Guez, thèse préc., p. 45. 

 م،1989واعد التنازل(، ترمجة فائز أصلق، اجلزء األول، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )ق موحند إسعاد، القانون الدورل اخلاص -4
 .73 ص
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تنازع القوانُت من خالل "طرد" فكرة السيادة من رلال تنازع وإذا كان األمر قد حسم يف رلال 
فإن ، ورغم ذلك 1القوانُت، حسب البعض يبدو أن ىذه الفكرة ما تزال "الجئة" يف تنازع االختصاص

، فمن جهة وصف قواعد 2لسيادة أعًتض عليو بشدة من طرف الفقو ادلعاصراتالزم تنازع االختصاص و 
قليمها أمر مشكوك فيو، ألن إأهنا مظهر من مظاىر سيادة الدولة على االختصاص القضائي الدورل ب

ىذه القواعد سبثل خدمة عمومية وضعت دلصلحة ادلتقاضُت ولتوفَت احلماية ذلم والتسهيل عليهم، وليس 
خرى فإن الربط بُت االختصاص القضائي الدورل وسيادة أمن جهة ؛ و 3فقط حلسن سَت إدارة القضاء

ن يؤدي اذل القول بأن أتلك السيادة، من شأنو باخلروج عن والية القضاء الوطٍت ديس  الدولة، واعتبار
سيادة الدولة يف مواجهة ادلشرع عند وضعو لقواعد اختصاص القضاء الدورل فهو يهدف اذل تأكيد 

خرى وىذا القول غَت وجيو؛ الن اجلهاز القضائي ال يعتب وسيلة دفاع أو سالح ضد زحف الدول األ
 .4سيادات دول أخرى تعلن أن زلاكمها سلتصة بشأن نزاع معُت

طراف على تعيُت احملكمة ادلختصة دوليا ال ديس بسيادة الدولة، وال يشكل اعتداء إن اتفاق األ
ألن معايَت ربديد االختصاص القضائي الدورل تعتمد على اعتبارات كثَتة منها مصلحة عليها، 

ليس ىناك عائق يقف ضد ، إذن 5حبق غريبة عن مبدأ سيادة الدولةادلتقاضُت، وىذه ادلصلحة تعتب 
 .االختياري بقبول شرعية اتفاق اخلضوع فاالعًتا

رادة األطراف من االتفاق إالقول بأن قواعد االختصاص القضائي الدورل من النظام العام حيرم 
ذل اقحام فكرة النظام العام اليت تتميز بالغموض إ، ويؤدي 6الوطنية احملاكممن على سلب االختصاص 

وعدم الدقة يف رلال االختصاص القضائي الدورل القائم على اعتبار ادلالئمة، ومدى الرابطة الفعلية بُت 
 .7عماذلا زلفوف باحملاذيرإن ىذه الفكرة أل استبعادالنزاع وزلاكم الدولة، وعليو جيب 

                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 211. 

2- Ibid., n
os

 213 et s.  

 ؛ أنظر أيضا:291نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -3
- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n°      

 .31-30زلمد الرويب، ادلرجع السابق، ص  -4

 .291نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -5

 .170م، ص 2012)دراسة مقارنة(، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر،  الدورل ىشام خالد، القانون القضائي اخلاص -6

 .292نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -7
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مثلما ال جيوز لألشخاص اخلروج عن نطاق و فيو أصحابو أنو  أقرفيما خيص االذباه الذي 
االختصاص التشريعي أو اإلداري لدولتهم فإنو كذلك ال جيوز ذلم اخلضوع جلهة قضائية أجنبية، فقد مت 

لإلرادة دور كبَت يف ىذا اجملال معًتف ذلا فإن انتقاده على أساس أنو فيما خيص االختصاص التشريعي، 
ضابط اإلسناد األصيل يف رلال  فقط سبثل ال اأهن األنظمة القانونية، حيث من دعديالبو من طرف 

، بل أنو ديتد اذل االلتزامات غَت التعاقدية، وإذا كان إلرادة األطراف ىذا الدور فقط االلتزامات التعاقدية
مع  ؟على مستوى االختصاص القضائيكيف ديكن ذبريدىا منو فاص التشريعي اذلام يف رلال االختص

ن كال االختصاصُت يكمالن بعضهما البعض، أما يف ما يتعلق بعدم جواز خضوع الشخص لغَت أالعلم 
قليم دولتو حيث إاالختصاص االداري لدولتو فإن كان ىذا األمر يصح يف حالة تواجد الشخص داخل 

 . 1جنبيةأدارية سواىا، فإنو ال يصح عندما يكون ىذا الشخص يف دولة إال يتصور وجود سلطة 

بأن السماح لألطراف باختيار زلكمة معينة سيؤثر على القانون الواجب التطبيق دبعٌت  إن القول
أنو يؤدي إذل الغش ضلو القانون ديكن استبعاده أو ذباوزه من خالل تطبيق حلول تنازع خاصة، كأن 

دولة اليت من ادلفروض لل قوانُتالتطبق احملكمة ادلعينة عن طريق اتفاق اخلضوع االختياري قواعد تنازع 
 .2أن زلاكمها ىي ادلختصة

الثابت أن قواعد  القبول بشرعية اتفاق اخلضوع االختياري أصبح مؤكدا اليوم، فمنإن 
االختصاص احمللي ال تتعلق كقاعدة عامة بالنظام العام، وسبب ذلك أن االختصاص احمللي يقوم على 
أساس ادلساواة بُت اخلصوم من خالل التيسَت على ادلدعى عليو، حيث ينعقد االختصاص حملكمة 

، كما أن 3ديكن اخلروج عنها موطنو، وعدم تعلق قواعد االختصاص احمللي بالنظام العام يًتتب عنو أنو
غالبية الدول يف الوقت الراىن تعًتف بشرعية اتفاقات اخلضوع االختياري، حيث يقول الفيلسوف 

أن أكثر احملاكم اختصاصا بنظر الدعوى ىي احملكمة اليت ارتضى اخلصوم اخلضوع  "افالطون"االغريقي 
 .4حلكمها

                                                 

 .50-49ادلرجع السابق، ص زلمد الرويب،  -1

2- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n
os

 356 et s. 

؛ ىشام على صادق، دروس يف القانون الدورل 135ادلرجع السابق، ص فقو ادلرافعات ادلدنية الدولية،  أمحد عبد الكرمي سالمة، -3
 .155اخلاص، ادلرجع السابق، ص 

 .153-152الدورل اخلاص، ادلرجع السابق، ص ىشام على صادق، دروس يف القانون  -4
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قواعد ختياري سبليو عدة اعتبارات، فهدف ن قبول اتفاق اخلضوع االأما ديكن استخالصو ىو 
وتيسَت ادلعامالت التجارية وىذه من األىداف  ىي محاية ادلصاحل اخلاصة لألفراداالختصاص احمللي 

نو جيب منح دور لإلرادة على غرار ما مت تقريره يف رلال أللقانون الدورل اخلاص، كما  يلةاألص
تيار قانون دولة ما ليطبقوه على عقدىم، اعتبارات ، حيث ديكن لألطراف اخ1االختصاص التشريعي

يضا قبول اتفاقات اخلضوع أالتعاون القضائي ادلتطلب بُت الدول يف اجلماعة الدولية يبر ىو 
 .2االختياري

ن االنتقادات اليت وجهت ضد اتفاقات اخلضوع االختياري مبالغ فيها، رغبة األطراف أيبدو لنا 
ضلو القانون، فقد يكون اختيارىم ىذا لنزاىة ذلك القضاء وخبتو  ابالضرورة غشيف تعيُت زلكمة ال ديثل 

السماح ذلم بإبرام اتفاقات ماضلة لالختصاص يوفر ذلم األمان والثقة، لكن مهما و ، ةيف مسائل معين
 بفضل اتفاق اخلضوع االختياري. بشكل جيدالقضاء ادلختص سيتحدد دائما فيكن 

 .تفاق الخضوع االختياريا: أهمية الفرع الثاني
من خصائص قواعد تنازع االختصاص القضائي أهنا أحادية دبعٌت أهنا غَت مزدوجة فهي تفصل 

قضائي فقط يف اختصاص زلاكم النظام القضائي للدولة، فال ديكن ذلا أن سبنح أو تستبعد االختصاص ال
مر يًتك ادلكان للشك عند ربديد القضاء ادلختص دوليا، ىذا الشك يزيد للمحاكم األجنبية، وىذا األ

ذل ىذه النتيجة تعدد ضوابط االختصاص إبتعدد الدول اليت تتمسك باختصاص قضائها، يضاف 
ذل ذلك ضوابط االختصاص العادي مثل اجلنسية إاخلاصة كتلك ادلتعلقة بادلسائل التعاقدية مثال، أضف 

ل غياب جهة قضائية دولية عليا تعمل على توزيع ظاألمر يزداد تعقيدا يف وموطن ادلدعى عليو، 
االختصاص القضائي الدورل على زلاكم الدول ادلختلفة، ىذه النقائص السابقة الذكر تشجع على ترك 

، فالسماح لألشخاص باالتفاق على 3ادلكان إلرادة األطراف يف مسائل االختصاص القضائي الدورل
ن يقلل من عدم األمان أو احملتملة النشوء، من شأنو أادلختصة بالنظر يف نزاعاهتم الناشئة  اختيار احملكمة

 . 4القانوين ادلرتبط بغياب تلك السلطة العليا للدولة

                                                 

 .136ادلرجع السابق، ص فقو ادلرافعات ادلدنية الدولية،  أمحد عبد الكرمي سالمة، -1

 .158ىشام على صادق، دروس يف القانون الدورل اخلاص، ادلرجع السابق، ص  -2

3- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n
os

 225 et s.  

 .294احلجايا، ادلرجع السابق، ص نور محد  -4
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اخلضوع االختياري ىي عنوان لألمان وادلرونة، فالسماح لألطراف بإمكانية اختيار  تاتفاقا
، وحيقق مبدأ "توازي األسلحة" خرى،قهم من حياد احملاكم األاحملكمة اليت ستفصل يف نزاعهم يزيل قل

حد أل اذباه يمن خالل ذبنيب األطراف احتمال عرض نزاعهم أمام بعض احملاكم ادلتهمة مسبقا بادل
خرى اتفاقات اخلضوع االختياري أ، من جهة 1األطراف، وخاصة عندما يكون ىذا الطرف من مواطنيها

"باحملكمة التقنية"، دبعٌت تعيُت زلاكم متعودة على الصعوبات اليت تنتج  تسمح بتعيُت ما يصطلح عليو
بة خاصة، كما ىو احلال بالنسبة للمحاكم االصلليزية خب تتميزاحملاكم  ىذهنواع العقود، أعادة عن بعض 

 ،2اليت اكتسبت خبة يشهد ذلا هبا يف ادلسائل البحرية شلا يستدعي منحها االختصاص يف ىذه ادلسائل
بالنظر إذل  وزلاكم الدولة التحكيممن التسوية بُت  ااتفاق اخلضوع االختياري حيقق أيضا نوع

 .3النزاعبختصاص الا
سمح أيضا بتحقيق التالزم بُت االختصاص التشريعي والقضائي، تاتفاقات اخلضوع االختياري 

بيق الذي ينص على تطبيق قانون دراج شرط اختيار القانون الواجب التطإفغالبا ما يتم يف العقود الدولية 
الدولة اليت مت تعيُت زلاكمها عن طريق شرط التفاق اخلضوع االختياري يف نفس العقد، وكما يقال أن 

 .4أحسن ادلؤىلُت لتطبيق قانون الدولة ادلفًتض أهنم قضاة ىذه الدولة
ية ادلختصة على أمهية اتفاقات اخلضوع االختياري تظهر أيضا عندما يعمل ربديد اجلهة القضائ

طراف الدعوى من أحد أتقليل فرص التحايل على قواعد االختصاص القضائي الدورل، من خالل منع 
االستفادة من اختالف األنظمة القضائية يف الدول ليقوم باختيار القضاء الذي يظن أنو األفضل 

بالغش ضلو االختصاص ، ىذا ما يعرف 5خرحلو بغض النظر عن مصاحل الطرف اآللتحقيق مصا
(Forum shopping)

الطرف احلذق سيختار حتما إذا كان ىذا شلكنا زلاكمو الوطنية اليت يكون ، 6
خر جيد نفسو يف حالة ال من احملاكم األجنبية، الطرف اآلأكثر ثقة الوصول إليها سهال والذي دينحو 

                                                 

1- V. HEUZE, op. cit., p. 83. 

2- Ibid., p. 82. 

3- P. Guez, thèse préc., p. 50. 

 .294نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -4

 .ادلرجع نفسو -5

 .   ادلرجع السابق، ص فقو ادلرافعات ادلدنية الدولية،  أمحد عبد الكرمي سالمة، -6
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فاق احللول الودية، وىذا الواقع ال آالنزاع وتفاقمو، ويضيق من  نشوءحيسد عليها، وىذا األمر يعجل من 
 .1يتوافق مع روح التعاون والتسامح اليت جيب أن تنشط العالقات التعاقدية ربت سلطان النية احلسنة

مان، رغم ذلك لن تكون فعالة إال إذا كانت  اخلضوع االختياري توفر الثقة واألنظريا اتفاقات 
لك اليت مت منحها االختصاص أو اليت سلب منها االختصاص، تقبل بشرعية مبدأ كل احملاكم سواء ت

اتفاق اخلضوع االختياري وتعًتف باحلكم الصادر عن احملكمة اليت كان ذلا االختصاص عن طريق اتفاق 
الفعالية يسهل ربقيقها عن طريق االتفاقات الدولية خاصة االتفاقيات ادلتعددة األطراف،  هاألطراف، ىذ

ل ىذه االتفاقات احملكمة الفاصلة يف النزاع سواء كانت معينة أو مستبعدة تطبق نفس القواعد، ظففي 
 .2واحلكم الذي يصدر سيكون من السهل االعًتاف بو وتنفيذه من طرف الدول ادلتعاقدة

عدم إعمالو يؤدي اذل و يف رلال التجارة الدولية،  اىام اشرط االختصاص القضائي يلعب دور 
، ىذا اجملال ال يتالءم مع 3متطلبات التجارة الدولية اليت تتطلب سهولة االلتجاء اذل القضاء إىدار

مام إبرام العقود الدولية، ففي وقتنا احلاضر ىناك دفع ضلو عادلية أ عائقاالتشريع ادلقيد جدا، فهو ديثل 
، ىذا 4نشاطات االقتصاديةلاالقوانُت، أو ما يسمى "بعودلة" قواعد القانون الدورل اخلاص بسبب تدويل 

التدويل كان نتيجتو تطوير القانون من خالل إدخالو يف دائرة التجارة شلا أدى إذل ادلنافسة بُت األنظمة 
، يف ىذا اإلطار أصبح 5القانونية، وكما يقول البعض يبدو أن القانون واقعيا قد دخل يف رلال التجارة

التجاري وىذا ما جيعلو ينافس األنظمة القضائية ادلختلفة، بل اجلهاز القضائي يقدم خدمة بادلعٌت 
، فهناك تنافس على كسب زبائن يف ىذا اجملال، اللجوء اذل احملاكم 6أصبحت ادلنافسة حىت مع التحكيم

 عديد من اجملاالت، الضرائب، الفنادق، ادلكاتب الكبى للمحاماة،...اخل. الاجلزائرية دون شك سينعش 
باب اليت مت ذكرىا، الفائدة العملية التفاقات اخلضوع االختياري مت ترمجتها لكل ىذه األس

االتفاقات كذلك يف واقعيا يف القانون ادلقارن يف تشريعات الدول األكثر تورطا يف التجارة الدولية، و 

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 50. 

2- Ibid. 

 .293نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -3

ار صالعودلة ىي تدويل كل ما ىو وطٍت والبحث عن قواعد تصلح للتطبيق على كافة العالقات القانونية، ىذه الفكرة تدفع اذباه اضل -4
تعاظم دور اإلرادة يف القانون الدورل  خالد عبد الفتاح زلمد خليل، سلطة الدولة لتًتك مكانا دلؤسسات أخرى؛ أنظر يف ىذا ادلعٌت:

 وما بعدىا. 39ادلرجع السابق، ص اخلاص، 

5- P. Guez, thèse préc., p. 51. 

6- V. HEUZE, op. cit., p. 84. 
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سمح الدولية، فالقانون االصلليزي، والقانون السويسري، والقانون الفرنسي وقوانُت دول أخرى عديدة ت
على  اخلضوع االختياري معًتف هبا ت، يف فرنسا اتفاقا1اتفاقات اخلضوع االختياري برامإبلألشخاص 

نو بعد تقنُت أمن قانون االجراءات ادلدنية يذكر يف ىذا اإلطار  48وجب ادلادة دب ادلستوى الداخلي
من  15و 14القانون الفرنسي، فقط نصُت كانا سلصصُت لالختصاص القضائي الدورل، ومها ادلادة 

من ق.إ.م.إ.ج، حيث أنو حسب ىذين ادلادتُت فان  42و 41القانون ادلدين الفرنسي تقابلهما ادلادة 
( أو مدعى عليو 14ادة كل مرة يكون فيها الفرنسي مدعي )ادليف  دوليا  االقضاء الفرنسي يكون سلتص

(، تأسيسا فقط على ىذين النصُت، القانون الفرنسي لتنازع االختصاص القضائي كشف 15)ادلادة 
الذي يًتك جانبا  اخلاص بنظام االختصاص القضائي الدورل قصوره، ويف مواجهة ىذا القصور يف القانون

 النزاع، مت دفع االجتهاد القضائي مسألة اختصاص القضاء الفرنسي عندما ال يكون أي فرنسي طرفا يف
الفرنسي للعب دور مهم يف وضع قواعد االختصاص القضائي الدورل، حيث قررت زلكمة النقض بأن 

من القانون ادلدين ليست من النظام العام ويسمح للفرنسي أن يتنازل عن امتيازىا، ىذا التنازل  14ادلادة 
الختصاص لقضاء أجنيب، وىكذا مت تأكيد شرعية مبدأ شرط يعطي اعن وينتج  اديكن أن يكون اتفاقي

 .2شرط ادلانح لالختصاصال
جد ملحوظ ضلو قبول  االواليات ادلتحدة االمريكية يشهد منذ مدة تطور االجتهاد القضائي يف  

، غَت 3مريكية ات الصادرة عن احملكمة العليا األالقرار  من عديدالاتفاقات اخلضوع االختياري من خالل 
أن أىم القرارات اليت مثلت انطالقة يف ىذا اجملال ىو ذلك القرار الصادر عن احملكمة العليا األمريكية 

كلفت بقطر  (Unterweser) "أونًتفيزر" تسمى ، يف ىذه القضية شركة أدلانية4م1972جوان  12يف 
 تسمى لصاحل شركة أمريكيةمريكية إذل إيطاليا األ (Louisiane) "لويزيان"من مدينة  تنقيبجهاز 

 ، عقد النقل البحري ادلبم بُت الشركتُت تضمن اتفاق خضوع اختياري حملكمة لندن(Zapata) "زاباتا"
 "زاباتا"ألضرار معتبة، أمرت شركة  تنقيببسبب عاصفة قوية تعرض جهاز الو "زلكمة العدل العليا"، 

                                                 

وما  53زلمد الرويب، ادلرجع السابق، ص ؛ 137، ص ادلرجع السابقفقو ادلرافعات ادلدنية الدولية،  أمحد عبد الكرمي سالمة، -1
 .بعدىا

 .54-53زلمد الرويب، ادلرجع السابق، ص  -2

3- G. Cuniberti, M. Requejo, art. préc., pp. 7 et s. 

4- The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U.S.1 (1972) ; Arthur T. von Mehren, Adjudicatory 

Authority in Private International Law A Comparative Study, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 

usa , 2007, pp. 215 et s. 
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(Zapata)  أونًتفيزر"شركة" (Unterweser)  تامبا"بقطرىا إذل مدينة" (Tampa)  فلوريدا"يف" (Florida) 

يف ىذه ادلدينة دعوى مسؤولية،  (Zapata) "زاباتا"بالواليات ادلتحدة االمريكية، حيث رفعت شركة 
احملكمة العليا االمريكية عند فصلها يف ىذا النزاع استعملت عدة حجج لتخلص إذل صحة اتفاق 

قدرت أن حاجات التجارة الدولية تستلزم احًتام اتفاقات اخلضوع ، حيث ياخلضوع االختيار 
، ألن توسيع نطاق التجارة والصناعة األمريكية، والسماح باللجوء إذل زلكمة حيادية يعزز 1االختياري

إمكانية إبرام عقود دولية مع األمريكيُت، احملكمة العليا الحظت بعد ذلك أنو يف غياب اتفاق األطراف 
ان ترفع الدعوى أمام  حُت ديكنسلتصة، سيؤدي إذل حالة عدم تعيُت للمحكمة ادلختصة  على زلكمة

 "لويزيانا"أي قضاء سلتص بسبب مكان احلادث، فاألمر يتعلق ىنا بالنقل البحري من والية 
(Louisian)  لذلك البحر األدرياتيكيعب خليج ادلكسيك، احمليط األطلسي والبحر األبيض ادلتوسط و ،

استبعاد مثل ىذه الشكوك من خالل إبرام اتفاق على زلكمة معينة من الطرفُت ىو أمر ال غٌت عنو يف 
ادلمنوحة لألطراف يف اختيار "زلكمتهم" ما ىي إال تطبيق  ْكَنةم ال مم القانون التجاري الدورل، وأخَتا 

تنتجت أن شرط اخلضوع االختياري ديثل احملكمة العليا اس يف األخَت للمفهوم التقليدي للحرية التعاقدية،
 .2عقدعنصرا ىاما يف ال

من جهة أخرى وعلى مستوى القانون االتفاقي، العديد من االتفاقيات أعطت دورا ىاما 
لإلرادة يف رلال االختصاص القضائي، من بُت أىم ىذه االتفاقيات اتفاقية بروكسل ادلتعلقة 

دلدنية والتجارية عن البدلان األحكام األجنبية الصادرة يف ادلواد اباالختصاص القضائي واالعًتاف وتنفيذ 
وادلادة  25، حيث خصص التفاق اخلضوع االختياري مادتُت ادلادة 3يبو ور يب ورللس االرباد األو ور األ

. إذا اتفق األطراف، دون اعتبار دلوطنهم 1» :من ىذا التنظيم على أنو 25 ، حيث نصت ادلادة26
و تلك اليت ديكن أن أم الناشئة اهتزلكمة أو عدة زلاكم دولة متعاقدة لتفصل يف نزاععلى اختصاص 

                                                 

1- Muir Watt Horatia, « La fonction économique du droit international privé », Revue 

internationale de droit économique, 2010/1 t. XXIV, 1, p. 109. 
2- Otto Kahn-Freund, Jurisdiction Agreements: Some Reflections, The International and 

Comparative Law Quarterly, Vol. 26, No. 4, Essays in Honour of John Humphrey Carlile Morris 

(Oct., 1977). pp. 825-     P. Guez, thèse préc., pp. 51-    
3- Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et 

commerciale, préc. 
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أقر مؤسبر الىاي للقانون الدورل  ا، كم1«تنشأ دبناسبة عالقة قانونية معينة، ىذه احملاكم ىي سلتصة...
من أىم ، وتعتب ىذه االتفاقية 2اتفاقية دولية خاصة باتفاقات اختيار القاضي م2005 اخلاص سنة

بشأن  ئاالتفاقيات ادلتعلقة بشرط اخلضوع االختياري، ىذه االتفاقية قدمت الكثَت من احللول وادلباد
 . 3يستوجب األمر ذلك مااخلضوع االختياري سنتطرق إليها خالل ىذا الدراسة كل

قرار كان ىذا اإل اخلضوع االختياري إال أن أقرت دببدأبعض الدول  على ادلستوى العريب 
رجا"، حيث أن ىذه الدول أقرت فقط باالتفاقات ادلاضلة لالختصاص، دبعٌت فقط االتفاقات اليت ال "أع

عطت شرعية فقط لألثر ادلانح التفاق أقد تسلب االختصاص من زلاكمها الوطنية، وهبذا تكون 
القانون ادلصري يتخذ من إرادة األطراف ضابطا ديكن أن ينعقد ثره السالب، فأاخلضوع االختياري دون 

من قانون ادلرافعات  32دبوجبو االختصاص الدورل للمحاكم ادلصرية، حيث كرس ىذا ادلبدأ يف ادلادة 
زبتص زلاكم اجلمهورية بالفصل يف الدعوى ولو دل تكن داخلة يف اختصاصها  » اليت تنص على أنو

ن ادلشرع أ، ىذا النص يدل بوضوح 4«ا قبل اخلصم واليتها صراحة او ضمناطبقا للمواد السابقة إذ
يف نفس النهج ادلشرع األردين أيضا و ، 5ادلصري أخذ فقط باألثر االجيايب التفاق اخلضوع االختياري

 27طراف على جلب االختصاص للمحاكم األردنية من خالل الفقرة الثانية من ادلادة اعًتف بقدرة األ
زبتص احملاكم االردنية بالفصل يف  » :احملاكمات ادلدنية واليت نصت على أنوو من قانون األصول 

 ، القانون اللبناين6«أو ضمنا اصها إذا قبل اخلصم واليتها صراحةالدعاوى ولو دل تكن داخلة يف اختص
                                                 

1- Article 25: « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une 

juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à 

l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de 

la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet 

État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention 

attributive de juridiction est conclue:…» 

ىذه االتفاقية وكل الوثائق اليت ربيل عليها، ديكن االطالع عليها على ادلوقع االلكًتوين اخلاص دبؤسبر الىاي للقانون الدورل اخلاص  -2
(www.hcch.net) االتفاقيات »، ربت باب» « Conventions » تعلق بالتطور ، أما فيما ي«اختيار احملكمة »، وربت فضاء

 أنظر: ،التارخيي الكامل لالتفاقية
- Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Vingtième session 

(2005), tome III, Élection de for (ISBN 978-9-40000-053-7, Intersentia, Anvers, 2010, p. 871); 

<http://www.hcch.net/upload/conventions/txt37fr.pdf ,   -  -    . 
 : راجع، تن اجلزائر دل تنظم ذلذه االتفاقياأمع التذكَت  ،(2015-08-09)دولة اذل غاية اليوم  29انضمت إذل ىذه االتفاقية  -3

<http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=98>,   -  -    . 

 .وما بعدىا 134، ص ادلرجع السابقفقو ادلرافعات ادلدنية الدولية،  أمحد عبد الكرمي سالمة، -4

 .151ىشام على صادق، دروس يف القانون الدورل اخلاص، ادلرجع السابق، ص  -5

 .288-287نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -6

http://www.hcch.net/
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تصاص للمحاكم أيضا جييز لألطراف إدراج اتفاقات اخلضوع االختياري يف عقودىم واليت سبنح االخ
منو واليت كانت  85الذي ألغى ادلادة  م1945اللبنانية منذ صدور قانون أصول احملاكمات ادلدنية لسنة 

من قانون ادلرافعات ادلدنية  26، نفس احلال يف القانون الكوييت حيث تنص ادلادة 1ربظر ىكذا اتفاقات
 زبتص احملاكم الكويتية بالفصل يف الدعوى ولو دل تكن داخلة يف » :والتجارية الكوييت على أنو

، أيضا ادلشرع السوري حيث «اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل اخلصم واليتها صراحة أو ضمنا
جيوز للمحكمة السورية أن ربكم يف  » :من قانون أصول احملاكمات السوري على أنو 08تنص ادلادة 

داخلة يف اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة، إذا قبل ادلدعى عليو السَت فيها الدعوى ولو دل تكن 
 .2«صراحة أو ضمنا

اخلضوع االختياري صراحة سواء كان  أالقانون الدورل اخلاص التونسي ىو الوحيد الذي قبل دببد
تنظر احملاكم  »، حيث نص يف مادتو الرابعة: 3ذلا الالختصاص اذل احملاكم التونسية أو سالب اجالب

إال إذا كان موضوع النزاع حقا  قبل ادلطلوب التقاضي لديهاأو إذا  عينها األطرافالتونسية يف النزاع إذا 
تنظر احملاكم  »منو على أنو  05، كما تنص ادلادة «عينيا متعلقا بعقار كائن خارج البالد التونسية.

إال فذ أو كان واجب التنفيذ بالبالد التونسية إذا كانت الدعوى متعلقة بعقد ن -2التونسية أيضا: ...
 .« .إذا تضمن العقد اتفاقا على اختصاص زلكمة أجنبية

اتفاقية التعاون القانوين والقضائي بُت دول ارباد فيما خيص االتفاقات العربية فقد تضمنت 
منها  34ع ادلادة ادلغرب العريب نصا على قدر كبَت من األمهية حيث نصت يف باهبا األول، القسم الراب

يف غَت األمور ادلنصوص عليها يف ادلادة السابقة تعتب زلاكم الطرف ادلتعاقد سلتصة يف  »على أنو: 
احلاالت التالية:... د(. إذا قبل ادلدعى عليو صراحة اختصاص زلاكم ذلك الطرف ادلتعاقد سواء كان 

كد دبا ال ، ىذا النص يؤ 4«ُت موطن سلتار أم عن طريق االتفاق على اختصاصها يذلك عن طريق تع
قبول دببدأ اخلضوع االختياري، أما اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فقد نصت اليدع رلاال للشك 

                                                 

 وما بعدىا. 159ادلرجع السابق، ص  عبده مجيل غصوب،سامي بديع منصور، نصري انطوان دياب،  -1

 .92و 90زلمد الرويب، ادلرجع السابق، ص  -2

، الرائد الرمسي للجمهورية رللة القانون الدورل اخلاص بإصداريتعلق  م1998نوفمب  27مؤرخ يف  1998لسنة  97 .قانون ع -3
 ؛ أنظر أيضا: 2392، ص م1998 ديسمب 01 ،96، ع 141س  التونسية )اجلريدة الرمسية(،

<http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1998/1998A/Ja09698.pdf>,   -  -     

مت اإلشارة  بُت دول ارباد ادلغرب العريب، القضائيالقانوين و  لتعاوناتفاقية ا علىادلصادقة تضمن ي 181-94رئاسي رقم  مرسوم -4
 سابقا.إليو 
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من ىذه االتفاقية  27و 26...يف غَت ادلسائل ادلنصوص عليها يف ادلادتُت » :نوأمنها على  28يف ادلادة 
إذا كان ادلدعى  -تية: ...هاألتعتب زلاكم الطرف ادلتعاقد الذي صدر فيو احلكم سلتصة يف احلاالت 

عليو قد قبل اخلضوع صراحة الختصاص زلاكم ذلك الطرف ادلتعاقد سواء كان عن طريق تعيُت موطن 
ف ادلتعاقد ال حيرم مثل ىذا سلتار أو عن طريق االتفاق على اختصاصها مىت كان قانون ذلك الطر 

  .1« االتفاق...
اخلضوع االختياري تبدو ظاىرة للعيان بالرغم من  لفكرةيف االخَت يبدو لنا أن الفائدة العملية 

دراسة وربليل الدوافع واألسباب اليت تستدعي  قد أوجزنا سلفا ااالعًتاضات اليت أثَتت ضدىا، وإن كن
 .هان بالبحث عن موقف ادلشرع اجلزائري منياري، سنقوم اآلاالعًتاف باتفاقات اخلضوع االخت

 فكرة الخضوع االختياري في القانون الجزائري.ب االعترافالمطلب الثاني: 
يف القانون اجلزائري  صعوباتكثَت من الال تثَت االعًتاف بفكرة اخلضوع االختيارييبدو أن 

بسبب الشكوك ادلوجودة يف قانون اإلجراءات ادلدنية  وذلك ادلتعلق بتنازع االختصاص القضائي الدورل
هبذا اخلصوص، لذلك من ادلناسب حبث مسألة االعًتاف هبذه الفكرة يف اجملال  واإلدارية اجلديد

 (.الفرع الثاين) مث يف اجملال الدورل )الفرع األول(، الداخلي
 الفرع األول: مبدأ الخضوع االختياري في المجال الداخلي.

اخلضوع االختياري، حيث ديكن  تاجلزائري على ادلستوى الداخلي يقبل باتفاقاادلشرع 
لألطراف االتفاق صراحة على عرض نزاعهم أمام جهة قضائية غَت سلتصة إقليميا يروهنا مناسبة لتفصل 
يف نزاعهم، أو االتفاق ضمنيا للخضوع لنفس ىذه احملكمة من خالل ادلثول اختياريا أمامها، ىذا ما 

ب الغيا وعدمي األثر كل شرط دينح االختصاص اإلقليمي  يعت » :من ق.إ.م.إ.ج 45ه نص ادلادة يؤكد
من ق.إ.م.إ.ج الذي جاء فيو أنو:  46، ونص ادلادة 2«جلهة قضائية غَت سلتصة، إال إذا مت بُت التجار.

ن سلتصا إقليميا. يوقع اخلصوم على يكجيوز للخصوم احلضور باختيارىم أمام القاضي، حىت ولو دل  »

                                                 

مت اإلشارة إليو  يف الرياض،لتعاون القضائي ادلوقعة اتفاقية الرياض العربية ل علىالتصديق تضمن ي 47-01رئاسي رقم  مرسوم -1
 سابقا.

 يف قانون اإلجراءات ادلدنية الفرنسي: 48يقابلها نص ادلادة  -2
- Article 48: « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence 

territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes 

contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans 

l'engagement de la partie à qui elle est opposée.»; v.: <http://www.legifrance.gouv.fr>,   -  -      
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تصريح بطلب التقاضي، وإذا تعذر التوقيع يشار إذل ذلك. يكون القاضي سلتصا طيلة اخلصومة، وديتد 
ُت ادلادتُت تأكدان شرعية مبدأ ت، ى«االختصاص يف حالة االستئناف إذل اجمللس القضائي التابع لو.

 توتسمح دبخالفة قواعد االختصاص اإلقليمي ما دامادلستوى الداخلي،  اخلضوع االختياري على
، يف 1غلبها ليست من النظام العام، واليت وضعت حلماية ادلصلحة اخلاصة للمتقاضُت، والتيسَت عليهمأ

ىذا اإلطار يلزم ادلشرع اخلصم صاحب ادلصلحة )الذي وضعت قواعد االختصاص دلصلحتو( التمسك 
مي قبل أي دفاع يف ادلوضوع أو دفع بعدم القبول حىت ال يسقط بإثارة الدفع بعدم االختصاص اإلقلي

االختصاص من تلقاء نفسها، ىذا ما يبينو نص  بعدم حقو، حيث ال جيوز للمحكمة أن تثَت الدفع
، فادلدعى عليو إذا مثل أمام زلكمة غَت سلتصة إقليميا وفق قواعد 2من ق.إ.م.إ.ج 47ادلادة 

يف القانون اجلزائري، جيب عليو اثارة عدم اختصاص ىذه احملكمة  االختصاص احمللي ادلنصوص عليها
 مامها قبل اخلوض يف موضوع النزاع وإال اعتب أنو قد قبل ضمنيا اختصاصها.أادلاثل 

يضا على االعًتاف بفكرة اخلضوع االختياري يف اجملال أاالجتهاد القضائي اجلزائري أكد 
، بل ويؤكد على ضرورة احًتام االتفاق ادلبم بشأنو، ففي قضية كانت معروضة على احملكمة 3الداخلي

م يف 27/04/1996العليا تتلخص وقائعها يف أن شركة ذ.م.م )ج.س.س( طعنت بطريق النقض بتاريخ 
القاضي بإلغاء احلكم ادلستأنف فيو الصادر  م04/12/1995 قرار صادر عن رللس قضاء وىران بتاريخ

عن زلكمة وىران واحلكم من جديد بإهناء عقد التسيَت ادلبم بُت الطرفُت حول القاعدة التجارية 
، حيث جاء يف أحد أوجو الطعن أن زلكمة وىران غَت سلتصة (ج.م)ادلوجودة باحملل التجاري للسيد 

دلبم بُت الطرفُت إقليميا يف ىذا النزاع الذي يعود اختصاصو حملكمة اجلزائر وحدىا طبقا لبنود العقد ا
والذي ينص يف مادتو السادسة بأن االختصاص يف حالة النزاع حول العقد أو تنفيذه دينح حملكمة 
اجلزائر، وأن ىذا الدفع بعدم االختصاص قد مت إثارتو أوال وقبل اخلوض يف ادلوضوع، أجابت احملكمة 

حيث ال جيوز نقضو وال تعديلو إال من ق.م.ج  106العليا بأن العقد شريعة ادلتعاقدين طبقا للمادة 

                                                 

-؛ أمحد ىندي، أصول احملاكمات ادلدنية والتجارية )دراسة يف التنظيم القضائي39عبد السالم ديب، ادلرجع السابق، ص  -1
 126-125م، ص 1989التحكيم(، الدار اجلامعية، بَتوت، لبنان، -األحكام وطرق الطعن فيها-مةاحملاك-الدعوى-االختصاص

 .131وخاصة الصفحة 
جيب إثارة الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي، قبل أي دفاع يف ادلوضوع أو دفع بعدم  »: أنو على من ق.إ.م.إ.ج 47تنص ادلادة  -2

 «القبول.

 ليو سابقا.إشارة سبت اإل ،17/02/1998الصادر بتاريخ  160246رقم قرار احملكمة العليا، ملف  -3
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ن تكون زلكمة اجلزائر أن الطرفُت قد اتفقا على أباتفاق الطرفُت أو لألسباب اليت يقررىا القانون، ودبا 
ىي ادلختصة عند قيام النزاع بينهما فإن قضاة االستئناف بإلغائهم احلكم ادلستأنف فيو الصادر عن 

م القاضي بعدم االختصاص دل يطبقوا القانون 11/05/1994 القسم التجاري دبحكمة وىران بتاريخ
 تطبيقا سليما، ويعد ذلك ذباوزا لسلطتهم، وىكذا قامت احملكمة العليا بقبول ىذا النقض على أساس

خرى. يف قضية أخرى أيضا أكدت احملكمة العليا على ىذا ادلبدأ يف ىذا الوجو دون مناقشة الوجوه األ
نو قانونا جيوز لطريف أبأن االختصاص احمللي ليس من النظام العام، و صورتو الضمنية حيث قضت 

 .1اخلصومة دائما احلضور باختيارىم أمام القاضي حىت ولو دل يكن سلتصا زلليا بنظر الدعوى

كد على مبدأ االعًتاف بفكرة اخلضوع االختياري فإن أإذا كان االجتهاد القضائي اجلزائري قد 
يبُت وجود غموض على مستوى القاعدة اليت ذبيز ىذا صوص هبذا اخلائري ربليل موقف ادلشرع اجلز 

ي عندما ديثل ادلدعى عليو أتتكلم عن مبدأ اخلضوع االختياري يف صورتو الضمنية،  46ادلبدأ، فادلادة 
قليميا ويبدأ يف الكالم يف ادلوضوع دون إيف دعوى رفعها ضده خصمو ادلدعي؛ أمام زلكمة غَت سلتصة 

ذل القاضي ادلعروض إاختصاص ىذه احملكمة، ما دييز ىذه ادلادة أهنا تشًتط تقدمي طلب بعدم يدفع أن 
عليو النزاع، وىنا يطرح السؤال: ىل تدخل القاضي يعتب عامال حامسا يف قبول ىذا االختصاص، ىل 

ق تصديق من طرف القاضي ادلعُت عن طريق اتفالجيب إخضاع صحة اتفاق اخلضوع االختياري ل
الذي  األطراف؟ ىذا السؤال يقودنا اذل استحضار نظرية العقد القضائي ادلعروفة لدى الفقو الفرنسي،

دبعٌت أن وجود ىذا  ،2بأنو كل اتفاق إرادي بُت األطراف يعاين وجوده القاضيالعقد القضائي يعرف 
د االلتزام ادلتبادل العقد القضائي يعتمد على ادلعاينة الصرحية من طرف القاضي الذي يتحقق من وجو 

بُت الطرفُت، ىذا العقد القضائي ديثل التعبَت عن إمكانية األطراف التصرف بكل حرية يف حقهم يف 
تفاق على تعليق الالدعوى القضائية، كتنازل الطرفُت مثال عن كل أو بعض من حقهم يف الدعوى، أو ا

 .3اخلصومة أو التنازل عنها اتفاقيا

فعالية اتفاق اخلضوع االختياري ال تعتمد على االعًتاف الصريح هبا من  يف احلقيقة يبدو لنا أن
طرف القاضي، ولو كان االمر عكس ذلك لكن جيب على القاضي أن يعلن عدم اختصاصو تلقائيا، 

                                                 

 .99م، ص 1990، 04 ع.، اجمللة القضائية، 08/01/1989الصادر بتاريخ  55818، ملف رقم اجمللس األعلىقرار  -1

2- Y. MULLER, thèse préc., n° 3. 

3- Ibid., n° 4. 
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قاضي ليس حباجة ن الأغَت أنو ال ديكنو فعل ذلك عندما يتعلق األمر باالختصاص احمللي، وىذا يعٍت 
طراف، وإن كان ىناك من يعارض ىذا االختصاص، فإنو الطرف الذي تقررت احلماية دلعاينة اتفاق األ

ثارة عدم اختصاص احملكمة قبل اخلوض يف ادلوضوع، أضف إذل ذلك إدلصلحتو، والذي يستوجب عليو 
ثر على ادلرونة اليت يتصف هبا الشرط ادلانح ؤ أن اشًتاط موافقة القاضي على اتفاق األطراف ي

 .1كعقد قضائي  كيفوذلذا السبب ال جيب أن يالختصاص، ل
من ق.إ.م.إ.ج يزداد تعقيدا عند قراءة ادلادة  46الغموض الذي تعرفو ادلادة من جهة أخرى 

اخلضوع االختياري الصرحية، حيث ديكن لألطراف  تمن نفس القانون، ىذه ادلادة تنظم اتفاقا 45
لتفصل يف نزاعهم الناشئ أو احملتمل النشوء، غَت  ادراج شرط يف العقد يعُت زلكمة غَت سلتصة إقليميا

ر يبدو ظأهنا سبنع ىذا النوع من االتفاقات إن دل تكن معقودة بُت طرفُت ذلما صفة التجار، ىذا احل
من قانون اإلجراءات ادلدنية  46وادلادة  45للوىلة االوذل أنو خيلق نوعا من التناقض بُت نص ادلادة 

طراف بغض النظر عن اتفاقات اخلضوع االختياري بُت األجييز  46هة يف ادلادة واإلدارية، فادلشرع من ج
يقصر ابرام ىذه االتفاقات على فئة التجار، ىذا التناقض يطرح   45صفتهم، ومن جهة أخرى يف ادلادة 

كثَتا من الغموض حول موقف ادلشرع اجلزائري اذباه مبدأ اخلضوع االختياري وديكن أن يفسر موقفو اذل 
 دة تفسَتات.ع

ن ادلشرع اجلزائري يقبل باتفاقات اخلضوع االختياري ادلعقودة فقط بُت أن يفهم أديكن 
تنظم اتفاقات اخلضوع االختياري الصرحية، بينما  45األطراف الذين ذلم صفة التاجر، حيث أن ادلادة 

ن ادلشرع اجلزائري جييز أاخلضوع االختياري الضمنية، كما ديكن القول  تفاقاتتتعلق با 46ادلادة 
اتفاقات اخلضوع االختياري الضمنية فقط بُت االطراف مهما كانت صفتهم، بينما دينع اتفاقات 

ن ادلشرع اجلزائري أراد أن أاخلضوع االختياري الصرحية إن دل تكن بُت طرفُت ذلما صفة التاجر، وردبا 
راد أن دينعها يف اجملال الدورل أل الداخلي، و برام اتفاقات اخلضوع االختياري يف اجملاإيسمح لألطراف ب

يفهم وقد  طراف ليست ذلم صفة التاجر،أعندما تكون ىذه االتفاقات بُت  45بإدراجو نص ادلادة 
يف  الختياري، غَت أنو أراد أن يقصرهاخلضوع ا أن يعًتف دببدأنو أراد أموقف ادلشرع اجلزائري أيضا على 

إطار العقود على التجار، أما خارج العقود فهي جائزة مهما كانت صفة الطرف سواء كان تاجرا أو غَت 

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 35. 
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ديكن القول أن ادلشرع اجلزائري يقبل اتفاقات اخلضوع االختياري ادلبمة فقط بُت التجار،  كما،  1تاجر
شرع اجلزائري عند إصداره قانون واليت ردبا كان من ادلفروض أن ادل 45تتناقض مع ادلادة  46ن ادلادة أو 

ىو ، ويبدو أن ىذا الرأي 2نو أغفل ذلكأما غَت ااإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلديد؛ أن يلغيها سب
يف  45راد من خالل تضمُت نص ادلادة أن ادلشرع اجلزائري أ األقرب للصواب حيث يبدو حسب رأينا

قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية االعًتاف دببدأ اخلضوع االختياري يف اجملال الداخلي من جهة ومن 
جهة أخرى منع ىذا النوع من االتفاقات بُت األطراف اليت ليس ذلا صفة التاجر محاية للطرف الضعيف 

 .3خاصة يف عقود اإلذعان، كالعقود ادلبمة مع ادلستهلكُت
ربليل ادلوقف ادلتخذ اذباه مبدأ اخلضوع االختياري على ادلستوى الداخلي،  هنينااوإن كنا قد 

 جنبيا. أالبحث عن موقف ادلشرع اجلزائري اذباه ىذا ادلبدأ يف العالقات ادلتضمنة عنصرا  ناآلجيب 
 : مبدأ الخضوع االختياري في المجال الدولي.الفرع الثاني

يتضمن قواعد واضحة زبص االختصاص القضائي الدورل، القانون الدورل اخلاص اجلزائري ال 
، مت زبصيص مادتُت فقط تتعلقان 4م1966 فمنذ صدور قانون اإلجراءات ادلدنية القدمي سنة

، وبعد صدور قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية 11وادلادة  10باالختصاص القضائي الدورل مها ادلادة 
منو،  42وادلادة  41تُت ادلادتُت يف نص ادلادة اادلشرع فقط بإعادة تكرار ى كتفىا ، م2008اجلديد سنة 

من القانون  15و 14يرجع أصلهما اذل القانون الفرنسي حيث مت استنساخهما عن ادلادة  انالنص انىذ
 .5ادلدين الفرنسي، الذي بدوره دل خيصص غَت ىاتُت ادلادتُت الوحيدتُت لالختصاص القضائي الدورل

جيوز أن يكلف  »       و:على أن قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلزائريمن  41ادلادة  ص تن
باحلضور كل أجنيب، حىت ولو دل يكن مقيما يف اجلزائر، أمام اجلهات القضائية اجلزائرية، لتنفيذ 

                                                 

(، الطبعة الثالثة، 2008فيفري  23مؤرخ يف  09-08الرمحن، شرح قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية )قانون رقم بربارة عبد  -1
 .97م، ص 2011منشورات بغدادي، اجلزائر، 

تنظيم عبد الرزاق دربال، ضابط االختصاص القضائي الدورل ادلبٍت على اخلضوع االختياري جلهة قضائية معينة، ملتقى وطٍت حول  -2
 م.2010أفريل  22-21العالقات الدولية اخلاصة يف اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 

 .39؛ عبد السالم ديب، ادلرجع السابق، ص 97بربارة عبد الرمحن، ادلرجع السابق، ص  -3

قانون اإلجراءات ادلدنية، ادلعدل وادلتضمن  1966يونيو سنة  8ادلوافق  1386صفر عام  18ادلؤرخ يف  154-66األمر رقم  -4
 .582، ص 1966يونيو  09مؤرخة يف ، 47 .ع ج.ر،، وادلتمم

 )تنازع االختصاص القضائي ؛ اعراب بلقاسم، القانون الدورل اخلاص اجلزائري18ص  ثاين،الاجلزء  ادلرجع السابق، ،موحند إسعاد -5
 . 17م، ص 2006، اجلزء الثاين، الطبعة الرابعة، دار ىومو، اجلزائر، (اجلنسية، الدورل
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أمام اجلهات  ور االلتزامات اليت تعاقد عليها يف اجلزائر مع جزائري. كما جيوز أيضا تكليفو باحلض
فتنص على  42ادة  ا ادل  ، أم1«القضائية اجلزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها يف بلد أجنيب مع جزائريُت.

اقد  ات تع أن التزام  ة اجلزائرية بش ام اجلهات القضائي جيوز أن يكلف باحلضور كل جزائري أم »و:  أن
من قانون اإلجراءات  42و 41حسب ادلادتُت  ،2« يب. ها يف بلد أجنيب، حىت ولو كان مع أجن علي

 (41ادلادة )دوليا كل مرة يكون فيها اجلزائري مدعي  ة فان القضاء اجلزائري يكون سلتصاادلدنية واإلداري
، بينما تستبعد مسألة اختصاص القضاء اجلزائري عندما ال يكون أي جزائري (42ادلادة )أو مدعى عليو 

 .3طرفا يف النزاع
مادتُت فقط تتعلقان باالختصاص القضائي الدورل للمحاكم اجلزائرية يكون القانون بتخصيصو 

االتفاقات ادلاضلة لالختصاص، قانون  ىذا ما أثر علىاجلزائري قد أبان عن قصوره يف ىذا اجملال، و 
، فهل يف اجملال الدورل تاإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلديد دل يعطي أي مكان لنص ينظم ىذه االتفاقا

 يعٍت ىذا أن ادلشرع اجلزائري يرفض االعًتاف دببدأ اخلضوع االختياري يف اجملال الدورل؟
الفرنسي التوجو صوب الفقو والقضاء خرى أمور أمن بُت  علينا لإلجابة على ىذا السؤال جيب

نظرا للتشابو الكبَت يف ىذه ادلسألة، ىذه ادلقارنة بالقانون الفرنسي تبدو طبيعية العتبارات واضحة تتمثل  
من  15و 14مت نقلهما عن ادلادة من ق.إ.م.إ.ج  42و 41كما سبق اإلشارة إليو إذل أن نص ادلادتُت 

ليس ىذا فحسب بل ، م1966قدمي سنة منذ صدور قانون اإلجراءات ادلدنية ال القانون ادلدين الفرنسي
 48ادلادة  ر اتفاقات اخلضوع االختياري إن دل تكن بُت التجار عنظاليت رب 45مت أيضا نقل نص ادلادة 

وادلعمول بو من أول يناير م 1975ديسمب سنة  05قانون اإلجراءات ادلدنية الفرنسي الصادر يف من 
، أضف اذل ذلك م2008، حُت إصدار قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلزائري اجلديد سنة م1976

أن القانون الدورل اخلاص اجلزائري اعتمد نفس هنج ادلشرع الفرنسي بسكوتو كلية عن ربديد القواعد 
                                                 

 من القانون ادلدين الفرنسي:  14تقابلها ادلادة  -1
- Article 14: « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux 

français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra 

être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger 

envers des Français.»; v.: <http://www.legifrance.gouv.fr>, 05-  -      

 من القانون ادلدين الفرنسي:    تقابلها ادلادة  -2
- Article 15: « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations 

par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.»; v.: <http://www.legifrance.gouv.fr>, 

  -  -      

 . 18ادلرجع السابق، ص  اعراب بلقاسم، -3
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و أنية السابق العامة لالختصاص القضائي الدورل للمحاكم اجلزائرية سواء يف ظل قانون االجراءات ادلد
على ضوء ما تقدم سندرس أوال موقف القضاء الفرنسي و ، 1قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلديد

 (.الفقرة الثانية(، مث نبحث عن احللول ادلمكنة يف القانون اجلزائري )الفقرة األوذل) من ىذه ادلسألة
  .: موقف القضاء الفرنسيالفقرة األولى

يتميز النظام القضائي الفرنسي بسكوتو عن ربديد القواعد العامة لالختصاص القضائي الدورل 
ال بالنزاع الذي يكون فيو إمن القانون ادلدين اليت ال تتعلق  15و 14للمحاكم الفرنسية، باستثناء ادلادة 

سي يفسر ىذين فرنسية، من جهة أخرى كان االجتهاد القضائي الفرنال اجلنسية حيملاألطراف  حدأ
ادلادتُت تفسَتا ضيقا، فمنذ وقت طويل كان يستخلص عدم اختصاص القضاء الفرنسي يف النزاعات 

 .2اليت تقوم بُت األجانب
ىذا ادلوقف انعكس سلبا على مسائل اتفاق اخلضوع االختياري، ففي أوائل القرن التاسع  

يتم تعيُت النظام القضائي الفرنسي من  ظهر أكثر ربفظا عندمااالجتهاد القضائي الفرنسي يعشر كان 
طرف األجانب، حيث كان يعتب بأن القضاء الفرنسي ادلعُت ليس ىناك ما جيبه على الفصل يف نزاع 

ُت فقط، فهو امتياز خاص منح للوطنيُت يبُت أجنبُت، ألن قضاء الدولة وجد إلقامة العدل بُت الوطن
احملكمة فإن ذلذه أمام زلكمة فرنسية،  واعلى أن يتقاض مىؤالء بإرادهت، حىت ولو وافق 3دون األجانب

 .4أو ترفض ذلك اخليار يف أن تقضي بينهما
، الذي قدم عدة حجج تبر ىذا النقد،  5موقف القضاء ىذا انتقد بشدة من طرف الفقو 

 من جهة أن يتم منح يعقلكانت أوذل ىذه االنتقادات تعتب موقف القضاء الفرنسي متناقضا، فكيف 
حلماية ىذه احلقوق، كما  ةحقوق لألجانب يف فرنسا، ومن جهة أخرى ال تعطى ذلم الوسيلة القضائي

بقواعد العدالة، فعندما يرفض القضاء الفرنسي الفصل  انو يتضمن مساسأانتقد ىذا ادلوقف على أساس 

                                                 

 .188حبار زلمد، ادلرجع السابق، ص  -1

 أيضا: راجع؛    ، ص نفسوادلرجع  -2
- Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, Droit international privé, 10

e
 

éd., Dalloz, 2013, n
os

 695 et s. 

 .18اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص  -3
4- Civ. 17 juill. 1826, D.P. 1826.1.418, S. 1827.1.13; Cass. Req., 2 avr. 1833, D.P. 1833.1.250., S. 

            Cass. Civ., 14 mai 1834, D.P. 1834.1.245. 

 .   حبار زلمد، ادلرجع السابق، ص  -5
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ادلعتمد يف فرنسا،  يف نزاع نشأ يف فرنسا طرفاه أجنبيان فذلك من شأنو أن ديس دببدأ احلق يف التقاضي
ساسا على أن ىذا ادلوقف يهدد األمن أخر وجو دلوقف القضاء الفرنسي يف ىذه ادلسألة، يرتكز آانتقاد 

جنيب أوالده األجانب ادلقيمُت يف فرنسا، وعندما يرفع ىؤالء أادلدين الفرنسي، ومثال ذلك أن يهمل أب 
دعوى نفقة ضد والدىم سيعلن القضاء الفرنسي عدم اختصاصو، وىذا ما يؤدي بوضع ىؤالء األبناء يف 

 فعال سبس باألمن ادلدين الفرنسي. أوضع اجتماعي صعب يؤدي هبم اذل ارتكاب 
تخلي تدرجييا عن موقفو الفرنسي بدأ ىذا األخَت بالبسبب االنتقادات الشديدة ادلوجهة للقضاء 

غَت أن ىذا التخلي مت تكريسو ، 1الرافض للفصل يف النزاعات اليت تقوم بُت األجانب يف القرن العشرين
عدم التمسك دببدأ عدم االختصاص  (Patino) "باتينو"يف قرار عندما قررت زلكمة النقض بصفة هنائية 

التطور كان مهما خاصة  ويرى بعض الكتاب الفرنسُت أن ىذا، 2يف النزاعات اليت تقوم بُت األجانب
فيما خيص اتفاقات اخلضوع االختياري، فمبدأ عدم االختصاص يف النزاعات اليت تقوم بُت األجانب 

اخلضوع االختياري الذي يعينو مت إبرامو بُت يًتك للقاضي حرية التخلي عن النزاع حبجة أن اتفاق 
، فوجود ىكذا اتفاق يفًتض بالتأكيد نتائجونو ضار يف أأطراف ذلا جنسية أجنبية، ومن ىنا يثبت 

توطُت العناصر األساسية للنزاع يف فرنسا كتوطن على األقل أحد أطراف العقد يف فرنسا، أو أن فرنسا 
اح ربت ىذه الظروف للمحاكم الفرنسية لكي ال تفصل يف ىي مكان تنفيذ العقد اخل...، فالسم

النزاع، دبعٌت آخر إحالة ادلتقاضُت إذل زلكمة أجنبية، ىو ذباىل دلصاحل ادلتقاضُت وديكن أن يؤدي إذل 
إنكار للعدالة، خاصة إذا اعتبت احملكمة األجنبية االتفاق بأنو صحيح، احًتام التوقعات الشرعية 

عالية إعمال اتفاق اخلضوع االختياري سواء كان القاضي ادلعُت فرنسي أو بكل فو لألطراف تفرض 
 .3أجنيب، ومهما كانت جنسية ادلتقاضُت

النقص ادلسجل يف التشريع الفرنسي اخلاص بنظام االختصاص القضائي الدورل،  ىذا إزاء
من القانون ادلدين، مت دفع االجتهاد القضائي الفرنسي للعب دور  15و 14ل فقط من ادلواد كَ شَ مم  ال

مهم يف وضع قواعد االختصاص القضائي الدورل، من خالل توسيع حاالت عرض النزاع على احملاكم 
الفرنسية، خاصة عندما ال يكون أي فرنسي طرفا يف النزاع، فقد اضطر القضاء الفرنسي إذل التدخل 

                                                 

 .18اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص  -1

2- V. Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, op.cit., n
o
       

3- P. Guez, thèse préc., p. 44. 
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يف سبديد أحكام قواعد االختصاص احمللية الداخلية لتحكم العالقات الدولية،  لوضع قاعدة ىامة تتمثل
دبعٌت أن االختصاص الدورل يتحدد عن طريق سبديد قواعد االختصاص احمللي الداخلي إذل اجملال 
الدورل، وىكذا فإن قواعد االختصاص القضائي الدورل ليست سوى تطبيق لقواعد االختصاص احمللي 

(Arrêts Pelassa) "بيالسا"ين مها حكم َت القاعدة مت تكريسها حبكمُت شه ىذه الداخلي،
الصادر  1

دبد قواعد  فيو عن الغرفة ادلدنية حملكمة النقض الفرنسية اليت صرحت م19/10/1959بتاريخ 
االختصاص احمللي الداخلي ليتم تطبيقها يف رلال االختصاص القضائي الدورل للمحاكم الفرنسية، 

(Arrêt Scheffel) "شيفل"وحكم 
الذي أكد ادلبدأين  م30/10/1962نفس الغرفة بتاريخ عن الصادر  2

: أن كون طريف النزاع من األجانب ال يعتب مانعا الختصاص القضاء الفرنسي بنظر ىذا 3ومها امُتاذل
االختصاص النزاع، وأنو يتم استخالص قواعد االختصاص القضائي الدورل للمحاكم الفرنسية من قواعد 

 .4احمللي الداخلية

أن كون طريف النزاع من األجانب ال الذي ينص على  ألمبدلبإقرار االجتهاد القضائي الفرنسي 
يعتب مانعا الختصاص القضاء الفرنسي بنظر ىذا النزاع، وأنو يتم استخالص قواعد االختصاص 

االجتهاد يكون رنسي الداخلية؛ القضائي الدورل للمحاكم الفرنسية من قواعد االختصاص احمللي الف
ن يؤسس ليس فقط على روابط أالفرنسي ديكن  القضائي اعًتف صراحة بأن االختصاصقد القضائي 

يضا على أواحملكمة الفرنسية، ولكن  على األقل شخصية )اجلنسية الفرنسية( بُت واحد من ادلتقاضُت
ما روابط اقليمية )موطن ادلدعى عليو للدعاوى الشخصية، مكان وجود ادلال...(، وىكذا برز تنافس 

خرى لالختصاص احمللي شلا دفع للتساؤل حول العالقة بينها، ىل ىي بُت ضابط اجلنسية والضوابط األ
خرى ال عندما ال تؤدي األإ تلعب دورىامية الواحدة ال لَ تناوبية، تلعب دورىا حبسب رغبة ادلدعي أو سم 

خر؟ ىل تعتب ضوابط آلىو الضابط ادلفضل على ا ااذل اختصاص القضاء الفرنسي؟ ويف ىذه احلالة م

                                                 

1- Cass. 1
ère

 civ., 19 oct. 1959, Pelassa, D. 1960, p. 37, note G. Holleaux. 

2- Cass   
re
 civ., 30 octobre 1962, Scheffel, Bull. 1962 I n° 449 p. 385 ; RCDIP 1963 p. 387, note 

Francescakis; D. 1963, p. 109, note G. Holleaux. 
3- Arrêt Scheffel du 30 octobre      qui rappelait « que l’extranéité des parties n’est pas une cause 

d’incompétence des juridictions françaises dont… la compétence internationale se détermine par 

extension des règles de compétence interne ». 

بن عصمان مجال، ادلسؤولية التقصَتية ادلًتتبة عن التصادم البحري يف القانون الدورل اخلاص، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف  -4
؛ حبار زلمد، ادلرجع السابق، 373، ص م2008/2009اخلاص، جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، السنة اجلامعية القانون 
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ن تتدخل إال عندما ال ديكن تأسيس أنسية وال ديكنها اجلاالختصاص احمللية بديلة بالنسبة لضابط 
االختصاص القضائي الفرنسي على اجلنسية الفرنسية؟ أو بالعكس جيب اعتبار القواعد ادلؤسسة 

ال قواعد احتياطية ال تتدخل إحد ادلتقاضُت ليست أللالختصاص على أساس ضابط اجلنسية الفرنسية 
رابط إقليمي ذو صلة بُت النزاع والقضاء  ال بشرط عندما ال ديكن لالختصاص الفرنسي أن يتحقق وفقإ

الروابط  ترجيحلزام القاضي إالقضائي الفرنسي أجاب على ىذه ادلسألة من خالل ، االجتهاد الفرنسي
، وهبذا تكون 1عند تأسيسو اختصاصو 15و 14احمللية على الروابط الشخصية ادلنصوص عليها يف ادلادة 

ذلما صفة احتياطية فقط يف مقابلة القواعد العادية لالختصاص القضائي الدورل ادلتمثلة  تانادلاد انىات
 .2يف قواعد االختصاص الداخلي

 : حكم المسألة في القانون الجزائري.الفقرة الثانية
يف مواجهة النقص التشريعي ادلسجل على مستوى االختصاص القضائي الدورل للمحاكم 

اجلزائري للتدخل لسد ىذا النقص معتمدا نفس احلل الذي أخذ بو القضاء  اجلزائرية مت دفع القضاء
الفرنسي، ففي ما خيص إمكانية األجانب للتقاضي أمام احملاكم اجلزائرية عندما ال يكون أي جزائري 

يف النزاع فقد أعلن القضاء اجلزائري اختصاصو القضائي الدورل بنظر ىذه ادلنازعات من خالل  اطرف
، احلكم األول سبق إصداره عن زلكمة استئناف اجلزائر العاصمة بتاريخ 3ئيُتحكمُت قضا

 وأن ىذه ادلسألةرفع دعوى أمام القضاء اجلزائري  األجانب مكانيةإأكد على حيث  م19/01/1966
 حقا مدنيا مقصورا على اجلزائريُت وحدىم ولَتتب على ذلكىي ليست و  ،تعتب لصيقة بقانون الشعوب

أنو ال يوجد يف القانون اجلزائري أي نص قانوين دينع األجانب من عرض دعواىم أمام القضاء اجلزائري ب
طريف الدعوى من األجانب ال  أن كونو بصفتهم مدعُت فيها أو بصفتهم مدعى عليهم فيها،  سواء

ن زلكمة يعتب سببا لعدم االختصاص القضائي للمحاكم اجلزائرية، أما احلكم الثاين الذي صدر ع
فقد أكد بدوره على أن جهات القضاء اجلزائري تبقى سلتصة بالفصل م 20/04/1972قسنطينة بتاريخ 

قامة باجلزائر، إأو زلل  ايف الدعوى ادلعروضة أمامها ضد األجانب مىت كان للمدعى عليو األجنيب موطن
)األجنيب( موطنا  عليومادام الثابت من عناصر ادللف أن للمدعى  » :أنو حيث جاء يف ىذا القرار

                                                 

1- Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, op. cit., n
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 باجلزائر باعتباره ديارس هبا وظيفة طبيب دلدة تزيد عن الثالث سنوات السابقة لتاريخ قيد الدعوى ضده
قليميا كافيا يسمح للمحكمة اليت مت عرض الدعوى إن ذلك يعتب عنصرا )من طرف مدعي أجنيب( فإ

 .«ذا النزاع ادلعروض أمامهاأمامها بالتصريح باختصاصها القضائي )الدورل( بالفصل يف ى
ودلواجهة خلو القانون اجلزائري من قواعد ربكم االختصاص القضائي الدورل، قام القضاء 
اجلزائري باستخالص ىذه القواعد من األحكام ادلتعلقة باالختصاص احمللي ادلنصوص عليها يف قانون 

وما بعدىا من ىذا القانون، ىذه األحكام ىي  08اإلجراءات ادلدنية السابق وادلنصوص عليها يف ادلادة 
وما بعدىا من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلديد الصادر سنة  37نصوص عليها اليوم يف ادلادة ادل

، فليس ىناك يف القانون اجلزائري ما دينع من تبٍت ما انتهى إليو الفقو والقضاء يف فرنسا م2008
إن ىذا التمديد لقواعد االختصاص اإلقليمية يفًتض أن تكون احملاكم ف وعليو خبصوص ىذه ادلسألة،
حد عناصر النزاع األساسية أكل مرة يكون فيها   اأجنبي انزاع ادلتضمن عنصر الاجلزائرية سلتصة بنظر 

يف اجلزائر، فاستالف عناصر الربط ادلستعملة من طرف القانون الداخلي تسمح بًتكيز النزاع  اموجود
النظام القضائي اجلزائري إذا كان ىذا العنصر يتحقق يف اجلزائر، وعكس ذلك إذا كانت الدورل يف 

، فمثال تكون احملاكم اجلزائرية 1عناصر النزاع غَت زلققة يف اجلزائر فإن االختصاص لن يكون معقودا ذلا
 ايف اجلزائر طبق ةو زلل إقامأإذا كان للمدعى عليو موطن  اأجنبي اسلتصة بنظر النزاع ادلتضمن عنصر 

من ق.إ.م.إ.ج، وزبتص احملكمة أين يوجد موقع ادلال طبقا للقاعدة ادلنصوص عليها  37لنص ادلادة 
، ألهنا ىي احملكمة اليت ذلا القدرة على ازباذ كل اإلجراءات اليت قد يتطلبها 01الفقرة  39يف ادلادة 

خبة قضائية بشأن ىذا ادلال، أو ازباذ إجراءات الفصل يف النزاع ادلتعلق بادلال ادلتنازع بشأنو، كإجراء 
، وما يالحظ ىنا أنو إذا كانت قواعد االختصاص اإلقليمي 2احلجز التحفظي أو احلجز التنفيذي،...اخل

ربدد لنا احملكمة ادلختصة داخل النظام القضائي اجلزائري، فإنو عند نقلها إذل اجملال الدورل بصفتها 
ن وضيفتها حيث تبُت لنا فقط إذا كان النظام القضائي اجلزائري سلتصا أم قواعد اختصاص دورل تغَت م

، لكن ماذا عن اتفاق اخلضوع 3خرآن تتعدى ذلك لتقوم بعقد االختصاص لقضاء أجنيب أال دون 
 االختياري؟

                                                 

 .وما بعدىا 19اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص  -1

 .193حبار زلمد، ادلرجع السابق، ص  -2

 .22اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص  -3
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بالنسبة دلبدأ اخلضوع االختياري وإعمالو يف اجملال الدورل، يبدو لنا أن شرعية ىذا ادلبدأ يف 
اليت تعتب  الدولية تاالتفاقا ئر ثابتة، يدعمها يف ذلك عدة اعتبارات، من بُت ىذه االعتبارات ىياجلزا

ىم ىذه أمن بُت أىم النصوص اليت عبت فيها الدولة اجلزائرية عن قبوذلا دلبدأ اخلضوع االختياري، ومن 
اتفاقية التعاون القانوين والقضائي بُت دول ارباد ادلغرب العريب اليت نصت يف باهبا األول،  1االتفاقيات

يف غَت األمور ادلنصوص عليها يف ادلادة السابقة تعتب زلاكم  »منها على أنو:  34القسم الرابع ادلادة 
اختصاص زلاكم ذلك  الطرف ادلتعاقد سلتصة يف احلاالت التالية:... د( إذا قبل ادلدعى عليو صراحة

 . ه(عن طريق االتفاق على اختصاصهاُت موطن سلتار أم يالطرف ادلتعاقد سواء كان ذلك عن طريق تع
إذا أبدى ادلدعى عليو دفاعو يف موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص احملكمة ادلرفوع أمامها 

، ىذه ادلادة تبُت جليا مبدأ قبول اخلضوع االختياري يف صورتيو الضمنية )فقرة ه( والصرحية 2«النزاع
منها  28)فقرة د(، ىذا ما مت تقريره أيضا يف اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فقد نصت يف ادلادة 

التفاقية تعتب زلاكم من ىذه ا 27و 26...يف غَت ادلسائل ادلنصوص عليها يف ادلادتُت » :3نوأعلى 
قد قبل إذا كان ادلدعى عليو  -الطرف ادلتعاقد الذي صدر فيو احلكم سلتصة يف احلاالت االتية: ...ه

أو عن ادلتعاقد سواء كان عن طريق تعيُت موطن سلتار  اخلضوع صراحة الختصاص زلاكم ذلك الطرف
اختصاصها مىت كان قانون ذلك  ق اخلضوع االختياري يف صورتو الصرحية[ علىا]اتفطريق االتفاق

إذا أبدى ادلدعى عليو دفاعو يف موضوع الدعوى دون أن  -الطرف ادلتعاقد ال حيرم مثل ىذا االتفاق، و
، «...ق اخلضوع االختياري يف صورتو الضمنية[،اها النزاع]اتف دم اختصاص احملكمة ادلرفوع أمام ع بع يدف

م اخلاصة باعتماد القرارات 1958ليس ىذا فحسب ولكن بانضمام اجلزائر اذل اتفاقية نيويورك لسنة 

                                                 

فقرة "ج" منها ال 17توجد اتفاقيات أخرى تنص على مبدأ اخلضوع االختياري نذكر منها: االتفاقية اجلزائرية اإلسبانية يف ادلادة  -1
، يتضمن التصديق على اتفاقية 2006فباير سنة  11ادلوافق  1427زلرم عام  12مؤرخ يف  64-06)مرسوم رئاسي رقم  :و"د"

فباير  24جملال ادلدين والتجاري بُت اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية وشللكة إسبانيا، موقعة دبدريد يف تتعلق بالتعاون القضائي يف ا
 .( 14م، ص2006سنة  ،08 ع. ،ج.ر، 2005سنة 

مت اإلشارة  بُت دول ارباد ادلغرب العريب، القضائيالقانوين و  لتعاوناتفاقية ا علىادلصادقة تضمن ي 181-94رئاسي رقم  مرسوم -2
 إليو سابقا.

مت اإلشارة إليو  يف الرياض،لتعاون القضائي ادلوقعة اتفاقية الرياض العربية ل علىالتصديق تضمن ي 47-01رئاسي رقم  مرسوم -3
سابقا.



 فكرة اخلضوع االختياري                                                                     ولاأل الباب

 69 

، تكون قد وافقت على مبدأ دور اإلرادة يف سلب اختصاص القضاء اجلزائري 1التحكيمية وتنفيذىا
 جيب أن بشأن بعض ادلنازعات لتعهده بو لقضاء خاص وفقا إلرادة األطراف، ومن ىنا فمن باب أوذل

يسمح إلرادة األطراف يف اتفاق اخلضوع االختياري على منح االختصاص حملاكم دولة أخرى يثبت ذلا 
صفتها القضائية اخلالصة، فاإلرادة ىي ذاهتا يف كال االتفاقُت )اتفاق التحكيم واتفاق اخلضوع 

فاق اختيار القاضي ىي االختياري( فادلعطيات اليت يتأسس عليها القول دبشروعية اتفاق التحكيم وات
ذل ذلك أن اتفاق اخلضوع االختياري ال خيلق اختصاصا جديدا كالتحكيم وإمنا فقط إواحدة، أضف 

 .2ينقلو جلهة قضائية أخرى
خر يبر قبول مبدأ اتفاق اخلضوع االختياري، فإذا كانت قواعد االختصاص القضائي آاعتبار 

الداخلية واليت يف أغلبها ليست من النظام العام، فإنو  الدورل ىي امتداد لقواعد االختصاص االقليمي
حيق لألطراف االتفاق على سلالفتها، حيث يصح االتفاق على سلب االختصاص عن القضاء اجلزائري 

 37، وىكذا فعند نقل نص ادلادة 3رغم اختصاصو أو على جلب االختصاص لو رغم عدم اختصاصو
ين النصُت )موطن ذ ادلعتمدة من قبل ىَتفمن احملتمل أن ادلعاياذل اجملال الدورل،  ق.إ.م.إ.جمن  39و

ادلدعى عليو، ومكان سبركز الوضعية القانونية( ديكن أن يعُت أحدىا نظاما قضائيا أجنبيا بينما يعُت 
االخر النظام القانوين اجلزائري، وىذا ما يعٍت أن النظام القضائي اجلزائري دل يعد يتمتع باالختصاص 

، وما من شيء دينع العتبارات ادلالئمة من اختيار زلكمة تابعة لنظام قضائي ثالث، وعليو ال االنفرادي
ن احلاالت ادلعددة يف ادلادة أيوجد ما دينع يف القانون اجلزائري من قبول مبدأ اخلضوع االختياري خاصة و 

 . 4ىي ذات مصلحة خاصة 39و  37
بالنسبة لالجتهاد القضائي اجلزائري ىي قليلة تلك القرارات اليت تتعلق باتفاق اخلضوع 
االختياري، مع ذلك يبدو أن االجتهاد القضائي يف اجلزائر كان مًتددا حول االعًتاف بفكرة اخلضوع 

حملكمة العليا نو كان يرفض ىذا ادلبدأ سباما يف اجملال الدورل، ففي قرار صادر عن اأاالختياري حيث صلد 

                                                 

، يتضمن االنضمام بتحفظ إذل م1988نوفمب سنة  05ادلوافق  1409ربيع األول عام  25ادلؤرخ يف  233-88مرسوم رقم  -1
، واخلاصة باعتماد القرارات التحكيمية م1958يونيو سنة  10االتفاقية اليت صادق عليها مؤسبر األمم ادلتحدة يف نيويورك بتاريخ 

 .م1988، سنة 48 ، ع.ج.رة وتنفيذىا، األجنبي
 .96-95و 44سابق، ص ؛ زلمد الرويب، ادلرجع ال25ص  ثاين،الاجلزء  ادلرجع السابق، ،موحند إسعادأن ظر يف ىذا ادلع ٌت:  -2

 .28اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص  -3

 .25ص  ثاين،الاجلزء  ادلرجع السابق، ،موحند إسعاد -4
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ساس مبدأ سلطة الدولة والعدالة أمت إبطال اتفاق خضوع اختياري مدرج ضمن وثيقة الشحن على 
من ق.إ.م.إ.ج( اليت تنص على  41من قانون اإلجراءات ادلدنية )ادلادة  10، وسلالفة ادلادة 1اجلزائرية

، اليت تنص 2من القانون البحري 745جواز استدعاء االجنيب أمام احملاكم اجلزائرية، وكذلك سلالفة ادلادة 
من الدستور اجلزائري اليت تكرس مبدأ السيادة  12ن زلكمة ميناء التفريغ ىي ادلختصة، وادلادة أعلى 

من  10ما بُت االختصاص اجلوازي ادلنصوص عليها يف ادلادة نو خيلط أ، ىذا القرار يبدو 3اإلقليمية
ديكن اخلروج عنو فهو ليس  10ن نص ادلادة أق.إ.م.إ.ج وقواعد االختصاص القضائي العادية، حيث 

ن قواعد أمن الدستور فقد أشرنا سابقا اذل  12من النظام العام كما سنبينو الحقا، أما بالنسبة للمادة 
ن السماح يف بعض أخرى، و األيضعها ادلشرع دلواجهة اختصاص الدول  االختصاص القضائي دل

حوال لألطراف عن اخلروج عن قواعد االختصاص احمللية ال ديس بسيادة الدولة مثل ما ىو احلال عند األ
 السماح لألطراف باختيار قانون دولة ما ليطبق على عقدىم.

للمحكمة العليا مت التأكيد فيو على االعًتاف خر صادر عن الغرفة التجارية والبحرية آيف قرار 
بفكرة اخلضوع االختياري ضمنيا حُت اشًتطت احملكمة العليا قبول اتفاق اخلضوع االختياري من طرف 

، يف ىذه القضية قامت شركة "سلومان نبتون" 4ادلرسل إليو يف وثيقة الشحن البحري حىت يكون نافذا
م الذي 2008أكتوبر  05زائر العاصمة الصادر يف جلاس قضائي بالطعن بالنقض يف قرار صادر عن رلل

                                                 

 .182م، ص 1995، 01 ع.، اجمللة القضائية، 27/09/1994الصادر بتاريخ  120612قرار احملكمة العليا، ملف رقم  -1

ترفع القضايا اليت تتعلق بعقد النقل البحري أمام اجلهات القضائية ادلختصة إقليميا حسب قواعد القانون  »اليت تنص على أنو:  -2
، «العام. كما ديكن أن ترفع أمام احملكمة اليت يوجد فيها ميناء شحن البضائع أو امام زلكمة ميناء التفريغ إذا كان يف الًتاب الوطٍت 

 ن ىذه ادلادة دل يتم ذكرىا يف النص العريب، بينما نص عليها يف النص الفرنسي على الشكل التارل: نشَت ىنا اذل ان الفقرة الثانية م

«…Elles peuvent, en outre, être portées devant la juridiction du port de chargement ou devant la 

juridiction du port de déchargement, si celui-ci est situé sur le territoire national ». 

ابريل سنة  10، ادلؤرخة يف 29 ، يتضمن القانون البحري، ج.ر ع.1976اكتوبر  23ادلؤرخ يف  80-76راجع: االمر رقم  
 م.1998، 47 ع.، ج.ر، 1998يونيو  25ادلؤرخ يف  05-98م، ادلعدل وادلتمم بالقانون رقم 1977

سبارس سيادة الدولة على رلاذلا البي، ورلاذلا اجلوي، وعلى » نو: أعلى  م1989من الدستور اجلزائري لسنة  12تنص ادلادة  -3
، «مياىها. كما سبارس الدولة الصالحيات اليت يقرىا القانون الدورل على كل منطقة من سلتلف مناطق اجملال البحري اليت ترجع اليها.

نشر نص تعديل الدستور ادلوافق ب، يتعلق 1989اير سنة فب  28ادلوافق  1409رجب عام  22مؤرخ يف  18-89مرسوم رئاسي رقم 
، راجع أيضا: سهيلة قمودي، 234م، ص 01/03/1989ادلؤرخة يف  09 .م، ج.ر، ع1989فباير سنة  23عليو يف استفتاء 

، جامعة زلمد 2008، مارس 04 ع.، رللة االجتهاد القضائي، 1996من دستور  12رلال السيادة البحرية اجلزائرية حسب ادلادة 
 .242خيضر بسكرة، ص 

 .173م، ص2012، 02 ع.، رللة احملكمة العليا، 03/06/2010الصادر بتاريخ  661705قرار احملكمة العليا، ملف رقم  -4
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م والذي قضى عليها بأداء تعويضات 2004فيفري  11ألغى حكم زلكمة سيدي ازلمد ادلؤرخ يف 
وجو الطعن ادلقدمة من طرف شركة "سلومان نبتون" أ أحد تأمينات النقل "كات"،للشركة اجلزائرية ل

بأدلانيا  "بردين"رية بدعوى أن الطرفُت اتفقا على اختصاص زلكمة عدم اختصاص احملكمة اجلزائل تطرق
ليو طرف يف عقد النقل، إوأن القانون البحري يسمح للطرفُت باختيار احملكمة ادلختصة، وأن ادلرسل 

ليو دل يبدي قبولو لبند االختصاص احمللي الوارد يف وثيقة إن ادلرسل بأ على ىذا الطعن جابت احملكمةأ
الشحن ألنو دل يستلم البضاعة وقدم ربفظاتو بشأن السلعة وقت التفريغ، وىذا دليل على عدم قبولو 

ذن يف ىذا القرار ودبفهوم ادلخالفة لو ان ادلرسل اليو قبل بوثيقة الشحن عند إلشرط االختصاص، 
لى شرط االختصاص ادلمنوح حملكمة بردين االدلانية، وىذا دليل لقبول االجتهاد التسليم يكون قد وافق ع

 القضائي التوجو ضلو االعًتاف بفكرة اخلضوع االختياري.
ليس ىناك يف القانون اجلزائري ما دينع من تبٍت ما انتهى بناء على ما تقدم وكما اسلفناه سابقا، 
قواعد االختصاص االقليمي الداخلية إذل اجملال الدورل، إليو الفقو والقضاء يف فرنسا خبصوص سبديد 

بالنسبة دلبدأ اخلضوع االختياري وإعمالو يف اجملال الدورل، فإننا نرى أنو من االحسن عدم نقل وىكذا 
ق.إ.م.إ.ج الذي جييز اتفاقات اخلضوع االختياري إذل من  01الفقرة  46ادلادة يف ادلبدأ ادلنصوص عليو 

ن يتم إلغائها من طرف أ، ىذه ادلادة كان من ادلفروض 1خالفا دلا يراه بعض الفقهاء اجملال الدورل،
م، 2008ادلشرع اجلزائري كما بيناه سابقا، خالل اصداره قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلديد سنة 

ىي اليت من  ق.إ.م.إ.ج من 45ادلادة من نفس القانون،  45ىذه ادلادة وجودىا خيلق تناقضا مع ادلادة 
ل عدم وجود قواعد قانونية جزائرية واضحة ربمي م نقلها للمجال الدورل، خاصة يف ظيت أن ادلفروض

يز اتفاقات اخلضوع االختياري يف اجملال الداخلي إذا  ىذه ادلادة ذب ،2الطرف الضعيف يف اجملال الدورل
ادلادة العمل على مالئمتها عند نقل ىذه  أخرى كانت معقودة بُت التجار، ومع ذلك جيب من جهة

لتحكم العالقات ذات العنصر االجنيب، ومن جهة أخرى ىذا النقل جيب أن يأخذ بعُت االعتبار مسألة 
مهمة واليت تتعلق بطبيعة االختصاص القضائي اجلزائري حيث ال ديكن دلثل ىذه االتفاقات أن زبالف 

 .3القواعد ادلتعلقة بالنظام العام

                                                 

 .195-194؛ حبار زلمد، ادلرجع السابق، ص 28اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص  -1

 عن محاية الطرف الضعيف ضد اتفاقات اخلضوع االختياري.عندما نتكلم سنبينو ىذا ما  -2

 .221حبار زلمد، ادلرجع السابق، ص  -3
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ن ادلشرع فإق.إ.م.إ.ج يتعلق بشرط اخلضوع االختياري، وكما اشرنا إليو  من 45نص ادلادة 
درجها لتكون مانعا أمام إدراج شرط اخلضوع االختياري يف كثَت من األحيان يف عقود اإلذعان، نقل أ

من الصعوبات، بسبب طابعها احملدد حيث  الكثَتنص ىذه ادلادة كما ىو اذل اجملال الدورل سيخلق 
وعدمي األثر كل شرط دينح االختصاص  ايعتب الغي » :على أنو ق.إ.م.إ.جمن  45 تنص ادلادة

سبديد ىذا النص إذل العالقات الدولية ينتج  «اإلقليمي جلهة قضائية غَت سلتصة، إال إذا مت بُت التجار.
عد عنو ربديد جملال اتفاق اخلضوع االختياري، حيث سيخلق قاعدة مؤداىا أن كل شرط خيرج عن القوا

اليت تعُت زلاكم النظام القضائي اجلزائري ىي غَت شرعية إال إذا أبرمت بُت التجار، من ىنا جاءت 
احلاجة دلعاجلة ىذه ادلسألة، اليت مت مناقشتها بقوة يف فرنسا عند دخول قانون اإلجراءات ادلدنية الفرنسي 

من ق.إ.م.ج جيب أن سبدد  48ادلادة رلموعة قليلة من الفقهاء الفرنسيُت ترى أن ، 1اجلديد حيز التنفيذ
 Pelassa et) "شيفلو  بيالسا"إذل اجملال الدورل، وذلك ارتكازا على ادلبادئ ادلقررة من طرف قرار 

Sheffel)،  غلبها موجودة بكثرة يف أحماية ادلستهلكُت كن األسباب اليت استوحتها  أباعتبار خاصة
قانون اإلجراءات ادلدنية من  48خر من الفقو يرى بأن ادلادة آجانب العالقات الدولية، غَت أن 

من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلزائري، ال تستهدف إال  45الفرنسي اليت تقابلها ادلادة 
االشًتاطات اليت زبرج عن االختصاص احمللي الداخلي، وال ينبغي بالنتيجة أن توجو إذل قواعد 

 أساسها قواعد االختصاص احمللي، حيث أمجع الفقو يف فرنسا على عدم نقلاالختصاص الدورل اليت 
، 2إذل اجملال الدورل ق.إ.م.إ.جمن  45 للمادة ادلقابلةمن قانون ادلرافعات الفرنسي  48ادلادة  نص

ألن األسباب اليت أوجدت ىذا النص يف القانون الداخلي من محاية ادلستهلك أو الطرف  وذلك
ذلا يف ادلعامالت ذات الطابع الدورل، غَت أنو يبدو أن ىذه احلجج مبالغ فيها إذل الضعيف ال وجود 

، ولكن ىذا ال يعٍت غياب 3قليلة هناأغب  بدون شك موجودة يف اجملال الدورل حد ما، فعقود اإلذعان

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 60. 

 ؛ أنظر أيضا:   ادلرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدورل، حفيظة السيد احلداد، -2
- H. Gaudemet-Tallon, La compétence internationale à l'épreuve du nouveau Code de procédure 

civile: aménagement ou bouleversement ?, Rev. crit. DIP 1977, pp. 30 et s. 

3- H. Gaudemet-Tallon, article préc., p. 33. 
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ربد كل محاية للطرف الضعيف، وأحسن دليل على ذلك احلماية اليت توفرىا لو اتفاقية بروكسل، واليت 
 . 1بصرامة من اتفاقات اخلضوع االختياري يف العقود ادلبمة مع ادلستهلك ادلؤمن واألجَت

من ق.إ.م للعالقات  48االجتهاد القضائي يف فرنسا رفض التمديد حىت ادلالئم للمادة 
)C.S.E.E. c/ Sorelec(الشهَت  "كلَ ور  سم " ، ىذا ما قررتو زلكمة النقض يف قرار2الدولية

يف ىذه  ،3
مع  م1979أوت  30جويلية و 12أبرمت عقد مقاولة يف الفرنسية  )Sorelec( "سورلك"القضية، شركة 

أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم يف ليبيا، يتعلق ىذا العقد ادلبم بُت الطرفُت بأن تقوم الشركة الفرنسية 
ىذا العقد أيضا على ان القانون ادلطبق على  عديد من ادلدارس وادلساكن يف ليبيا، مت االتفاق يفالببناء 

تفسَت وتنفيذ العقد ىو قانون اجلمهورية العربية الليبية الشعبية االشًتاكية، كما ينص على أن مجيع 
 ادلنازعات ادلتعلقة هبذا العقد زبضع الختصاص القضاء اللييب.

مع شركة فرنسية أخرى  م1979أكتوبر  18يف  )Sorelec( "سورلك"بعد ذلك عقدت شركة 
عقد جيمع ادلقاولتُت دبوجبو اتفقت الشركتان  ).C.S.E.E( "اإلشارات وادلقاوالت الكهربائية شركة" تسمى

يف ليبيا، ىذا العقد ينص  )Sorelec( "سورلك" األعمال اليت تعهدت هبا شركة مناصفة على أن ينجزا
ن تنتج عنو زبضع للقضاء اللييب، تبعا ألقانون اللييب وأن النزاعات اليت ديكن ل خيضعنو أصراحة على 

من القضاء اللييب أن  )Sorelec( "سورلك"شركة طلبت للخالفات اليت ظهرت بُت الشركتُت الفرنسيتُت، 
اإلشارات شركة "، من جهتها م1984أفريل  18يقوم بتعيُت خبَت زللي، وىو ما حصلت عليو فعال يف 

التزاماهتا  كل دل تنفذ )Sorelec( "سورلك"اليت قدرت بأن شركة  ،).C.S.E.E( "وادلقاوالت الكهربائية
فعها د عناألموال ادلدفوعة من طرف ادلنظمة الليبية عوضا بحيث قامت باالحتفاظ يف حساهبا اخلاص 

 يقامت بعرض النزاع على رئيس زلكمة باريس التجارية بصفتو قاض يف احلساب ادلشًتك للشركتُت؛
االمور ادلستعجلة ليأمر بإجراء خبة، ىذه الدعوى مت رفضها بسبب أهنا تؤدي إذل تقدير صحة وتنفيد 

ن ىذه ادلسألة مًتوكة الختصاص القضاء اللييب بناء على أيف حُت  وفق القضاء الفرنسي العقد األساسي
بشركة "من طرف زلكمة استئناف باريس، شلا دفع  هنح لالختصاص، ىذا الرأي مت تأييداالتفاق ادلا

 ض يف ىذا احلكم أمام زلكمة النقض.بالطعن بالنق ).C.S.E.E( "اإلشارات وادلقاوالت الكهربائية
                                                 

ادلتعلق باالختصاص  2012/1215رقم يب و )التنظيم األور  من اتفاقية بروكسل 23و 22و 21و 20و 19و 18ادلواد  -1
 يب( سابق الذكر.و ور ، الصادر عن البدلان واجمللس األالقضائي، االعًتاف وتنفيذ االحكام يف ادلسائل ادلدنية والتجارية

 .60ناصر عثمان زلمد عثمان، ادلرجع السابق، ص  -2

3- Cass. 1
er
 civ., 17 décembre 1985, Rev. crit. DIP 1986, p. 537, note H. Gaudemet-Tallon. 



 فكرة اخلضوع االختياري                                                                     ولاأل الباب

 74 

ضوع اخلطعنو عدة حجج، ىذا األخَت ادعى أوال أن وجود شرط ل دعماقدم الطرف ادلدعي 
أمام االختصاص الدورل للقضاء الفرنسي الذي يفصل  اقضاء أجنيب ال ديثل عائق ختياري لصاحلالا

من قانون  46و 43و 42بشكل استعجارل يف طلب اخلبة، بعد ذلك بتأسيسو على خرق أحكام ادلواد 
ادلرافعات ادلدنية والتجارية الفرنسي اجلديد، ادلدعي طعن بإثارتو بطالن اتفاق اخلضوع االختياري ألهنا 

شركة "زبرج عن قواعد االختصاص العادية، بعد ذلك انتقد قرار زلكمة االستئناف ألهنا قررت بأن 
 الًتابط بُتوافقت على اتفاق اخلضوع االختياري بينما  ).C.S.E.E( "اإلشارات وادلقاوالت الكهربائية

ن شرط أ، كما مت إثارة اوال دقيق يكن ال واضحا"االتفاقية اليت ذبمع ادلقاولتُت" مع العقد األساسي دل 
يعُت بصفة واضحة ودقيقة احملكمة اليت تتبع النظام القضائي  كونو الاخلضوع االختياري ليس صحيحا  

ن زلكمة أخر حجة مت إثارهتا ىي آللدولة األجنبية واليت جيب أن تفصل بصفة خاصة يف النزاع، و 
 ة جييز شرط اخلضوع االختياري.االستئناف كان جيب أن تتحقق إذا كان قانون احملكمة ادلعين

من قانون ادلرافعات ادلدنية والتجارية الفرنسي  48فيما خيص الطعن ادلقدم خبصوص خرق ادلادة 
عدم سبديد احلظر الوارد يف نص ادلادة إذل قبل كل شيء بصراحة  شَتاجلديد زلكمة النقض الفرنسية ست

أن االشًتاطات اليت تعدل  لدولية، معلنةمن قانون اإلجراءات ادلدنية الفرنسي للعالقات ا 48
إذل انتهاك  ياالختصاص الدورل مبدئيا ىي شرعية عندما يتعلق األمر بنزاع دورل وعندما ال يؤد

التصريح كان شليزا يف ىذه القضية، فالنزاع كان بُت  ا، ىذ1االختصاص احمللي اإللزامي للقضاء الفرنسي
من قانون  48جلو دل يثر ادلدعي يف طعنو خرق ادلادة أتاجرين، وىذا ىو بالتأكيد السبب الذي من 

ادلرافعات الفرنسي ليدعم عدم شرعية اتفاق اخلضوع االختياري، وبالطبع الغرفة األوذل ادلدنية كان ديكن 
ن ىذا ادلنع أو احلظر يف ىذا النص ال يتعلق هبذه احلالة، أن خالل اإلشارة إذل ذلا أن ترفض الطعن، م

غَت أنو وبنطقها بدون غموض لشرعية اتفاقات اخلضوع االختياري، أرادت زلكمة النقض الفصل يف 
 .2ىذه ادلسألة

وبناءا على ما تقدم فإنو يف نظرنا وخالفا لرأي بعض الفقو، الذي مؤداه أن احلظر الوارد يف 
من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ال رلال إلعمالو يف إطار العالقات الدولية، وىذا ما  45ادلادة 

                                                 

1- « les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites, lorsqu'il s'agit d'un 

litige international…et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative 

d'une juridiction française ». 
2- P. Guez, thèse préc., p. 64. 
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 التجار مادام ان يعٍت أن اتفاق اخلضوع االختياري يكون صحيحا سواء مت ابرامو بُت التجار أو غَت
من ق.إ.م.إ.ج، ال  45نو يف القانون اجلزائري ديكن القول بأن ادلادة أ، نرى 1طابع دورل والنزاع ىو ذ

ن يكون األطراف يف ىذا االتفاق من أسبنع ابرام االتفاقات ادلاضلة لالختصاص، ىي فقط تشًتط 
بالنسبة للعقود اليت تبم يف اجملال الدورل واليت أغلبها تنطوي  االتجار، ويبدو أن ىذا النص ال ديثل خطر 

ق.إ.م.إ.ج الذي يستوجب  45على مصاحل التجارة الدولية، غَت أنو من جهة أخرى صياغة نص ادلادة 
 تن من التجار، جيعل نقلها صعبا إذل اجملال الدورل فالعقود الدولية ليساادلتعاقد انأن يكون الطرف

فمثال فقد تبم بُت التاجر وغَت التاجر، ، طراف ذلا صفة تاجرأمبمة بُت  دبجملهاكون بالضرورة أن ت
احيانا قد يكون أطرافها شركات عمومية، أضف اذل ذلك أن ىناك دول ال تفرق بُت القانون ادلدين 

لفقو يف ، لذلك جيب مالئمة ىذه ادلادة لتطبق يف اجملال الدورل كما ذىب إليو بعض ا2والقانون التجاري
، وكما اقًتح البعض يف فرنسا من ادلمكن 3من قانون ادلرافعات الفرنسي 48فرنسا خبصوص ادلادة 

استبدال التمييز احلارل بُت التجار وغَت التجار باخلاصة باحملًتف وغَت احملًتف، حىت ديكن التوفيق بُت 
 .4مصاحل التجارة الدولية ومحاية الطرف الضعيف

لدورل ىو ربديد االختصاص العام والشامل للقضاء الوطٍت، يف احلالة إن موضوع االختصاص ا
ال من النظام إ نباطها، وطبيعة ىذا االختصاص ال ديكن استاأجنبي االيت يكون فيها النزاع يتضمن عنصر 

الداخلي، حيث ادلفاضلة فيو زلدودة، فهي تتعلق إما بقواعد االختصاص النوعي أو قواعد االختصاص 
القانون القضائي الداخلي يف اجلزائر يعرف صنفُت من قواعد االختصاص: قواعد و  ،5اإلقليمي

االختصاص النوعي وقواعد االختصاص اإلقليمي، األوذل تقوم على توزيع القضايا ما بُت اجلهات 
، وىذا ما 7، ىذه القواعد ىي من النظام العام6القضائية ادلختلفة يف الدولة على أساس نوع الدعوى

                                                 

 .   ادلرجع السابق، ص  ،النظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدورل حفيظة السيد احلداد، -1

2- B  Audit, L  d’Avout, Droit international privé, Economica, 7
e
 éd., 2013, p. 404. 

3- Anne SINAY-CYTERMANN, «Validité de la clause attributive de juridiction»: note sous Cass. 

 
re
 civ., 23 janv. 2008, Cass. 1

re
 civ., 5 mars 2008, JDI (Clunet) 2008, n° 4, comm.14, p. 1087. 

4- A. SINAY-CYTERMANN, L'ordre public en matière de compétence judiciaire internationale, 

thèse Strasbourg III, 1980, n° 120. 
5- Ali MEZGHANI, Droit international privé, Etats et relations privées internationales, Système de 

droit applicable et droit judiciaire international, Cérès Productions et CERP, Tunis, 1991, p. 376. 

 .81ادلرجع السابق، ص بربارة عبد الرمحن،  -6

 .96، ص نفسوادلرجع  -7
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أما ؛ 1هنا تستبعد كل اتفاقات االختصاصات اليت زبالفهاألى القاضي تطبيقها تلقائيا، كما يفرض ع
ن تفصل أبالعكس ىدفها توزيع القضايا بُت احملاكمة ادلتطابقة، وربدد من ىي احملكمة اليت جيب فالثانية 

ا سلتلف عن اخلاص ، وىي يف أغلبها ليست من النظام العام، ونظامه2يف النزاع حبسب موقعها اجلغرايف
 .3بقواعد االختصاص النوعي

إذا كانت وظيفة قواعد االختصاص القضائي الدورل اجلزائرية تتمثل يف ربديد رلال اختصاص 
احلل ادلتبع من طرف النظام القضائي اجلزائري بالنسبة جملال اختصاص النظم القضائية األجنبية، يبدو أن 

كام قواعد االختصاص اإلقليمي إذل اجملال الدورل يثَت مسألة طبيعة القضاء اجلزائري ادلتمثل يف سبديد أح
االختصاص القضائي الدورل اليت تؤثر حتما على مبدأ قبول اتفاقات اخلضوع االختياري يف اجملال 
الدورل، فإذا اعتبنا أن االختصاص الدورل ىو اختصاص إقليمي جيب أن يسمح ىذا بشرعية شرط 

حلالة اليت تكون فيها قواعد االختصاص اإلقليمية الداخلية ذات مصاحل خاصة، اخلضوع االختياري يف ا
عكس ذلك إذا اعتبنا أن االختصاص الدورل بسبب الوظيفة ادلعهودة إليو يشبو بقواعد االختصاص 

، فإن ىذا جيب أن ينزع عمليا عن األطراف كل إمكانية 4النوعي واليت يف أغلبها ىي من النظام العام
، ألن كل سلالفة ذلذه القواعد تكون يف ىذه احلالة عن االختصاص الدورل للقضاء اجلزائري للخروج

عدم االختصاص النوعي من النظام  » :أنق.إ.م.إ.ج تنص على من  36، خاصة وأن ادلادة 5مستحيلة
ة العليا للمحكم بالنسبة، و «العام، تقضي بو اجلهة القضائية تلقائيا يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

جيوز للمحكمة العليا أن تثَت من  » :أنوعلى من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية  360تنص ادلادة 
فقرة  358، ومن بُت أوجو النقض ادلنصوص عليها يف ادلادة « (تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجو للنقض

 ىي عدم االختصاص. 03
جانب من الفقو بأن قواعد االختصاص الدورل تقًتب من حيث موضوعها وىدفها من  يرى

النوعُت من  ينالذي دييز ىذ لتصنيفا، ىذا التقارب ينتج عن 6القواعد الداخلية الختصاص النوعي
االختصاص والذي من خاللو أن نوعا من النزاعات جيب أن يناسب نوعا من القضاء، فمثال يف قواعد 

                                                 

1- Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, Droit international privé, 6
e
 éd., Dalloz, 1999, n

o 
   . 

 .37-36عبد السالم ديب، ادلرجع السابق، ص  -2

3- Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, op. cit., n
o 
   . 

4- P. Guez, thèse préc., p. 54. 

 .24ص  ثاين،الاجلزء  ادلرجع السابق، ،موحند إسعاد -5

6-Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, op. cit., n° 441; Ali MEZGHANI, op. cit., p. 376. 
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، كذلك يف ادلسائل األقطاب ادلتخصصة الدولية النوعي جيب أن تناسب النزاعات التجارية االختصاص
الدولية يالحظ أيضا أن قواعد االختصاص يكون ىدفها ربط طبيعة نزاع معُت مع طبيعة قضاء معُت، 

ات طابق االختصاص الدورل للمحاكم اجلزائرية ورلموع النزاعتفمجموعة النزاعات اجلزائرية جيب أن 
األجنبية جيب أن تطابق االختصاص القضائي األجنيب وعليو، قواعد االختصاص الدورل زبتلف عن 
قواعد االختصاص اإلقليمي اليت وضيفتها ليس توزيع النزاعات بُت سلتلف فئات اجلهات القضائية، 

جة ربديد طبيعة ىذا التحليل يفًتض بالنتي ،1ولكن ربديدىا يف الفئة ادلعينة اليت تكون جغرافيا سلتصة
النزاع، دبعٌت "جنسيتو"، حىت ديكن ربديد اجملموعة اليت يربط إليها، وبالتارل اختصاص القضاء اجلزائري 
أو األجنيب، يف ىذه النظرة الطابع اجلزائري للنزاع مشتق أوال من اجلنسية اجلزائرية للمتقاضُت مثل ما 

الرأي غَت راضُت عن ىذه األحكام وحدىا  من ق.إ.م.إ.ج، لكن أصحاب ىذا 42و 41تنص ادلادتان 
كون عناصره ادلميزة تعندما  ةزائرياجل يكون من اختصاص احملاكم أن النزاع مثال ويذىبون إذل حد اعتبار

مركزة يف اجلزائر، وللقيام بذلك وىذه ىي ادلفارقة، أصحاب ىذا االذباه يذىبون إذل استعمال بعض 
ساس أنو يشبو قواعد االختصاص الدورل أوىنا انتقد ىذا الرأي عل  قواعد االختصاص احمللية الداخلية،

، 2بقواعد االختصاص النوعي ولكنو مع ذلك يستعمل بعض قواعد االختصاص احمللي يف اجملال الدورل
التقارب بُت االختصاص الدورل واالختصاص النوعي يبدو مثل تبير إللزامية ىذا االختصاص إن 

را عاما على ذا األخَت، فإنو يًتتب على ذلك حظم ادلمنوح بصفة عامة ذلويسبب طابع النظام العا
 اتفاقات اخلضوع االختياري.

خر من الفقو يرى بأنو من غَت الدقيق القول أن االختصاص الدورل يتحدد حسب آجانب 
االقليمي، ادلكان اجلغرايف للنزاع، دبعٌت عدم إمكانية تشبيو قواعد االختصاص الدورل بقواعد االختصاص 

فقواعد االختصاص االقليمية الداخلية ىدفها ربديد احملكمة ادلختصة يف نفس النظام القضائي، بينما 
ختالف الا تضحما بُت اثنُت أو عدة أنظمة قضائية، ومن ىنا ي اقواعد االختصاص الدورل ذبري اختيار 

دعي دعواه أمام زلكمة تلمسان أو يف الطبيعة بُت ىذه وتلك، على ادلستوى الداخلي ال يهم أن يرفع ادل
بلعباس أو وىران؛ كلها توجد يف نفس النظام القضائي وسبنح ضمانات متعادلة من حيث االختصاص 
واإلنصاف، االختيار بينها ال ينص عليو إال ألسباب ادلالئمة وتلبية للمصاحل اخلاصة، وليس مؤكدا أنو 

                                                 

1- Ali MEZGHANI, op. cit., p. 377. 
2- En ce sens, P. Guez, thèse préc., pp. 54 et s. 
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 قضائنا الوطٍت واألجهزة القضائية األجنبية متطابق نفس الشيء على ادلستوى الدورل، وأن التوافق بُت
الوصول إذل العدالة، وبالتارل ادلصلحة العامة على احملك، وىذا ما يرتب  ودينح نفس ضمانات حسن

 .1إلزامية قواعد االختصاص الدولية وتقريبها من قواعد االختصاص النوعي
، 2على أهنا اختصاص نوعي ااعتبارىىناك من قدر أن خصوصية االختصاص الدورل تبر 

طبيعتها  غَتت ااستعمال قواعد االختصاص احمللية ال سبثل بالنسبة ذلؤالء الكتاب مصدر تناقض ألهن
يفتها ادلتمثلة يف توزيع النزاعات على مستوى احمللي تتوقف عن وظ عندما تدخل يف النظام الدورل، فهي

واحملاكم األجنبية  زائريةتوزيع النزاع بُت احملاكم اجل بُت احملاكم اجلزائرية يف نفس الفئة، وستعمل على
بنفس طريقة القواعد الداخلية لالختصاص النوعي اليت توزع النزاع بُت سلتلف األنظمة وجهات القضاء 

 ادلوجودة يف اجلزائر.
خر من الفقو أن االختصاص القضائي الدورل يشبو آيرى جانب  اآلراء السابقةويف مواجهة 

، فقواعد ىذا األخَت ىي اليت نقلها االجتهاد القضائي الفرنسي اذل اجملال الدورل 3قليمياإل باالختصاص
ن ينظر إليها  أ، وبالتارل ال ديكن بأي حال 4حىت حيدد قواعد االختصاص القضائي الدورل الفرنسي

اء كاختصاص نوعي ألن ىذا األخَتة تفًتض أوال أن طبيعة النزاع جيب أن يفصل فيو من طرف قض
نزاع حيتوي على عنصر أجنيب يتم الفصل فيو عن طريق القضاء اجلزائري أو قضاء الن أسلتص، ورلرد 

أجنيب ال يغَت من طبيعتو، وبادلقابل قواعد االختصاص الدورل ال ديكن إال أن تستخلص من قواعد 
كاين للدعوى يف اجملال االختصاص احمللي ألهنا سبثل القواعد اإلجرائية الوحيدة اليت ذبري عملية توزيع م

الدورل، مع ذلك فإن سبديد قواعد االختصاص احمللية الداخلية للعالقات الدولية جيب مالئمتها لتأخذ 
بعُت االعتبار خصوصية النزاع الدورل، وىكذا ستشكل على األقل نقطة انطالق لقواعد االختصاص 

 .5الدورل ادلباشرة
الطرف من الفقو االختصاص الدورل لو طبيعة سلتلطة،  ، بالنسبة ذلذااسلتلف اآخرون تبنوا فهم

النوعي من حيث أن ىدفو ىو االختيار بُت قضاء عدة دول  يفهو يقًتب من جهة من االختصاص
                                                 

1  
- Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, op. cit., n° 441.  

2- P. Guez, thèse préc., p. 55. 

3- Ibid. 

 :  يضاأيف ىذا ادلعٌت  راجع؛ 20اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص  -4
 - Ali MEZGHANI, op. cit., p. 378. 
5- Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, op. cit., n

o
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و ربديد مكان احلالة أسمح بتوطُت تاألخَت  اسلتلفة، ومن االختصاص احمللي من حيث أن معايَت ىذ
أنو  معو  ،راحة ادلتقاضُت وحسن الوصول إذل العدالة لىالقلق عينشطو  ىذا االختصاصة، يالتنازع

 .1ذو طابع خاص اشكل اختصاصي ذاك، ولكنووال  اكون ال ىذيلن  وفه ذاكو  امن ىذ ىمستوح
التفرقة بُت االختصاص الدورل واالختصاص االقليمي ال ديكنها حجب عدم  نأىناك من يرى 

مالئمة صب قواعد االختصاص الدورل يف قالب قواعد االختصاص النوعي، فهذه القواعد مؤسسة على 
معايَت نوع النزاع، وىذه ادلعايَت غَت قادرة على أن تأخذ بعُت االعتبار االختصاص الدورل، فإذا كان 

 دورل خيتلف عن النزاع الداخلي فهذا بسبب خاصة عناصره ادلتعلقة باألشخاص واألماكن؛النزاع ال
لنفس الشيء سواء رفعت الدعوى بُت جزائريُت أو فرنسيُت،   "أبوة"ىناك حبث عن أن  حيث نالحظ

، 2كما جيب عدم إغفال اننا نستعمل نفس ادلعايَت احملددة لالختصاص احمللي الداخلي يف اجملال الدورل
للمجال  ةلذلك قواعد االختصاص القضائي الدورل ما ىي اال قواعد االختصاص االقليمي ادلمدد

  .3الدورل
 واالختصاص الدورل يبدو من الصعوبة اختزالو يف اختصاص معُت سواء نوعي أو اقليمي، كون

 ال يبدو ال دينحو طابع ىذا االخَت، االختصاص الدورل فهذا من االختصاص الداخلي قواعدهيستلهم 
ة اختصاص دورل من نوع خاص، كما يعتبه ق، ىو يف احلقيانوعي اوال اختصاص اإقليمي النا ال اختصاص

، حىت ولو أن نقطة انطالقو ىي قواعد االختصاص اإلقليمي اليت يتم مالئمتها 4اليوم الفقو الغالب
غراض عامة تتصل بقواعد العدل ألتستجيب خلصوصية ىذا االختصاص، فإن طبيعتو تفرضها من ناحية 

مرة آن قواعده أخرى مقتضيات محاية ادلصاحل اخلاصة لألفراد، فرغم أوحسن إدارة القضاء، ومن جهة 
 .5بالنظام العام متعلقةهنا ليست كلها أغَت 

تأسيسا على ما تقدم، وباعتبار أن قواعد االختصاص القضائي الدورل ىي ذات طبيعة سلتلطة، 
تقسيمها حىت نتمكن من معرفة القواعد  يستحسن زلاولةمن حيث تعلقها بالنظام العام، هنا تتفاوت أو 

ادلتعلقة بالنظام العام واليت يبطل االتفاق بُت األطراف على سلالفتها، وتلك اليت ال تتعلق بالنظام العام 

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 56. 

 .22اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص  -2

3- Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, op. cit., n° 441. 

4- Ibid. 

 .   ادلرجع السابق، ص ،الدورل القانون القضائي اخلاص ىشام خالد، -5
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صاص القضائي كانت قواعد االختواليت اذلدف منها التيسَت على ادلتقاضُت ورفع احلرج عنهم، فإذا  
الدورل ىي امتداد لقواعد االختصاص االقليمي الداخلية واليت يف أغلبها ليست من النظام العام، فإنو 

فيجب اإلشارة ىنا على أن ىناك قواعد اختصاص الزامية أو مانعة حيق لألطراف االتفاق على سلالفتها، 
ُت زلكمة معينة، دور ىذه القواعد ال يع، ال جيب سلالفتها عند االتفاق على ت1وىناك من يسميها أصلية

ه إذل منع اختصاص زلاكم يتوقف عند تقرير اختصاص احملاكم الوطنية بالفصل يف النزاع، بل يتعاد
، يف ىذا السياق ادلشرع اجلزائري دل يبُت بشكل صريح ما ىي 2خرى بالفصل يف ىذا النزاعالدول األ

اجلزاء ادلًتتب عن ذلك، مع ذلك فإن ادلشرع اجلزائري  الو  القواعد اإللزامية اليت ال جيب اخلروج عنها
يبدو أنو عندما نص على قواعد االختصاص االقليمي يف قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، يف الكتاب 

مانعة يف نص  ت؛ فقد عدد اختصاصا40، 39، 38، 37األول، الباب الثاين، الفصل الرابع، ادلواد: 
ورده ادلشرع أ، اليت ال جيوز لألطراف اخلروج عنها وفقا للمعيار اللفظي الذي 3إ.جمن ق.إ.م. 40ادلادة 

 46و 38و 37فضال عما ورد يف ادلواد  » :نوأمن ىذا القانون على  40اجلزائري، فقد نص يف ادلادة 
ال ىذه االختصاصات ، «...دون سواىامن ىذا القانون، ترفع الدعاوى أمام اجلهات القضائية ادلبينة 

ديكن سلالفتها ألهنا اختصاصات الزامية أو حصرية، ويف كل األحوال كلما نص القانون على اختصاص 
، من جهة أخرى ىناك 4اإقليمي معُت دون سواه فالقاضي ملزم بأن يقضي بعدم اختصاصو تلقائي

ن طريق تقرير اختصاصات جوازية واليت ال تتعلق بالنظام العام فيجوز لألطراف االتفاق على سلالفتها ع
ىذه تبعا دلا سبق فإن و  ،عليها من ق.إ.م.إ.ج 39و 37ادلواد  وقد نصت، 5االختصاص حملكمة أجنبية

 : ديكن حصرىا يف مايلي اجلزائري اليت نص عليها ادلشرع االختصاصات ادلانعة واجلوازية
 االختصاصات ادلانعة: أوال:

دعاوى اإلجيارات وادلتعلقة باألشغال العمومية، و أشغال أيف ادلواد العقارية وما تعلق هبا من  -1
يكون االختصاص للمحكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها العقار، أو يف احملكمة اليت يقع يف 

 دائرة اختصاصها مكان تنفيذ األشغال.
                                                 

 وما بعدىا. 182 ص ادلرجع السابق، ،الدورل القانون القضائي اخلاص ىشام خالد، -1

 .133زلمد الرويب، ادلرجع السابق، ص  -2

 .38عبد السالم ديب، ادلرجع السابق، ص  -3

 .71، ص نفسو ادلرجع -4

 .191ادلرجع السابق، ص  ،الدورل القانون القضائي اخلاص ىشام خالد، -5
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يف مواد ادلَتاث، دعاوى الطالق أو الرجوع، احلضانة، النفقة الغذائية والسكن، على التوارل،  -2
م احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن ادلتويف، مسكن الزوجية، مكان شلارسة أما

 احلضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن.

يف مواد اإلفالس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى ادلتعلقة دبنازعات الشركاء،  -3
افتتاح اإلفالس أو التسوية القضائية أو مكان مام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان أ

 ادلقر االجتماعي للشركة.

يف مواد ادللكية الفكرية، أمام احملكمة ادلنعقدة يف مقر اجمللس القضائي ادلوجود يف دائرة  -4
 اختصاصو موطن ادلدعى عليو.

 صها تقدمي العالج.يف ادلواد ادلتعلقة باخلدمات الطبية، أمام احملكمة اليت مت يف دائرة اختصا -5

مام احملكمة اليت فصلت يف أيف مواد مصاريف الدعاوى وأجور ادلساعدين القضائيُت،  -6
 الدعوى االصلية، ويف دعاوى الضمان أمام احملكمة اليت قدم إليها الطلب األصلي.

يف مواد احلجز، سواء كان بالنسبة لإلذن باحلجز، أو لإلجراءات التالية لو، أمام احملكمة اليت  -7
 وقع يف دائرة اختصاصها احلجز.

يف ادلنازعات اليت تقوم بُت صاحب العمل واألجَت، يؤول االختصاص اإلقليمي للمحكمة  -8
اليت مت يف دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو اليت يوجد هبا موطن ادلدعى عليو. غَت 
أنو يف حالة إهناء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهٍت يؤول االختصاص 

 ليت يوجد هبا موطن ادلدعي.للمحكمة ا

مام احملكمة الواقع يف دائرة اختصاصها مكان وقوع اإلشكال يف أ، ادلستعجلةيف ادلواد  -9
 و التدابَت ادلطلوبة.أالتنفيذ، 

 االختصاصات اجلوازية: :ثانيا
 ىيؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن ادلدع  -1

عليو، أو للجهة القضائية اليت يقع فيها آخر موطن لو إن دل يكن لو موطن معروف، ويف حالة 
 اختيار موطن يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع فيها ادلوطن ادلختار.

 يف مواد الدعاوى ادلختلطة، أمام اجلهة القضائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها مقر األموال. -2
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و فعل تقصَتي ودعاوى األضرار أو سلالفة أيف مواد تعويض الضرر عن جناية أو جنحة  -3
 احلاصلة بفعل اإلدارة، أمام اجلهة القضائية اليت وقع يف دائرة اختصاصها الفعل الضار.

يؤول  يف مواد ادلنازعات ادلتعلقة بالتوريدات واألشغال وتأجَت اخلدمات الفنية أو الصناعية، -4
االختصاص للجهة القضائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان ابرام االتفاق أو تنفيذه حىت 

 حد األطراف غَت مقيم يف ذلك ادلكان.أولو كان 

يف ادلواد التجارية، غَت اإلفالس والتسوية القضائية، أمام اجلهة القضائية اليت وقع يف دائرة  -5
ة، أو أمام اجلهة القضائية اليت جيب أن يتم الوفاء يف دائرة اختصاصها الوعد، أو تسليم البضاع

اجلهة القضائية اليت يقع يف دائرة  ماختصاصها، ويف الدعاوى ادلرفوعة ضد الشركة، أما
 اختصاصها أحد فروعها.

يف ادلواد ادلتعلقة بادلنازعات اخلاصة بادلراسالت واألشياء ادلوصى عليها، واإلرسال ذي القيمة  -6
يف دائرة اختصاصها موطن ادلرسل أو  مام اجلهة القضائية اليت يقعأرح هبا، وطرود البيد، ادلص

 موطن ادلرسل إليو.

اللتان ربددان االختصاص القضائي الدورل للمحاكم اجلزائرية على  42و 41بالنسبة للمادتُت 
ساس معيار اجلنسية، وادلقررتان كامتياز لصاحل اجلزائريُت، فإن صياغتهما تفيد أهنما غَت متعلقتان أ

بالنظام العام، حيث وردتا باستعمال ادلشرع دلصطلح "جيوز"، شلا يسمح للطرف اجلزائري الذي تقرر 
عقد االختصاص االمتياز لصاحلو أن يتنازل عنو عن طريق اتفاق صريح بينو وبُت طرف أجنيب على 

حملكمة اجنبية؛ أو ضمنيا عن طريق رفع الطرف اجلزائري دعواه أمام زلكمة أجنبية، أو أن ىناك دعوى 
مامها بعدم اختصاصها استنادا اذل االمتياز ادلقرر لصاحلو يف أمرفوعة ضده أمام زلكمة أجنبية وال يدفع 

تماد عليهما يف تقرير االختصاص القضائي ن ىذين النصُت ال ديكن االعأ، للتذكَت 1القانون اجلزائري
ذلذه احملاكم دبوجب القواعد  االدورل للمحاكم اجلزائرية عندما يكون االختصاص يف نفس الوقت معقود

ألنو من غَت العادية لالختصاص )قواعد االختصاص االقليمي الداخلية ادلنقولة للمجال الدورل(، 
اك قواعد خاصة تليب نفس النتيجة دبعٌت اختصاص احملاكم ادلنطقي اللجوء إذل قواعد عامة بينما ىن

من  42و 41ادلادتُت  ُتتا، كما انو يف حالة تقرير اختصاص احملاكم اجلزائرية دبوجب ىاجلزائرية

                                                 

 .37اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص  -1
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ق.إ.م.إ.ج رغم إمكانية عقد االختصاص ذلا دبوجب القواعد العادية لالختصاص القضائي الدورل، 
جنيب معاملة بادلثل، ن احملاكم اجلزائرية يف البلد األحلكم الذي سيصدر مفهذا سيكون عائقا أمام تنفيذ ا

  .1ذل تقريره القضاء الفرنسيإوىذا ما انتهى 

هي شرعية اخلضوع االختياري معًتف هبا، ف فكرةيف األخَت ديكن القول أنو يف القانون اجلزائري 
يف القانون اجلزائري دينع من قبول لالعتبارات اليت ذكرناىا، خاصة ألنو ال يوجد ىناك نص خاص 

اتفاقات اخلضوع االختياري، سواء عن طريق جلب االختصاص للقضاء اجلزائري رغم عدم اختصاصو، 
إمكانية سلب االختصاص منو رغم اختصاصو، حُت يتعلق األمر حبالة من حاالت االختصاص غَت  أو

م بشروط ىذه الشروط اقًتحها الفقو ن ىذا القبول ليس على إطالقو، جيب أن يتأ، غَت اإللزامي
 ن.، وىذا ما سنبحثو اآل2واالجتهاد القضائي ادلقارن

 

                                                 

 زلكمة النقض الفرنسية:؛ راجع أيضا قرار 34ص  اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، -1
- Cass. 1

ère
 Civ. 19 nov. 1985: Soc. Cognac and Brandies from France C. Soc.Orliac, J.D.I.P 

(Clunet) 1986.719, note Huet. 

 .22اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص  -2
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  الفصل الثاني: شروط قبول فكرة الخضوع االختياري.
العرتاف باألثر املانح تعين ااخلضوع االختياري يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري،  فكرةبول ق

وهذا يتجسد بوضع قاعدة اختصاص قضائية دولية تكرس ذلك والسالب التفاق اخلضوع االختياري، 
فعالية تلقائيا التفاقات اخلضوع االختياري،  اال يكفي وحده ليعطي أثر  غري أن هذا االخري االعرتاف،

، فزيادة على ضرورة اتفاق صحيح لإلرادة، فإن تطبيق قاعدة اال تنتج عن وجوده هذه االتفاقات
، لذلك عدة شروط هامة وجودتتطلب مسبقا حمكمة معينة االختصاص اليت تسمح لألطراف باختيار 

رادة لإلحتدد اإلطار الذي ميكن فيه  ضوابطن ترافقه أجيب  باخلضوع االختياريمبدأ االعرتاف  فإن
تتدخل يف مسائل االختصاص القضائي الدويل، مبعىن حتديد جمال ما هو مقبول،  أناملشرتكة للطرفني 

 فهذه احلرية املمنوحة لألشخاص يف جمال االختصاص القضائي جيب أن ال متس حبسن سري العدالة
  الثاين). بحث(امل الطرف الضعيفمبصاحل ، وأن ال تضر األول) بحث(امل

   .العدالة حسن سير: األولالمبحث 
ن أ، لذلك يشرتط يقتضي االعرتاف باتفاق اخلضوع االختياري بأن ال ميس حبسن سري العدالة

، وأن ال ول)تياري بالطابع الدويل (املطلب األمن أجله اتفاق اخلضوع االخ برمأيتصف النزاع الذي 
   .)الثاين(املطلب  الشرط نكار العدالةإىل إيؤدي االعرتاف بفكرة اخلضوع االختياري 

 المطلب األول: الطابع الدولي للنزاع.

ن يكون اتفاق اخلضوع االختياري يتعلق بنزاع يتضمن عنصرا أيذهب غالبية الفقه إىل اشرتاط 
، هذا 1ليقبل مبدأ اتفاق اخلضوع االختياري أجنبيا، مبعىن متصال مبنازعة تتصف بالصفة الدولية

االشرتاط ال يهدف إىل حتديد نطاق امتداد اتفاق اخلضوع االختياري ولكن إخضاع تطبيق هذا االتفاق 
على عالقة قانونية دولية، فاتصاف منازعة ما بالصفة الدولية تضفي على املنازعة خصوصية فنية متيزها 

يف ضرورة األخذ بعني االعتبار استقرار العالقات القانونية لألفراد عرب  عن املنازعات الداخلية واملتمثلة
ا، ومن هنا يبدو  نه من األمهية أاحلدود واحرتام سيادة الدول األخرى اليت يكون النزاع على صلة 

                                                 
 ؛ أمحد عبد الكرمي133-132املرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدويل، حفيظة السيد احلداد، -1

 .152-151املرجع السابق، ص فقه املرافعات املدنية الدولية،  سالمة،
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 ،1ةالتفريق بني اتفاقات اخلضوع االختياري اليت تتعلق بالعالقات الداخلية واليت تتعلق بالعالقات الدولي
يدعمها يف ذلك أمهية حمتوى النظام القانوين املفرتض تطبيقه،  احرتاما حلسن سري العدالة يف الدولة،

ورة من طرف القوانني الداخلية، وتكون موضوع تنظيم با ما تكون فيه هذه االتفاقات حمظحيث غال
جيب أن نفرق ما بني شرط الدولية يف  ما تقدم وءضوعلى أكثر مرونة عندما تدخل يف النظام الدويل، 

)، مث بعد ذلك حتديد املعايري الدولية اليت تستعمل يف عملية تكييف ما هو دويل الفرع االولحد ذاته (
  ).الفرع الثاين(

  : شرط دولية النزاع.الفرع األول
طين اشرتاط دولية النزاع يعين أن اتفاقات اخلضوع االختياري اليت تتعلق بنزاع ذو طابع و 

ن ا، كأن يتفق طرف2خالص، واليت متنح االختصاص حملاكم دولة أجنبية؛ ال تكون منتجة ألي أثر قانوين
على منح االختصاص للمحاكم التونسية لتنظر يف املنازعات املتعلقة بتنفيذ العقد املربم بينهما  انجزائري

يف اجلزائر واملزمع تنفيذه فيها، فهذا االتفاق ال ميكن أن يكون منتجا ألثره يف منح االختصاص 
يذ هذا العقد هو ن تفصل يف نزاعهم، فالنزاع الناشئ عن تنفأرادها األطراف أجنبية اليت للمحكمة األ

نزاع ذو طابع وطين حمض، ألن العقد املربم بينهما ال يتضمن أي عنصر أجنيب أيا كانت طبيعة هذا 
  العنصر( مكان التنفيذ، جنسية الطرفني، مكان ابرام العقد ...).

من بني  (Hélène Gaudemet-Tallon) "هيلني كودمت تالون" يف هذا اإلطار تعترب األستاذة
أكثر الفقهاء انتقادا لفكرة اشرتاط الصفة الدولية يف النزاع حمل االتفاق املانح لالختصاص، حيث 

الدولية يف اتفاقات اخلضوع االختياري، حيث دعمت  ضد شرطقدمت هذه الكاتبة عدة انتقادات 
اهدات الدولية، ، احلجة األوىل اليت قدمتها األستاذة تستند فيها على املع3موقفها هذا بعدة حجج

م املتعلقة باالعرتاف وتنفيذ أحكام احملكمني األجنبية، وأيضا 1958خاصة معاهدة نيويورك لسنة 
ترى  حيث م واملتعلقة باالتفاقات املاحنة لالختصاص،1965نوفمرب سنة  25معاهدة الهاي املوقعة يف 

م مل 1958أن معاهدة نيويورك لسنة  (Hélène Gaudemet-Tallon) "هيلني كودمت تالون"األستاذة 
جل تقرير صحة شرط التحكيم الذي يقضي بقيام أتشرتط على اإلطالق ضرورة تواجد عنصر دويل من 

                                                 
1- P. Guez, thèse préc., p. 66. 

 .133املرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدويل، حفيظة السيد احلداد، -2

 .نفسهاملرجع  -3



  فكرة اخلضوع االختياري                                                                     ولاأل الباب

 86

هيئة حتكيم أجنبية بالفصل يف النزاع، وهذا األمر هو الذي دفع باللجنة املعهود إليها إعداد اتفاقية 
تبىن موقفا معارضا لضرورة اشرتاط توافر العنصر األجنيب خلضوع االختياري بأن تالتفاق االهاي املنظمة 

  .1يف النزاع حمل االتفاق املانح لالختصاص
واليت ، (Hélène Gaudemet-Tallon) "هيلني كودمت تالون"احلجة الثانية اليت قدمتها األستاذة 

طابع عملي،  اتذ ياري عن الطابع الدويل للنزاع هيفصل قبول مبدأ اتفاق اخلضوع االختفيها  تربر
كثري من األحيان حتديد دولية النزاع حمل االتفاق املانح الأنه من الصعب يف  وحسب وجهة نظرها

لكنه مع ذلك يبقى  الالختصاص، الكاتبة تعرتف رغم ذلك بأنه إذا كان البحث عن معيار للدولية شاق
اىل  (Hélène Gaudemet-Tallon) "هيلني كودمت تالون"، ولتأكيد هذه االنتقاد تشري األستاذة 2ممكنا

جانب من األحكام الفرنسية اليت تضاربت يف ما بينها حول إضفاء الصفة الدولية على نزاع معني 
نه يكفي لكي يكون عقد أ، فبينما تذهب حمكمة النقض الفرنسية إىل 3استنادا إىل معيار موضوعي

م أن يكون النقل حمل 1924النقل البحري متصفا بالصفة الدولية الالزمة لتطبيق معاهدة بروكسل لسنة 
حمكمة استئناف  أن البحث قد مت بني منائني كل منهما يقع يف دولة خمتلفة، جند على العكس من ذلك

يكون األطراف يف عقد النقل ال يتمتعان باإلضافة إىل ما اشرتطته حمكمة النقض بأن اشرتطت باريس 
  جبنسية دولة واحدة.

ا أن هناك خلط بني االختصاص القضائي واالختصاص  ااحلجة الثالثة ذات طابع نظري مضمو
 Hélène( "هيلني كودمت تالون"، األستاذة 4التشريعي الذي أدى إىل اشرتاط الطابع الدويل للنزاع

Gaudemet-Tallon(  يف مسائل االختصاص التشريعي ال مسائل موجود تعترب أن هذا االشرتاط جماله
رب األطراف من قانون إلزامي فرنسي يف  االختصاص القضائي، أين يكون هدف هذا االشرتاط جتنب 

  نزاع داخلي حمض.
احلجة الرابعة تتمثل يف القول أن االختصاص الدويل ما هو إال امتداد لالختصاص الداخلي 

قواعد ميكن االتفاق على خمالفتها إال  مبدئياحمللي، ويف القانون الداخلي قواعد االختصاص احمللي هي ا
عندما ينص القانون على خالف ذلك، وبناء على ذلك اتفاق األطراف على عرض نزاعهم على قضاء 

                                                 
 .135املرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدويل، حفيظة السيد احلداد، -1

2- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., no 307. 

 .136املرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدويل، حفيظة السيد احلداد، -3

4- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., nos 308. 
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 عنمنعهم  أجنيب، هو فقط خروج عن ما تنص عليه قاعدة ذات مصلحة خاصة، لذلك ال ميكن
اخلروج عنها حىت ولو تعلق األمر بنزاع وطين حمض، قبول العكس سيؤدي بنا إىل إنكار أن قواعد 

يد يف ذات الوقت قَ االختصاص الدويل هي امتداد لقواعد االختصاص اإلقليمي الداخلي، الكاتبة تُـ 
اليت سيؤدي إمكانية األطراف يف نزاع داخلي االتفاق على عرض نزاعهم أمام قضاء أجنيب يف احلالة 

مرة يف القانون الداخلي الذي يرتبط به العقد على إىل التهرب من تطبيق االحكام اآل فيها هذا االتفاق
ر اتفاق اخلضوع االختياري ال ينتج عن غياب الطابع الدويل، ولكن ، ويف هذه احلالة حظ1موضوع النزاع

  .2بسبب تأثريه على القانون املطبق على النزاع
وحدها هي اليت دعمت  (Hélène Gaudemet-Tallon) "هيلني كودمت تالون" ليست األستاذة

ن رأي أخرون دعموا هذه فكرة، غري آفكرة إمكانية اختيار قضاء أجنيب يف إطار نزاع داخلي، فقهاء 
 ،(Hélène Gaudemet-Tallon) "هيلني كودمت تالون" هذا االجتاه من الفقه خيتلف عن رأي األستاذة

يجب أن تتعلق باتفاق اخلضوع االختياري وليس فكانت ضرورية   إن بأن هذه الدولية هؤالء يرى حيث
بالعقد املدرج فيه، حيث يكفي إدراج شرط مانح لالختصاص يف حد ذاته، لصاحل حمكمة أجنبية يف 

مام ما ، وهنا جند أنفسنا أ3عقد يتصف بالطابع الوطين ليضفي الطابع الدويل على هذه العالقة القانونية
  .4نية األطراف عنمساه الفقه بـ" الدولية الشخصية" مبعىن الدولية املنبثقة 

لعدة أسباب  مت انتقاده (Hélène Gaudemet-Tallon) "هيلني كودمت تالون" موقف األستاذة 
فمن جهة تعد هذه احلجج بعيدة عن الصواب، ومن جهة أخرى هذا الرأي الذي تدافع عنه األستاذة 
ال ميكن التمسك به يف ظل التطورات اليت عرفها قانون اإلجراءات املدنية والتجارية الفرنسي وهو نفس 

 موقفها، غيرياىل ت (Hélène Gaudemet-Tallon) "هيلني كودمت تالون"السبب الذي دفع باألستاذة 
فرض التفريق بني النزاع الداخلي والنزاع تمن قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي  48ترى أن املادة حيث 

                                                 
 .55هشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، املرجع السابق، ص  -1

2- P. Guez, thèse préc., p. 67. 
3- M. Ashraf Wafa, op. cit., p. 23. 

  .73هشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، املرجع السابق، ص  -4
- P. Guez, thèse préc., p. 69. 
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من  17من معايري تطبيق املادة  ا، وباملثل هذه الكاتبة ترى أن وجود حالة دولية متثل واحد1الدويل
  .املناقشة تستحق يف أطروحتها اليت قدمتها فإن احلججومع ذلك  ،2(املعدلة) اتفاقية بروكسل

-Hélène Gaudemet( "هيلني كودمت تالون" بالنسبة للحجة األوىل اليت قدمتها األستاذة

Tallon ( ن املعاهدات الدولية وباخلصوص أضد شرط دولية اتفاق اخلضوع االختياري، حيث ذكرت
م املتعلقة باالعرتاف وتنفيذ أحكام احملكمني األجنبية، ال تشرتط لصحة 1958معاهدة نيويورك لسنة 

شرط التحكيم أن يكون النزاع حمل التحكيم ذو طابع دويل، فقد مت الرد على هذا االنتقاد بأنه على 
الرغم من أن هذه املعاهدة قد أغفلت حتديد املعيار الذي يرتكز عليه ألجل حتديد الطابع الدويل التفاق 

تحكيم سواء اختذ صورة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم؛ فإن هناك شبه إمجاع بني الفقه يف إطار ال
ن املادة الثانية من اتفاق نيويورك تتعلق باتفاق التحكيم املتصل بنزاع ذو أالقانون الدويل اخلاص على 

م املتعلقة باالتفاقات املاحنة 1965نوفمرب  25، أما خبصوص معاهدة الهاي املوقعة يف 3طابع دويل
لالختصاص، فيبدو أن انتقاد األستاذة غري دقيق، فهذه االتفاقية تنص بشكل صريح يف املادة الثانية 

ا تطبق على االتفاقات املاحنة لالختصاص املعقودة يف إطار العالقات الدولية يف املسائل أمنها على 
  .4املدنية والتجارية

نية املتعلق بصعوبة إجياد معيار يتم على أساسه معرفة ما إذا كان النزاع حمل فيما خيص احلجة الثا
االتفاق يتصف بالطابع الدويل أو الوطين، فإن تلك الصعوبة ما هي إال صعوبة غري حقيقية ميكن 
التغلب عليها عن طريق البحث عن معيار موضوعي منضبط، فمثال ميكن اعتبار نزاع ما متصف 

يف كل مرة تكون العالقة اليت نشأ بصددها النزاع متصلة بأحد عناصرها بأكثر من دولة بالصفة الدولية 

                                                 
1

الحظت أن حمكمة النقض الفرنسية باعرتافها بصحة شرط  (Hélène Gaudemet-Tallon)"هيلني كودمت تالون" األستاذة  - 
جمرد إخضاع «تكون قد فرضت بأن يكون النزاع ذو طابع دويل وتضيف بقوهلا أن  (Sorelec) "سورلك"يف قضية اخلضوع االختياري 

 :»أخرى ... حسب احلالةالنزاع إىل حمكمة اجنبية لن يكون كافيا ملنحه الطابع الدويل، هذا االخري جيب أن ينتج عن ظروف 
.«…le simple fait de soumettre le litige à un tribunal étranger ne saurait suffire à lui conférer un 
caractère international. Ce dernier doit découler d’autres circonstances…qui varieront selon les 
cas»: H. Gaudemet-Tallon, note sous Cass. 1re civ., 17 décembre 1985, préc., p. 543. 
2- P. Guez, thèse préc., p. 67. 

 .138املرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدويل، حفيظة السيد احلداد، -3

 .139-138، ص نفسهاملرجع  -4
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حدهم، مكان إبرام أو تنفيذ العقد...إخل.)، كما ميكن أطراف، موطن هذا العنصر قد يكون جنسية األ(
  .1حني يكون قادرا على إحداث تنازع دويل بني جهات القضاء االقول أن النزاع يكون دولي

سائل اخلضوع االختياري ليس من مخيص احلجة الثالثة، فإن اشرتاط الطابع الدويل يف  وفيما
ثاره تبديد التفرقة بني تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي، صحيح أن االجتهاد القضائي املتعلق آ

ختصاص مبعيار الدولية أساسا معروف يف مسائل تنازع القوانني، ولكن من حيث املبدأ، حتديد اال
الدويل ميثل مرحلة أولية أو سابقة بالنسبة لتنازع القوانني، إذن انطالقا من اللحظة اليت يتحقق فيها 

، حتديد طبيعة النزاع يتبني انه ال الدويلاختالف يف الطبيعة مؤكد بني االختصاص الداخلي واالختصاص 
ميكن تفاديه لتنفيذ قاعدة االختصاص، كما بينه بعض الفقهاء تعريف طبيعة الدعوى جيب أن تسبق 

منطقيا دولية أي عالقة قانونية هي شاملة، فدولية العقد و البحث عن االختصاص القضائي الدويل، 
لسنا أمام دولية االختصاص  وهنا ،2دويل اخلاصتعترب مسألة أولية الزمة لتطبيق قواعد القانون ال

ثري مشكلة يالقضائي ودولية االختصاص التشريعي، فالنزاع الدويل يثري مشكلة االختصاص الدويل كما 
 باعرتافيرتبط أن القانون الواجب التطبيق، ومن هذا املنطلق فإن قبول االختصاص الدويل جيب 

  .3زعيةالتنا القانونية القاضي بدولية احلالة
تنكر التفرقة بني االختصاص القضائي  اعلى أساس أ مت انتقادهابالنسبة للحجة الرابعة، فقد 

قواعد االختصاص الداخلي وظيفتها توزيع النزاعات  والواقع أن الداخلي واالختصاص القضائي الدويل،
بني خمتلف اجلهات القضائية التابعة لنظام قضائي واحد، بينما قواعد االختصاص القضائي الدويل 

نظمة قضائية أجنبية خمتلفة مادام أن هدفها حتديد ما إذا كان النزاع حيتوي أوظيفتها الربط بني النزاع و 
كمة حىت تستطيع هذه احملاكمة أن ختتص بالفصل يف النزاع، يف هذه اإلطار على روابط كافية مع احمل

تؤدي اىل النتيجة عدم االختصاص القضائي الدويل ما هو إال غياب لعنصر ربط، هذه التفرقة األساسية 
مع  الزمنزاعات الدولية تتال أنقواعد االختصاص الداخلي و مع  الزملنزاعات الداخلية تتأن ا التالية:

ا ال تسمح لألطراف يف نزاع قو  اعد االختصاص الدولية، وإذا كانت قاعدة اختصاص داخلية جوازية فإ

                                                 
املرجع السابق، النظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدويل،  احلداد،؛ حفيظة السيد 113حممد الرويب، املرجع السابق، ص  -1

 .141-140ص 

 .53هشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، املرجع السابق، ص  -2

3- P. Guez, thèse préc., p. 68. 
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داخلي حمض للخروج عنها إال باختيار حمكمة أخرى تتبع لنفس النظام القضائي الذي مينحه 
 منع األطراف يف نزاع داخلي من االتفاق عل تعيني حمكمة أجنبية ال، وبناء على ذلك 1االختصاص

من  اواحد اميكن التشكيك فيه، هذا االمر يدعمه أيضا أن قواعد االختصاص الدويل متثل جسم
قواعد االختصاص اإلقليمي الداخلية،  واحدة تتمثل يف كان بعضها له نقطة بداية  وإنالقواعد املستقلة، 
، 2مادية مستلهمة من القانون الدويل اخلاص أخرى ليست هي املطبقة ولكن قواعد إال أن هذه األخرية

املنازعة بالصفة الدولية هو الذي يسمح لنا بتحديد جمال تطبيق قواعد  اتصافوهكذا ميكن القول أن 
  .3االختصاص الداخلي وجمال تطبيق قواعد االختصاص الدويل

االختياري وليس بالنسبة ملن يرى بأن الدولية إذا كانت ضرورية جيب أن تتعلق باتفاق اخلضوع 
العقد املرتبط به، مبعىن أن الدولية تتحدد على أساس نية األطراف، وبالتايل ميكن عرض نزاع يتعلق بعقد 
ذو طابع وطين حمض على قضاء أجنيب جملرد أن نية األطراف يف اتفاق اخلضوع االختياري على عرض 

ا األمر غري منطقي، وال ميكن االستناد النزاع على قضاء أجنيب اعتربت كمعيار لدولية هذا العقد، فهذ
إىل املعيار الشخصي املتمثل يف اجتاه إرادة األطراف إىل إضفاء الصفة الدولية على العقد لتحديد الصفة 

تحديد الصفة لعليه  ستناداالنظر إليها كعنصر شخصي حمض ال ميكن يالدولية، فإرادة األطراف 
 يتوقف على جمرد إعالن إرادة مر الأ، واتصاف عالقة قانونية ما بالصفة الدولية يبدو أنه 4الدولية

، ومن جهة أخرى فإن املعيار 5ن تغري من طبيعة تلك الصفة هذا من جهةأطراف اليت ميكن األ
ديد املوضوعي الذي يلجأ إليه من أجل حتديد الصفة الدولية لعالقة قانونية ما يواجه صعوبة من نوع ج

 ،وهي املتمثلة فيما إذا كانت العالقة القانونية اليت نضفي عليها الصفة الدولية تعد حقيقية كذلك
يؤدي بنا إىل  اأجنبي افاعتبار أن االتفاق املانح لالختصاص يتصف بالدولية بسبب فقط أنه يعني قضاء

، وبالتايل طابعه الداخلي أو اعيتب ااتفاق اخلضوع االختياري ميثل شرطفعدم االعرتاف بطبيعته احلقيقية، 
الدويل ال ميكن أخذه إال من العقد الذي مت اشرتاطه فيه، فعندما يكون العقد دوليا اتفاق اخلضوع 

م 1958الهاي املربمة سنة  اتفاقية هذا االجتاه ذهبت إليه أيضا االختياري يكون كذلك بالضرورة،
                                                 

 .114-113يف هذا املعىن: حممد الرويب، املرجع السابق، ص  راجع -1

2- P. Guez, thèse préc., p. 68. 

 .75ناصر عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص  -3

 .136املرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدويل، حفيظة السيد احلداد، -4

 .46-45السابق، ص هشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، املرجع  -5
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يف الفقرة الرابعة من  ، حيث نصت1الدويل للبضائع ختارة يف حالة البيعاخلاصة باختصاص احملكمة امل
أو حمكم ال  أو اختصاص قاض املادة األوىل منها على أن جمرد إعالن األطراف املتعلق بتطبيق قانون

، رغم أن بعضهم يثري مبدأ استقاللية االتفاق لدعم فكرة أن اتفاق 2بيع الطابع الدويلاليكفي إلعطاء 
الذي مت فيه مها تصرفان قانونيان خمتلفان، وعلى افرتاض قبول هذا الفهم اخلضوع االختياري والعقد 

له  (اتفاق اخلضوع االختياري) ، جند أنفسنا إذا أمام عقد3سابقا هبينا عدم صواب ذيلالستقاللية، وال
ذو طابع  (العقد االساسي الذي ادرج فيه اتفاق اخلضوع االختياري) اختصاص ذو طبيعة دولية وعقد

أقل ترجيحا، وإذا رجعنا إىل التحكيم  اوهذه النظرة ال تبدو واقعية، طابعها املصطنع جيعله داخلي،
الدويل اجملال الذي تبىن فيه الفقه الغالب هذه الفكرة املتعلقة باالستقاللية، جند ونالحظ أن دولية 

، وليس من اتفاقية كم فيهحَ يُ التحكيم تنشأ عن العالقة القانونية اليت نشأ النزاع بسببها والذي سَ 
  ، وال نرى ملاذا ينظر خبالف ذلك التفاقية اخلضوع االختياري.4التحكيم نفسها

ن معيار الدولية الشخصي يرتك لألطراف إمكانية اختيار قضاء أجنيب يف إخر فآمن جانب 
من اإلفالت من النظام القانوين الصارم يف أغلبيته والذي يطبق على  همنُ كِ إطار نزاع داخلي وهذا ما ميُ 

ال يسمح لألطراف يف بعض احلاالت يف  القانون تفاقات املاحنة لالختصاص الداخلية، فإذا كانالا
 الرباطمن غري املنطقي أن يسمح هلم باختيار حمكمة فمة وهران، كمة تلمسان عوضا عن حمكاختيار حم
، هذا املثال يساعد يف الكشف عن عيوب معيار الدولية الشخصي، ن حمكمة وهرانعوضا ع باملغرب

بكل سهولة، ولكن  ر الوارد يف القانون الداخلياحلظ حيث سيكون هلا أثر ليس فقط يف استبعاد
سيكون عائقا أمام إمكانية الوصول إىل العدالة بالنسبة للطرف الضعيف والذي ال ميكنه على األرجح 

يف اخلارج ليفصل يف نزاع يتعلق بعقد داخلي،  احملاكمةأن يكون قادرا على تكبد مصاريف إجراءات 

                                                 
1- Convention sur la compétence du for contractuel en cas de vente à caractère international 
d’objets mobiliers corporels, Cette Convention y compris la documentation y afférente, est 
disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit international privé 
(www.hcch.net), sous la rubrique «Conventions». Concernant l’historique complet de la 
Convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la 
Huitième session (1956). 
2- Article premier: «… La seule déclaration des parties relative à l'application d'une loi ou à la 
compétence d'un juge ou d'un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère international…» 

  اخلاص بطبيعة اخلضوع االختياري. ورتفصيل ذلك يف احمل راجع -3

4- P. Guez, thèse préc., p. 72. 
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ث يتم استعماله تعسفيا من طرف حي كبرية  خيار قضاء أجنيب ميثل خطورة فإن وهكذا يف هذه احلالة
  .1الطرف القوي لتجنب أي نزاع

ليس له  لتفصل يف النزاع جنبيةأاختيار حمكمة  غري أن جمردالطابع الدويل للنزاع ضروري حتما 
ن نفرق بني حالتني: حالة العالقة القانونية الداخلية احملضة أأي تأثري على هذه الدولية، ألنه جيب 

باجلهاز القضائي املختص،  املتعلقشكل امل يثارواحلالة اليت تتضمن عنصر أجنيب، يف احلالة األوىل ال 
يف بلد حمدد، فقط حماكم هذه الدولة هي املختصة للفصل يف  متواجدةمادام أن كل عناصر النزاع 

جنبية يف هذه احلالة، بينما يف ما يتعلق أمنطقيا احلق يف اختيار حمكمة  مليس هل النزاع، واألطراف
ا ومع ذلك حنن يف وجود عالقة دولية  اأجنبي اباحلالة الثانية، هناك عنصر  م يف الزم للحالة يف حد ذا

املبدأ  نفس الوقت عدة أجهزة قضائية، ومن الالزم التساؤل عن احملكمة املختصة وهنا ميكن إعمال
الذي على أساسه ميكن لألطراف منح هذا االختصاص حملكمة أيا كانت، بالنتيجة ما ميكن أن خنلص 
، 2إليه هو أن شرط الدولية ال ينتج عن تعيني حمكمة أجنبية، ولكن من دولية العالقة القانونية نفسها

بية يؤدي اىل املصادرة على فالرأي الذي يستخلص دولية العقد من جمرد اختيار املتعاقدين حملكمة أجن
املطلوب، فدولية هذا االتفاق هو الشرط الالزم ملنح األطراف احلق يف اختيار احملكمة اليت تنظر يف 

  .3نزاعهم، وليس اختيارهم هلذه احملكمة هو الذي يعطي لالتفاق طابعه الدويل
ال  (Hélène Gaudemet-Tallon) "هيلني كودمت تالون"إن الرأي الذي أخذت به األستاذة 

ضف إىل ذلك فإن القضاء أ، نفة الذكراآلفقد ثبت عدم صحته لألسباب  ،ميكن االعتماد عليه
من قانون  48الفرنسي ووفقا ملا ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية مبناسبة تفسريها لنص املادة 

الشرط املانح لالختصاص  كد صحة أ، 4اليت سبق ذكرها "سورلك"اإلجراءات املدنية والتجارية يف قضية 
ن دولية النزاع متثل أيضا أ، كما 5ااجنبي اكأصل عام مادام أن هذا الشرط يتعلق بنزاع يتضمن عنصر 

على الرغم من أن هذا النص ال ينص صراحة على هذا  من اتفاقية بروكسل 25شرطا لتطبيق املادة 
                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 71. 
2- M. Ashraf Wafa, op. cit., p. 23-24 . 

جمرد طرح النزاع أمام قضاء دولة "يبني األستاذ هشام على صادق على اهلامش عند حديثه عن املعيار القانوين لدولية العقد بأن  -3
ذه الدولة ا  : هشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على راجع "،معينة ال يفيد يف ذاته ارتباط الرابطة العقدية اليت ثار النزاع بسأ

 .55و 62التجارة الدولية، املرجع السابق، ص عقود 

 اتفاقات اخلضوع االختياري.ب االعرتاف أمببداملتعلق  ور: احملراجع -4

 .146املرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدويل، حفيظة السيد احلداد، -5
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اليت تعلن عن القواعد العامة اليت  على ديباجة املعاهدة تأسيسهاالشرط، إال أن هذه الفكرة ميكن 
  .1مبوجبها االتفاقية ال حتدد االختصاص إال يف النظام الدويل

عديد من االتفاقيات اليت اشرتطت لتطبيقها ضرورة أن نكون بصدد الشرط دولية النزاع دعمته 
 م1958موضوع نزاع يتصف بالطابع الدويل، ومن بني هذه االتفاقيات اتفاقية الهاي املربمة سنة 

ا الو  ،ختارة يف حالة البيع الدويل للبضائعاخلاصة باختصاص احملكمة امل ضح، نصت افإضافة إىل عنوا
ا األوىل على االتفاقية احلالية واجبة التطبيق على البيوع ذات الطابع الدويل املنصبة على أشياء  أن ماد

ا الثانية على  باختيار احملكمةاملتعلقة  م1968نصت اتفاقية الهاي لسنة  ا، كم2منقولة ن أيف ماد
االختياري املربمة  االتفاقية احلالية تسري يف العالقات القانونية ذات الطابع الدويل على اتفاقات اخلضوع

هل يتعلق فقط ف ،، غري أن هذه االتفاقية تركت الشك حول العنصر الدويل3يف اجملال الدويل أو التجاري
حيث وردت عبارة "العالقات القانونية"  ؟النزاع الذي يتعلق بهب م أيضاباتفاق اخلضوع االختياري أ

ورد النص على هذا الشرط بشكل مفصل  فقدم 2005، أما بالنسبة التفاقية الهاي لسنة 4بشكل عام
حيث نصت املادة االوىل الفقرة األوىل منه على أن االتفاقية احلالية تسري بصدد املراكز القانونية ذات 

، وبينت 5الطابع الدويل على االتفاقات احلصرية الختيار القاضي املربمة يف اجملال املدين والتجاري
دد حالة دولية ما عدا إذا كان ننا نكون بصأوىل منها من نص املادة األ نيةاالتفاقية أيضا يف الفقرة الثا

، وإذا كانت العالقة بني األطراف وباقي العناصر األخرى 6طراف يقيمون يف نفس الدولة املتعاقدةاأل
ذه الدولة، ويبدو هنا  الطابع ن االتفاقية بينت أاملرتبطة بالنزاع مهما كانت احملكمة املعينة مرتبطة فقط 

  .7الدويل مبفهوم املخالفة من خالل حتديدها مىت يكون النزاع وطنيا وما عدا ذلك فالنزاع دويل

                                                 
1- POCAR FAUSTO, Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007, 
Rapport explicatif, JO C 319 du 23 décembre 2009, p. 04, spéc. p. 27. 

  ؛ أنظر أيضا:116حممد الرويب، املرجع السابق، ص  -2
- M. Ashraf Wafa, op. cit., p. 26-27 . 
3- Article 2: (La présente Convention s'applique, dans les rapports internationaux, aux accords 
d'élection de for conclus en matière civile ou commerciale.) 
4- P. Guez, thèse préc., p. 70. 
5- Article premier: (1. La présente Convention s'applique, dans des situations internationales, aux 
accords exclusifs d'élection de for conclus en matière civile ou commerciale…). 
6- Article premier: (…2. Aux fins du chapitre II, une situation est internationale sauf si les parties 
résident dans le même Etat contractant et si les relations entre les parties et tous les autres éléments 
pertinents du litige, quel que soit le lieu du tribunal élu, sont liés uniquement à cet Etat…). 

 .118-117أنظر يف هذا الصدد: حممد الرويب، املرجع السابق، ص  -7
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ل غياب قواعد واضحة خاصة باالختصاص القضائي الدويل، بالنسبة للمشرع اجلزائري ويف ظ
التفاق املانح فإن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري مل ينص على ضرورة اتصاف النزاع حمل ا

لالختصاص بالصفة الدولية، هذا هو حال كثري من التشريعات احلديثة اليت يف أغلبها مل تفصح صراحة 
على شرط دولية املنازعة، والسبب يعود يف ذلك أن هذه الدول أقرت مبشروعية اتفاق اخلضوع 

من دولية املنازعة شرطا االختياري يف إطار حتديد قواعد االختصاص القضائي الدويل، وهذا ما جيعل 
مفرتضا دون احلاجة للنص عليه، ويبدو أنه من الضروري توافر هذا الشرط يف القانون اجلزائري، 

ن يكون تكييف العقد على أنه دويل أو أ، على 1لألسباب اليت ساقها الفقه واالجتهاد القضائي املقارن
  من القانون املدين اجلزائري. 09وطين تبقى من مهمة القانون اجلزائري وفقا للمادة 

  .: معيار دولية اتفاق الخضوع االختياريالفرع الثاني
ا الصفة الدولية للعالقة القانونية اليت أأن تفهم على  ادولية النزاع جيب كما أشرنا إليها سابق

فيه مكيف  ذا كان العقد املدرج إطابع دويل  وهلا صلة باتفاق اخلضوع االختياري، فهذا األخري يكون ذ
كذلك (مبعىن دويل)، ومن مث فإن حتديد الطابع الدويل التفاق اخلضوع االختياري مير عرب حتديد معايري 

، غري أن 2تكييف العقد الدويل، ولو أنه يف املمارسة العملية تكييف العقد الدويل قليال ما يثري صعوبات
  معايري للطابع الدويل للعقد.هذا األمر يثري عدة اختالفات بني الفقهاء بسبب وجود عدة 

كون موضوع تعريف "قانوين"، يالطابع الدويل للعقد عرضة ملعنيني، فالعقد الدويل ميكن أن 
حسب هذا املعيار عندما تكون األعمال املتعلقة بإبرامه أو تنفيذه أو حالة أطرافه  افيكون العقد دولي

عالقة مع عدة أنظمة قانونية، مبعىن عندما فيما يتعلق جبنسيتهم أو موطنهم، أو توطني موضوعه له 
و نظام قانوين أتكون أحد عناصر العالقة القانونية سواء الشخصية أو املوضوعية متصلة بأكثر من دولة 

وفقا هلذا املعيار  ادولي يعدبيع العقد  فإن، فهكذا 4، أو عندما يعطي النزاع مكانا لتنازع القوانني3واحد
 جزائري متوطن يف اجلزائر وفرنسي متوطن يف فرنسا ويتعلق بسلعة موجودة يف برم يف اجلزائر بنيأإذا 

                                                 
 .152املرجع السابق، ص  فقه املرافعات املدنية الدولية، أمحد عبد الكرمي سالمة، -1

2- M. Ashraf Wafa, op. cit., p. 26. 

 .62هشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، املرجع السابق، ص  -3

  أيضا:راجع ؛ 119حممد الرويب، املرجع السابق، ص  -4
- M. Ashraf Wafa, op. cit., p. 26. 
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التصال  ان يتم دفع مثنها يف اجلزائر، فهذا العقد يعترب دوليأبلجيكا واملفروض تسلمها هناك على 
  عناصره بثالث دول أنظمتها القانونية خمتلفة.

إىل جانب هذا التعريف القانوين للعقد الدويل ميكن للعقد أن يكون موضوع تعريف 
جيب أن ينتج عن حركة مد وجزر عرب  احىت يكون العقد دوليو حسب هذا املعيار و "اقتصادي"، 

، مبعىن أن هذا العقد يتعلق بوجود حركة لرؤوس األموال والسلع 1ثاره يف أكثر من بلدآاحلدود، فتكون 
خر أن العقد يكتسب الصفة الدولية عندما يهم مصاحل التجارة آ، ويرى فريق 2ات عرب احلدودواخلدم

حسب  ادولي فإن العقد يصبح، إذن 3املعيار االقتصادي تـَْلِينيجل أالدولية حيث جاء هذا الرأي من 
عنها، فهذا املعيار يأخذ بعني  او متولدأمبصاحل التجارة الدولية  اهذا املعيار عندما يكون العقد متعلق

طراف أو موطنهم أو ة العقدية بغض النظر عن جنسية األاالعتبار غاية العقد ووظيفته وجمموع العملي
  .4و غري جتارأصفتهم سواء كانوا جتار 

خر من بني هذين املعيارين لتحديد الصفة آختلف الفقه حول ضرورة اعتماد معيار دون القد 
كل واحد منهم جماال   لذهب بعضهم إىل القول بأن املعيار القانوين واالقتصادي يشغالدولية للنزاع، ف

بينما املعيار "االقتصادي" سيستعمل عند  يستعمل عند تطبيق منهج التنازعحمددا، فاملعيار "القانوين" س
إذا كانت ذات طبيعة مدنية املنازعة ن أخرون ويرى آ، 5تطبيق القواعد املادية للقانون الدويل اخلاص

عمال املعيار القانوين لتحديد دولية النزاع بسبب طبيعة هذه املنازعة، حيث ال يكون النزاع إفيجب 
تصلت عناصره املؤثرة بأكثر من نظام قانوين، يف املقابل إذا كانت املنازعة ذات طبيعة اإال إذا  ادولي

ملالئمة هذا املعيار لتطورات وذلك دولية املنازعة، جتارية فيجب تطبيق املعيار االقتصادي لتحديد 

                                                 
؛ هذا التعريف قدم من طرف 86هشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، املرجع السابق، ص  -1

ا (Pélissier du Besset) "بليسي دي بسي" قضية عنيف نتائجه  (Matter) "ماتر" املدعي العام حمكمة ، اليت أصدرت بشأ
ذا املعيار: النقض الفرنسية قرارا   هاما يتعلق 

- Cass. civ., 17 mai 1927, D.P. 1928, I, p. 25, concl. MATTER, note H. CAPITANT. 

 .120حممد الرويب، املرجع السابق، ص  -2

  :الصادرة عن حمكمة النقض الفرنسية(Mardelé et Dambricourt)  "ماردويل ودومربيكور" هذه الليونة أبانت عنها قرارات -3
- Cass. civ., 19 février 1930 et 27 janvier 1931, S. 1933, 1, p. 41, note J.-P. NIBOYET. 

  أنظر أيضا:؛ 121-120حممد الرويب، املرجع السابق، ص  -4
- M. Ashraf Wafa, op. cit., p. 26. 

أشرف وفا حممد، املرجع ؛ 61عقود التجارة الدولية، املرجع السابق، ص هشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على  -5
  .11ص السابق، 
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التجارة الدولية حيث يتميز هذا املعيار مبرونة تتماشى وواقع التجارة الدولية، وهذا ما اعتمدته قوانني 
  . 1االتفاقيات الدولية من عديدالالتحكيم املقارنة و 

 اوجود تدرج ضمن العقود الدولية، فبعضها يكون دولي وضحاختالف تطبيق هذين املعيارين ي
، فعند األخذ باملعيار القانوين الذي حيدد دولية العقد فيما 3"نسبيا" اوبعضها اآلخر يكون دولي 2"فعليا"

نه جيب عدم التسوية بني هذه ألو اتصلت عناصره القانونية بأكثر من نظام قانوين واحد، هناك من رأى 
جيب منح العقد الطابع الدويل جملرد اشتمال العالقة القانونية على عنصر أجنيب  العناصر، حيث ال

دون األخذ باالعتبار أمهيته وعالقته بطبيعة العالقة القانونية املطروحة، بل جيب التفرقة بني هذه ، و واحد
، 4 مؤثرةالعناصر من حيث مدى تأثري كل واحدة منها على دولية العقد فهناك عناصر مؤثرة وأخرى غري

فمثال اجلنسية األجنبية للمتعاقدين ال تعترب عنصرا مؤثرا يف العقود التجارية وعقود املعامالت املالية بصفة 
جنيب مقيم يف اجلزائر لشراء سلعة من تاجر جزائري يقيم يف اجلزائر من السوق أعامة، فتعاقد شخص 

ع بني الشخصني زا ازع القوانني حني قيام الناجلزائرية الستعماهلا ألغراضه الشخصية ال يثري مشكلة تن
بشأن هذا العقد، بينما يعترب مثال اختالف موطن املتعاقدين وحمل تنفيذ العقد من العناصر املؤثرة يف 

، وقد يكون أحد عناصر العالقة القانونية مؤثرا يف عالقة معينة دون 5الصفة الدولية على العقد ضفاءإ
املؤثر خيتلف حبسب طبيعة العالقة القانونية، فإذا كان ضابط جنسية األطراف األخرى، مبعىن أن العنصر 

ال يعترب عنصرا مؤثرا يف إصباغ الصفة الدولية يف العقود التجارية، فإنه يعترب عنصرا حامسا يف إضفاء 
، وعلى الصفة الدولية على عقود الزواج مما جيعلها عند قيام النزاع ختضع لقواعد القانون الدويل اخلاص

ا عالقة داخلية حىت ولو تعددت عناصرها األجنبية غري  ذلك تكون العالقة القانونية مكيفة على أ
  .6املؤثرة، بينما ميكن اضفاء الطابع الدويل على عالقة قانونية جملرد وجود عنصر أجنيب واحد مؤثر

يعترب "املعيار بني املعيار االقتصادي والقانوين، حيث  تداخلمن جهة أخرى ميكن مالحظة 
القانوين" أوسع نطاقا فهو يشمل املعيار االقتصادي، فتحقق املعيار االقتصادي لدولية العقد يؤدي 

                                                 
 .121-120حممد الرويب، املرجع السابق، ص  -1

2- B. Audit, Droit international privé, 3e éd., Paris, Économica, 2000, p. 341. 
3- B. GOLDMAN, note sous l'arrêt Gosset, Cass. 1re civ., 7 mai 1963, préc. 

طروحة لنيل شهادة دكتوراه يف احلقوق فرع امللكية الفكرية،  اخالد شويرب، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدويل،  -4
 .16، ص م2008/2009 ةكلية احلقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر، السنة اجلامعي

 .65التطبيق على عقود التجارة الدولية، املرجع السابق، ص هشام على صادق، القانون الواجب  -5

 .67-66، ص املرجع نفسه -6
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بالضرورة إىل اتصاف الرابطة العقدية بالطابع الدويل وفقا للمعيار القانوين، فمثال بيع دويل للسلع، 
احل التجارة الدولية، يف املقابل يشتمل على عناصر أجنبية يف نفس الوقت حني يكون متعلقا مبص

العكس غري صحيح، فقد تتصف الرابطة العقدية بطابعها الدويل حسب املعيار القانوين دون أن يتحقق 
، فالعقد ميكنه أن يشتمل على روابط مع عدة دول دون أن 1مع ذلك املعيار االقتصادي هلذه الرابطة

من والية ادرار يبيع حمصوله إىل تاجر مغريب متوطن يف يتعلق مبصاحل التجارة الدولية، مثال منتج قمح 
أن اجتماع املعيار االقتصادي والقانوين يف عالقة قانونية معينة جيعلها تتسم  جليا يبدونا وهران، وه

  بالدولية املطلقة نتيجة متيزها بالتجمع الرتاكمي للمعيارين، معيار الدولية القانونية والدولية االقتصادية.
السابق يبني أن دولية العقد هي عرضة للتدريج، فهناك عقود دولية نسبية وعقود دولية  التحليل

مطلقة، ومبا أن املسألة نسبية تتوقف على طبيعة العقد وعلى العنصر األجنيب الذي تتضمنه هذه 
 دويل من عدمه ودون الدخول يف االختالفات الفقهية تبقى بأنهف العقد يأن تكي يتضح هناالعالقة، 

  احملكمة العليا. حتت رقابةمسألة قانونية ختضع للسلطة التقديرية للقاضي 
إذا اعرتفنا للدولية "القانونية" والدولية "االقتصادية" بدورمها يف حتديد دولية العقد يف مسائل 
تنازع القوانني، يطرح التساؤل حول مدى الدور الذي يلعبانه يف مسائل تنازع االختصاص القضائي، 

حيث  ،من ق.إ.م.إ.ج حتدد الطابع الدويل للتحكيم 1039املادة  نأ جند بالنسبة للتحكيم التجاري
فحسب هذا املعيار يكون التحكيم دوليا وعليه حسم املشرع اجلزائري هذا األمر باعتماد معيار فذ، 

املعيار أنه يتجاوز  عندما خيص النزاعات املتعلقة باملصاحل االقتصادية لدولتني على األقل وما مييز هذا
املعيار االقتصادي واملعيار القانوين إىل معيار جيمع بني معيار اقتصادي يتعلق مبصاحل التجارة الدولية 

، والواضح هنا ان املشرع 2ومعيار قانوين يتعلق بتعدد الدول واجلنسيات بالرجوع ملصاحل التجارة الدولية
ة القانونية بالتحقق من وجود عنصر أجنيب يف العالقة اجلزائري ال يكتفي عند حتديده دولية العالق

(املعيار  القانونية( املعيار القانوين) ولكنه حيرص على ارتباط العالقة القانونية مبصاحل التجارة الدولية
 اال بالعقود الدولية املطلقة كما بيناها سابقإال يعتد  بأنه االقتصادي)، وميكن القول عن املشرع اجلزائري

طار التحكيم، وحنن نرى أنه من املناسب إعمال هذا املعيار الذي جيمع بني املعيار االقتصادي إيف 
والقانوين بالنسبة التفاق اخلضوع االختياري مع بعض التعديل، حيث جيب أن ال يكون هناك تطبيق 

                                                 

 .91- 90ص هشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، املرجع السابق،  -1

 .24-23عبد احلميد األحدب، قانون التحكيم اجلزائري اجلديد، املرجع السابق، ص  -2
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 دويلال جامع للمعيارين، جيب حتديد دولية العقد حبسب طبيعة العقد، فمجال االختصاص القضائي
ذه الطريقة ميكننا كما املسائل دولية يف املسائل املدنية   اأكثر اتساعا، فهو يشمل عقود التجارية، و

ليه أن حتديد دولية اتفاق اخلضوع إدوليتها نسبية، وما ميكن أن خنلص تعد استبعاد العقود اليت 
جيمع بني املعيار القانوين  االختياري جيب أن حتدد على أساس دولية العقد الذي أدرج فيه وفق معيار

ن نتصور هذه القاعدة على أواالقتصادي دون أن يكون هناك تطبيق جامع هلذين املعيارين وميكن 
أو إذا  امؤثر  اأجنبي ايعترب اتفاق اخلضوع االختياري دوليا إذا تعلق بعقد يتضمن عنصر «النحو التايل: 

  .»تعلق مبصاحل التجارة الدولية
 تالفي إنكار العدالة.المطلب الثاني: 

يف وقتنا احلاضر أصبحت خمتلف األنظمة القانونية تسعى إىل حتقيق العدالة لرعاياها 
إىل قضائها، وهكذا حني ال جيد هؤالء من بني احملاكم  ءاللجو ولألجانب، حيث تضمن هلم احلق يف 

سبب أو لاع أمام قضائها متكنهم من عرض النز  َمناليت هلا ارتباط بنزاعهم املشتمل على عنصر أجنيب 
خري هلؤالء عندما ال جيدون حملاكم، فتكون حماكمها املالذ األخر، فالبد للدولة أن متثل البديل لتلك اآل

من يعيد إليهم حقوقهم يف اخلارج وهذا ما يعرف باالختصاص املبين على منع إنكار العدالة أو تاليف 
  .1إنكار العدالة

 بىنة من بني املبادئ املعروفة يف جمال القانون الدويل العام، حيث ييعترب مبدأ منع إنكار العدال
، هذا املبدأ انتقل إىل 2على هذا املبدأ العمل غري املشروع الصادر عن دولة ما ضد رعايا دولة أخرى

 هذا األخري، ففي 3مواضيع القانون الدويل اخلاص وباخلصوص إىل جمال االختصاص القضائي الدويل
لة يتمثل يف احلالة اليت يكون فيها املدعي وطنيا أو أجنبيا ليس له القدرة على رفع دعواه أما إنكار العدا

أي حمكمة سواء كانت وطنية أو أجنبية، كأن يكون موطن املدعى عليه غري معروف أو أن املدعي 
عدالة باحلالة إقامة الدعوى يف موطن املدعى عليه ألسباب مادية معينة، وقد يتعلق إنكار ال يتعذر عليه

اليت ترفض فيها الدعوى بسبب خمالفة القانون األجنيب الواجب التطبيق للنظام العام يف دولة القاضي 

                                                 
 .107، ص املرجع السابقوسام توفيق عبد اهللا الكتيب،  -1

أمحد عبد الكرمي سالمة، نظرية األمور املستعجلة واثرها على االختصاص القضائي وتنازع القوانني وتنفيذ األحكام األجنبية، دار  -2
 . 32م، ص 2008النهضة العربية، مصر، 

 . 172وسام توفيق عبد اهللا الكتيب، املرجع السابق، ص  -3



  فكرة اخلضوع االختياري                                                                     ولاأل الباب

 99

املعروض عليه النزاع، وعدم إمكان إقامة الدعوى يف دولة أخرى كحالة الالجئ السياسي الذي ال ميكنه 
ن القول أن إنكار العدالة يف جمال إليها جبنسيته، وميك نتميرفع الدعوى يف حماكم دولته اليت ي

االختصاص القضائي الدويل هو احلالة اليت يكون فيها أحد أطراف العالقة القانونية ذات العنصر 
األجنيب غري قادر على إقامة الدعوى الالزمة للحصول على حقه بسبب عدم متكنه من االستفادة من 

  .1صلة بالنزاع ضوابط االختصاص القضائي الدويل يف الدول اليت هلا
القانون الدستوري والقانون  احيميه اليت من املبادئ األساسية مبدأ عدم إنكار العدالةيعترب 

احلريات األساسية  « :وىل من الدستور اجلزائري على أنالفقرة األ 32تنص املادة الدويل، يف اجلزائر 
حتمي السلطة القضائية  « :منه على أنه 139، كما تنص املادة 2»...وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة

كما تنص املادة   ،».اجملتمع واحلريات، وتضمن للجميع ولكل واحد احملافظة على حقوقهم األساسية
ا الثانية على  140 الكل سواسية أمام القضاء، وهو يف متناول اجلميع وجيسده ...« :نأمنه يف فقر

 املبادئ ، هذه»به... معرتف الدفاع يف احلق « :على أن 151، وتنص أيضا املادة » احرتام القانون

ا املنصوص عليها يف الدستور كافية لكل شخص للجوء إىل  توفر ضمانات اجلزائري من الواضح جدا أ
على مستوى القانون الدويل هناك عدة وسائل دولية تتعلق حبماية ، 3اسرتجاعه القضاء حلماية حقوقه أو

طريق  عنيف جمال إقرار مبدأ عدم إنكار العدالة، فهذا احلق مكرس هامة حقوق االنسان متثل مرجعية 
الثانية مادته يف  م1966ديسمرب سنة  16العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املؤرخ يف 

ا تتع -1«أنه: اليت تنص على  وىلالفقرة األ هد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف 
فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز 

لقومي أو بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سياسي، أو األصل ا

                                                 
  .182-181صوسام توفيق عبد اهللا الكتيب، املرجع السابق،  -1

م، 1996ديسمرب سنة  07املوافق  ه1417رجب عام  26مؤرخ يف  438-96الدستور اجلزائري الصادر باملرسوم الرئاسي رقم  -2
م يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 1996نوفمرب سنة  28اء تق عليه يف استفيتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، املصاد

 ع. ،م، ج.ر2002أبريل  10املؤرخ يف  03-02، معدل بالقانون رقم 06، ص م1996، سنة 76، ع. الدميقراطية الشعبية، ج.ر
 م.  2008، سنة 63 ع. ،، ج.رم2008نوفمرب  15املؤرخ يف  19-08م، والقانون رقم 2002، سنة 25

 .50-49 وما بعدها وخاصة ص 20عبد السالم ديب، املرجع السابق، ص  -3
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الرابعة عشرة الفقرة املادة  وكذلك ،1»االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب...
الناس مجيعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية  -1 «اليت تنص على أن:  وىلاأل

أن تكون قضيته حمل نظر منصف  مة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية،
اإلعالن العاملي وكذلك  ،»حمكمة خمتصة مستقلة حيادية، منشاة حبكم القانون... وعلين من قبل

بية حلماية و ور االتفاقية األمن خالل ، و 2منه 08من خالل نص املادة  م1948حلقوق اإلنسان لسنة 
  .3حقوق االنسان

اتفاقات  ل وجودكفالة هذا احلق يف ظإىل القضاء يكفله القانون، فإن   اللجوءحق مبدأ كان   اإذ
مير عرب اإلجابة على السؤال املتعلق مبدى إمكانية أن ميس شرط خضوع  البد أن اخلضوع االختياري

ذا احلق؟  قبل اإلجابة على هذا السؤال جيب أن نذكر بأن حتقيق حسن سري العدالة يف  لكناختياري 
، 4دولية اخلاصة يستلزم وجود قواعد مؤسسة على القرب املادي واجلغرايف بني احملكمة والنزاعالعالقات ال

وأنه يف هذا اإلطار جيب التفرقة بني احلق يف اللجوء اىل القضاء وبني احلق يف اختيار حمكمة، فاحلق يف 
دول اختصاص إىل القضاء ال يعين احلق يف اختيار احملكمة وقبول العكس سيفرض على ال ءاللجو 

من مظاهر ممارسة احلق يف  اخر ميثل مظهر آ من وأحماكمها جملرد أن اختيار هذه احملاكم من طرف 
قواعد االختصاص القضائي للدول وعليه ميكن أن ميس  لغيااللتجاء اىل القضاء، هذا التشبيه قد ي

ا ويرهق حماكم تصة يف كل النزاعات اليت تنشأ ، ومن غري املعقول مثال أن تكون اجلزائر خم5الدولة بسياد
  يف العامل فقط ألن األفراد الذين عينوا حماكمها اختاروا ذلك.

                                                 
م يتضمن االنضمام إىل العهد 1989مايو سنة  16ه املوافق 1409شوال عام  11املؤرخ يف  67-89مرسوم رئاسي رقم  -1

اص باحلقوق املدنية والسياسية والربتوكول االختياري املتعلق الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخل
م، 1966ديسمرب سنة  16بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املوافق عليه من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم 

مايو سنة  17ه املوافق 1409شوال عام  12ؤرخ يف امل ،20 .عواملنشور باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 
 .16 ، صم1997، سنة 11 .ع ،.رجم، 1989

 مينحها اليت األساسية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على احلقوق الوطنية احملاكم إىل يف أن يلجأ شخص احلق لكل «: 08املادة  -2
ديسمرب  10) املؤرخة يف 3-ألف (د 217للجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ، أعتمد هذا اإلعالن ونشر مبوجب الئحة »القانون. له

 .http://www.un.org>, 03-02-2015>: راجع موقع اإلنرتنت هليئة األمم املتحدة: م1948سنة 

  بية حلقوق اإلنسان:و احملكمة األور  ميكن حتميل هذه االتفاقية من موقع -3
<http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=fra>, 22-03-2016. 
4- Voir. Lycette CORBION, Le déni de justice en droit international privé, PUAM, Aix-en-
Provence, 2004, no 218. 
5- P. Guez, thèse préc., p. 158. 
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ن حتدث عندما يثور نزاع دويل جيد أحالة إنكار العدالة يف مسائل االختصاص القضائي ميكن 
حمكمة ال تقبل االعرتاف  ةفيه األطراف أنفسهم غري قادرين إىل االلتجاء إىل القضاء بسبب أن أي

بنزاعهم والفصل فيه، هذه احلالة ميكن أن يعرب عنها مبصطلح "عدم االختصاص املزدوج"، فعدم 
اختصاص احملكمة اجلزائرية حسب قواعد االختصاص القضائي الدويل اجلزائرية، وعدم اختصاص 

"قصور قضائي"، هذه احلالة احملكمة األجنبية حسب قواعد االختصاص األجنبية لديها يؤدي اىل حالة 
ن تنتج عن تطبيق قواعد أجنيب ميكن باشر للقضاء اجلزائري والقضاء األلعدم االختصاص الدويل امل

، ويف 1خضوع اختياري اتفاقن تنتج عن تنفيذ أاالختصاص الدولية العادية أو غري العادية، كما ميكن 
ميكن أن يسمح بشرط خضوع اختياري ليؤسس هذه احلالة األخرية، القانون اجلزائري وحده هو الذي 

اختصاص القضاء اجلزائري أو بالعكس يستبعده؛ يف املقابل فقط قانون الدولة األجنبية حيدد مىت تكون 
وهلذا ميكن أن  ،2االتفاقثار اليت يرتبها و تستبعد اآلأحماكم هذه األخرية خمتصة أو غري خمتصة لتقبل 

ثر للشرط الذي يعني حمكمة أجنبية فتكون أي اجلزائري بإعطاء حيدث تنازع سليب حني يقبل القاض
النتيجة استبعاد اختصاصه، بينما احملكمة األجنبية ترفض متديد اختصاصها على أساس هذا الشرط، 
مبعىن ترفض إعطاء أي أثر هلذا الشرط، وبالتايل ترفض النظر يف النزاع، وهكذا تبقى املنازعة معلقة ال 

ا،   . 3هذه احلالة يعرب عنها حبالة االستحالة القانونية حمكمة ختتص 
سابقة الذكر، قد يفهم منه بأنه ليس هناك إنكار للعدالة كل مرة الإنكار العدالة وفقا للحالة 

يعرتف القاضي املعني باختصاصه حىت ولو تبني أن اللجوء إليه هو غري مالئم ألحد املتقاضني، غري أنه 
 عندحالة االستحالة القانونية  يفيف الواقع إنكار العدالة يف جمال االختصاص القضائي ال ميكن اختزاله 

استحالة مادية يف اللجوء إىل  عند وجود أيضا يصبح ممكناإنكار العدالة  إذ أن ىل القضاء،إء اللجو 
القضاء، هذه احلالة ال وجود فيها إىل أي تنازع سليب نتيجة وجود حمكمة أجنبية تقبل باالعرتاف 

ا،م باالختصاص؛ غري أن االستحالة املادية لألطراف يف اللجوء اىل هذه احملكمة سببه بعد أو وجود  كا

                                                 
1- V. Lycette CORBION, op.cit, no 213. 
2- Cass. civ. 1ère, 17 déc. 1985, R. 1986. 537, note H. Gaudemet-Tallon; D. 1986 IR 265, obs B. 
Audit; B. Ancel et Y. Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence de droit international privé, 5ème 
éd., Dalloz, 2006, n° 72.: « Chaque État étant seul maître de sa compétence, aucun État ne peut 
prétendre régler la compétence des organes d'un autre État. Partant, la seule loi qui ait vocation à 
admettre ou à refuser, dans son principe, l'extension ou la restriction conventionnelle de la 
compétence des tribunaux d'un État est celle de cet État». 
3- en ce sens, Lycette CORBION, op.cit, no 213. 
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جنبية كحالة احلرب األهلية، وهذه احلالة جيب تشبيهها الوصول إىل العدالة األ حتول دونقوة قاهرة 
 يلعبباالستحالة القانونية الناجتة عن رفض االختصاص، هلذا ميكن القول أن مفهوم االستحالة املادية 

  .1يف التأثري على اتفاق اخلضوع االختياري ا هاما أيضادور 
أن تأثري مبدأ عدم إنكار العدالة  إذ ا عميقا ودقيقا،معاجلة احلاالت السابقة يتطلب فهمإن 

ينص عليه الدستور والقانون الدويل على نظام اخلضوع االختياري يستوجب  اأساسي اباعتباره معيار 
عدالة، هذا األمر مطابقة قواعد القانون الدويل اخلاص للمحكمة مع املعايري األساسية ملبدأ عدم إنكار ال

يقتضي التأكد فيما إذا كانت قاعدة االختصاص اليت تطبقها احملكمة واليت تضع من اإلرادة املشرتكة 
ساسي للوصول إىل العدالة املعرتف به من لنظام قضائي معني مطابقة للحق األلألطراف معيار ربط 

  .2االتفاقيات الدولية والدستور
عدم ب تصرحيهبناء على ما سبق يف حالة االستحالة القانونية جيب على القاضي األجنيب قبل 

 ن يتحقق من وجود قاضأ العادية، و غريأاختصاصه عند تطبيق قواعد االختصاص الدويل العادية 
أجنيب يقبل االعرتاف بالنزاع، وبنفس الطريقة القاضي اجلزائري جيب أن ال يقبل باألثر الذي يرتبه شرط 

ختياري الذي يسلب االختصاص من احملاكم اجلزائرية إال بعد التأكد من أن القاضي األجنيب الضوع ااخل
القاضي والذي قد يؤدي  املعني يقبل بإعطاء أثر لشرط اخلضوع االختياري، هذا الفحص الذي يطبقه

مكانية األطراف يف االلتجاء اىل القضاء، يفرض على القاضي حىت يتجنب انكار إىل تقرير عدم إ
العدالة أن يطوع وظيفة قواعد االختصاص القضائي يف حالة عدم االختصاص املزدوج الناتج عن قواعد 

مبدأ للقاضي اجلزائري عند تطبيقه و غري العادية، هذا التطويع يتطلب السماح أاالختصاص العادية 
قل باختصاصه على أساس ضابط اختصاص احتياطي أساسه معيار عدم االختصاص التمسك على األ

فإن ، ويف حالة عدم االختصاص املزدوج الناتج عن اعمال شرط خضوع االختياري 3عدم إنكار العدالة
الختياري الذي يعني حمكمة أجنبية التطويع يتطلب من القاضي اجلزائري اخضاع صحة شرط اخلضوع ا

ختصاص الدويل للمحاكم الألفراد اخلروج عن اللصحة فعاليته، مبعىن أنه إذا كان القانون اجلزائري جييز 
ذا اخلروج إال الضوع ااخلاجلزائرية عن طريق شرط  ختياري، فإنه يتوجب على القاضي أن ال يسمح 

                                                 
1- Lycette CORBION, op.cit, no 214. 
2- P. Guez, thèse préc., pp. 153 et 155. 
3- Dusan Kitic, Droit international privé, Ellipses, Paris, 2003, p. 106. 
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ا قضائها للتأكد من نيق على تعياتفالا مت بعد الرجوع إىل قانون الدولة اليت ، أما 1ذا اخلضوعهل إجاز
يف احلالة اليت جيلب فيها االختصاص اىل القضاء اجلزائري فعلى القاضي اجلزائري قبل أن يعلن عدم 
اختصاصه أن يأخذ بعني االعتبار قواعد االختصاص القضائي للمحكمة املختصة أصال بنظر الدعوى 

ا ستقبل النظر يف النزاع إن استبعد هو اختصاصهاليت سلب منها االختصا ، إذا يف هذه 2ص ليتأكد أ
احلاالت إذا كان اتفاق اخلضوع االختياري حيرم أحد األطراف من الوصول إىل العدالة، فإن هذا الشرط 

ء مل يريدوا التنازل عن احلق يف اللجوء للقضا ةمعين حمكمة، فاألطراف باختيارهم 3جيب أن يعترب باطال
بصفة عامة، ونالحظ هنا أن خطر انكار العدالة يؤدي بالقاضي إىل اسرتجاع اختصاصه، إذا كان شرط 

، لذلك جند الكثري من الدول منها تركيا 4فعال قد سلبه منه وفقا لضابط اختصاص قضائي احتياطي
يرتكز على  وإيطاليا تعمل على تاليف إنكار العدالة من خالل تقرير ضابط اختصاص قضائي استثنائي

املدعي من رفع دعواه حينما ال تسعفه القواعد  نْ كِ ، ميَُ 5جنسية املدعي الوطنية أو توطنه يف دولة ما
  . 6العامة يف االختصاص القضائي الدويل من ذلك

حمكمة أجنبية تقبل االختصاص وال  وجودأما يف حالة االستحالة املادية اليت تتمثل يف فرضية 
نظريا حيث ال يوجد يف هذا  ن الوصول للعدالة ليس مستحيالفإ، 7وجود لتنازع سليب يف االختصاص

رغم وجود و ذا كان القاضي يقبل اختصاصه، جيب اإلشارة هنا إىل أنه واقعيا إاملعىن إنكار للعدالة 
من مباشرة دعوى قضائية أمام  اكون حمرومحمكمة خمتصة فإن الطرف الذي يوجد يف حالة ضعف سي

                                                 
النظرية العامة يف القانون  ؛ حفيظة السيد احلداد،163دروس يف القانون الدويل اخلاص، املرجع السابق، ص هشام على صادق،  -1

 .157املرجع السابق، ص  القضائي اخلاص الدويل،

  .141أمحد عبد الكرمي سالمة، فقه املرافعات املدنية الدولية (دراسة مقارنة)، املرجع السابق، ص  -2

 .310املرجع السابق، ص نور محد احلجايا،  -3

4- Lycette CORBION, op.cit, no 213. 

ومع ذلك إذا أعلنت احملكمة  « :من جمموعة القانون الدويل اخلاص الرتكي على أنه 31حيث جاء يف الفقرة األخرية من املادة  -5
من جمموعة القانون الدويل اخلاص  04من املادة  ، كما تنص الفقرة الثالثة»األجنبية عدم اختصاصها فرتفع الدعوى أمام احملكمة الرتكية.

استبعاد القضاء اإليطايل يكون غري ذي مفعول إذا ختلى القاضي أو احملكم عن االختصاص، أو كانا ال يستطيعان « :على أن اإليطايل
- 141ارنة)، املرجع السابق، ص : أمحد عبد الكرمي سالمة، فقه املرافعات املدنية الدولية (دراسة مق»الفصل يف القضية ألي سبب كان

؛ أمحد عبد الكرمي سالمة، نظرية األمور املستعجلة واثرها على االختصاص القضائي وتنازع القوانني وتنفيذ األحكام األجنبية، 142
 وما بعدها. 56املرجع السابق، ص 

 .182وسام توفيق عبد اهللا الكتيب، املرجع السابق، ص  -6

7- Lycette CORBION, op.cit, no 214. 
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، حيث يكون الطرف الذي يُفرض عليه اتفاق 1إليها بشأن النزاع إن مل يتمكن من اللجوءهذه احملكمة 
جمرد التقاضي يف اخلارج أمام أن خضوع اختياري يف حالة ال ميكنه فيها رفضه، هذا الطرف بالنسبة له 

بسبب البعد والصعوبات اللغوية ومصاريف وذلك لنسبة له، با احقيقي اخطر  قد يشكلحمكمة معينة 
لعدالة، يف انكار إ تتكرس حالةوبالتايل  مستحيال اىل العدالة أمر إاإلجراءات، مما جيعل حقه يف الوصول 

، بل 2هذه احلالة ال جيب أن نتجه إىل املنع الكلي التفاقات اخلضوع االختياري كما ينادي به البعض
جيب االعرتاف بشرعية هذه االتفاقات، مث بعد ذلك البحث عن احلاالت املختلفة اليت ميكن فيها أن 
يؤدي قبول االتفاق إىل املس حبق االلتجاء اىل القضاء، فمن املؤكد أن اتفاقات اخلضوع االختياري ال 

 حمكمة أو حماكم نظام وصول اىل العدالة ما دام أن هدفها هو تعينيللمتنع بشكل تام كل إمكانية 
كون عن طريق يال جيب أن  حسن سري العدالةوقت النزاع، وعليه ضمان  اللجوء إليهقضائي ميكن 

إىل اجملال الدويل عندما متديد قواعد االختصاص احمللية الداخلية اليت متنع كل اتفاق يعني حمكمة خمتصة 
ريق اعتماد أسلوب مرن يتمثل يف مر بطرف ضعيف وطرف قوي، بل جيب أن تكون عن طيتعلق األ

قبول اتفاق اخلضوع االختياري مث تعديل هذا املبدأ عن طريق النص على قاعدة متنح االختصاص 
للقاضي اجلزائري عندما يكون هناك خطر إنكار العدالة، هذا االقرتاح يف احلقيقة مستلهم من قرار 

، الذي يقضي بأن املتقاضي 3املتحدة االمريكية الصادر عن احملكمة العليا للواليات )Zapata( "زاباتا"
بأن  عليه إعطاء األدلة الكافية اليت تربهنالذي يبحث عن استبعاد شرط خضوع اختياري جيب 

اخلصومة اليت ستقام أمام احملكمة املعينة مبوجب هذا الشرط ستكون بالنسبة له شاقة وغري مالئمة 
ا تؤدي إىل حرمانه من حقه يف اال يف هذه احلالة أنه من الصعوبة  ويبدولتجاء إىل العدالة، لدرجة أ

لتجنب انكار  امن التمسك باختصاصه ةاجلزائري للمحكمةمبكان حصر احلاالت اليت ميكن فيها 
أن يثبت أنه ال توجد أي  يتكون احملاكم اجلزائرية غري خمتصة جيب على املدع مثال عندما وعليهالعدالة، 

أن محاية الطرف الضعيف عند وجود حالة إنكار للعدالة ، وهناك من يرى 4صةحمكمة أجنبية أخرى خمت
 اقدر اختصاصهتستبعد إعمال الشرط و تأن  ةاملعين وغريالنزاع  ااملعروض عليه احملكمةتستدعي من 

                                                 
1- P. Guez, thèse préc., p. 165. 

 .310نور محد احلجايا، املرجع السابق، ص  -2

3- Cour suprême des États-Unis, 12 juin 1972, 407 U.S. 1 (1972), Rev. crit. DIP 1973, p. 530, note 
H. Gaudemet-Tallon, et D. Tallon. 
4- P. Guez, thèse préc., p. 165. 
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يف النزاع  ةالفاصل احملكمة ت، بينما إذا كاناالدويل حسب قواعد االختصاص القضائي الدويل يف قانو
 .1الدويل اثري تلقائيا عدم اختصاصهتأن  افيجب عليه ةاملعيني احملكمة ه

للفعالية  امع ذلك جيدر بنا أن نشري إىل أنه من غري املؤكد أن التفكري السابق سيكون مطابق 
اليت جيب أن متيز احلق يف االلتجاء إىل القضاء، مقاربة واقعية تفرض علينا التفريق بني املتقاضي الذي 

له سلطة متكنه من وبني من  وبني من يشارك صدفة يف هذه التجارة؛ بانتظام يف التجارة الدولية يشارك
مكانية رفض ذلك، بالنسبة لألوائل الظرف الوحيد  إ فرض اتفاق اخلضوع االختياري وبني من ال ميلك

خرين بالنسبة لآل املنازعات الدولية، يف اعادي اكون أن احملاكمة جيب أن تتم يف اخلارج ميثل هلم وضع
 وكذا القانونيةو ، فالبعد أو الصعوبات اللغوية احقيقي اجمرد التقاضي يف اخلارج غالبا ما ميثل إكراه

اىل العدالة، وإذا أردنا ان نضع محاية  حتول دون وصوهلم اليت سباباألاملصاريف االجرائية هي أكثر 
انكار العدالة تطبيق مبدأ عدم من  بعدا أكرب يأخذفعالة وواقعية للحق يف االلتجاء إىل القضاء والذي 

 مركزجراء تفرقة بني احلاالت اليت يتإىل إن نتجه أغلب اتفاقات اخلضوع االختياري جيب أر حظدون 
، هذا املعيار يتم تطبيقه 2طراف، ولفعل ذلك هناك من يقرتح استعمال معيار "تساوي األسلحة"فيها األ

ن يستعمل لضمان مساواة األطراف يف أاف أمام القاضي، وميكن خصوصا لضمان املساواة بني األطر 
ن حيرتم إذا كان أحد أطراف النزاع ميكنه أجمال احلق يف االلتجاء للقضاء، "تساوي األسلحة" ال ميكن 

ن يرفضه، هذه أخر اتفاق خضوع اختياري ال يستطيع ن يفرض على الطرف اآلأبسبب حالته القوية 
عقود االذعان، أين احلقيقة االجتماعية ال ميكن املناقشة فيها  ظاهرة عامة وهي ىل ظاهرةإاحلالة حتيل 
  .3خذ يف احلسبانن تؤ أواليت جيب 

احلاالت اليت ميكن أن تتدخل فيها اإلرادة  ماهيهناك من يقدم حال خمتلفا يعتمد على تقرير 
، ويرون 4اليف إنكار العدالةاملشرتكة لألطراف يف جمال االختصاص القضائي انطالقا من مفهوم مبدأ ت

ساسا إىل ضمان فعالية احلق، أفعالية حق االلتجاء اىل القضاء يهدف أن هذا األمر حتتمه فكرة أن 
                                                 

1- Lycette CORBION, op.cit, no 214. 

قصد بتساوي األسلحة إتاحة الفرصة للخصم يف النزاع عن طريق متكينه من تقدمي مزاعمه ووسائله القانونية ووسائل إثباته خلصمه ي -2
لبعض، أنظر يف هذا حىت ال يكون يف مركز ضعيف يف مواجهته، وهذا يعين أنه جيب أن يلتزم اخلصوم بالصدق يف معاملتهم لبعضهم ا

  أيضا:  راجع؛ 22املعىن: عبد السالم ديب، املرجع السابق، ص 
- DINTILHAC Jean-Pierre, L'égalité des armes dans les enceintes judiciaires, Cour de 
cassation, Rapport, 2003-II, Etudes et documents, Documentation française, 2003, p. 130. 
3- P. Guez, thèse préc., p. 166. 
4- Ibid., pp. 153 et 155. 
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أن تكون صاحب احلق وال تستطيع أن تكون قادرا و ىل العدالة، إففعالية احلق متر عرب فعالية الوصول 
نافذا جيب أن يتمكن على أخذه فهذا يعين بطريقة ما أنك لست صاحب هذا احلق، ولكي يكون احلق 

يطبق القانون لصاحله، وهنا يبدو أن الوصول إىل العدالة وإىل  حىتاملتقاضي بفعالية االلتجاء إىل القضاء 
هما، وعليه تظهر أمهية منع اتفاقات اخلضوع االختياري اليت تعمل على احلق أمران ال ميكن الفصل بين

حرمان الطرف الضعيف من اللجوء للقضاء وكذلك من حتقيق حقوقه، أصحاب هذا احلل يرون أنه 
محاية الطرف الضعيف، فإنه يف احلالة اليت يتم فيها إبرام اتفاق اخلضوع االختياري بعد نشوء  فيما خيص

ىل القضاء حىت ولو كان القضاء املعني إثارة مسألة املس حبق االلتجاء إالضعيف ال ميكنه  النزاع، الطرف
م املساواة طراف، وال وجود إذا لعدالتفاوض عليه فعليا بني األ جدا، ففي هذه الظروف االتفاق مت بعيدا

وع االختياري املربم طراف وهذا مهما يكن التكييف املكاين للحالة التنازعية، وعليه اتفاق اخلضبني األ
، مع ذلك الوصول اىل العدالة يبقى فعاال حىت ولو مت 1يف هذه الظروف جيب أن حيتفظ بفعاليته الكاملة

ابرام اتفاق اخلضوع االختياري قبل نشوء النزاع، يف هذه اللحظة األطراف ليسوا على قدم املساواة ولكن 
احلالة اليت ال ميكن فيها للطرف القوي اللجوء إال ميكن أن يتم االتفاق لصاحل الطرف الضعيف، مثال ك

خرى  أحملكمة موطن الطرف الضعيف، أو احلالة اليت ميكن فيها للطرف الضعيف اللجوء إىل حمكمة 
ا، أو حمكمة مكان تنفيذ العقد،  كمحكمة الطرف القوي، أو احملكمة اليت مت إبرام العقد يف دائر

القوي والذي يعني هاته احملاكم لتكون خمتصة يف الفصل يف النزاع  االتفاق الذي يتم ابرامه مع الطرف
، فاخليار املرتوك هنا للطرف 2يعترب ضامنا لفعالية احلق يف اللجوء إىل القضاء ومن مث يعترب صحيحا

الضعيف يسمح له ليس فقط بضمان فعالية حقه يف االلتجاء إىل القضاء ولكن أيضا بدعم هذا احلق 
ويتعسف  على قدر من القوةخر ذه اإلمكانية حني يكون الطرف اآلاحلاالت احملتملة هلعن طريق توسيع 

  خضوع اختياري مشرتط ملصلحته فقط.شرط لكي يفرض إنفاذ  مركزه هذايف استعمال 
محاية الطرف الضعيف يف اجملال الدويل على أساس مبدأ منع إنكار العدالة تتطلب تعزيز  

بية حلماية و تكرس هذه احلماية على غرار ما هو مقرر يف االتفاقية االور العمل على ابرام اتفاقيات 
ا ال تكتفي بالنص على احلقوق األساسية لألشخاص بل  حقوق اإلنسان، هذه االتفاقية ما مييزها أ
هي جمهزة بعدالة حقيقية تفرض على الدول املنظمة إليها إلزامية احرتام وتقرير احلقوق واحلريات اليت 

                                                 
1- P. Guez, thèse préc., p. 167. 

 .311-310نور محد احلجايا، املرجع السابق، ص  -2
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هذه االتفاقية مت تأسيس هيئات قضائية مكلفة مبراقبة مطابقة القواعد الوطنية مع فبناء على ا، تكرسه
ن تكون مبناسبة أاحلقوق االساسية املوجودة يف االتفاقية، مما ينتج عنه أن فحص هذه املطابقة ميكن 
كما ميكن  قية،قضية حمددة خاضعة لقضاء نظام قضائي لدولة منظمة هي نفسها خاضعة لرقابة االتفا

تم هذه االتفاقية خاصة  أن تطبق على كل احملاكمات اليت تتم يف الدول املنظمة لالتفاقية، كما 
جنيب أو االعرتاف به إذا كان حمتواه أباالختصاص الدويل غري املباشر، األمر يتعلق مبنع تنفيذ حكم 

مبوجب حماكمة غري عادلة بنظر  اذا كان صادر إىل القضاء، أو إق مضمون كحق االلتجاء حل اخمالف
  .1االتفاقية كإلزام املدعي عليه املثول أمام حمكمة بعيدة جدا عن حمل اقامته

إن ابرام اتفاق خضوع اختياري قد يؤدي كما رأينا يف حالة تنازع سليب إىل عدم االختصاص 
ن هذا االتفاق قد حيرم الطرف الضعيف من الوصول أاملزدوج حيث ال توجد أي حمكمة خمتصة، كما 

ىل العدالة حني تكون احملكمة املختصة مبوجب االتفاق بعيدة وغري مالئمة بالنسبة له، وإىل حني أن إ
يتم معاجلة هذه الفروض بالطرق العادية يف التقاضي اليت تستغرق وقتا طويال قد يسبب ضررا للخصوم 

ائل مستعجلة ال حتتمل التأخري واستعجال احلالة يفرض وضع حل خاصة الطرف الضعيف، فهناك مس
ف يف عدم امكانية عالن القاضي اجلزائري عدم اختصاصه قد يضع األطراإ، فمثال 2سريع هلذه املسائل

خمتص يف احلني، مما يتسبب يف ضياع أدلة اإلثبات املتعلقة بالدعوى أو إمكانية حتريفها من  إجياد قاض
خيفي املدين أمواله اليت تعترب مبثابة الضمان العام لدائنيه، وقد تتلف األموال املتنازع طرف اخلصم، أو 

  .3عليها
عليه أن يتمسك باختصاصه ليأمر  توجبنكار العدالة إ إذا أراد جتنب القاضي اجلزائري إن

ارات العدالة فكرة اعتب يستند على، اختصاصه هذا 4بإجراءات وقتية أو حتفظية حتد من األضرار احملتملة
وحتقيق التعاون القضائي الدويل طبقا ملا هو مقرر يف القانون الدويل، هذا االختصاص ال يعترب فقط 

                                                 
1  - P. Guez, thèse préc., p. 157. 

يقصد باإلجراءات الوقتية والتحفظية جمموعة اإلجراءات والتدابري املؤقتة اليت تتميز عادة بالطابع املستعجل، كتعيني حارس قضائي  -2
ا سلطة خمتصة سواء كانت قضائية أو حتكيمية أو سياسية، بشأن نزاع معني  أو تقدير نفقة مؤقتة أو حجز على االموال، تأمر 

و ملنع تفاقم النزاع، أو لإلبقاء على احلالة اليت كان فيها النزاع أحدمها أدف احلفاظ على حقوق املتقاضني أو معروض أمامها، وذلك 
ائية له، أنظر:  وسام توفيق عبد اهللا الكتيب، املرجع السابق، ص  -عند طرحه على تلك السلطة حلني الفصل يف النزاع أو إجياد تسوية 

  .211ديب، املرجع السابق، ص وما بعدها؛ عبد السالم  109

 .108وسام توفيق عبد اهللا الكتيب، املرجع السابق، ص  -3

 من ق.إ.م.إ.ج. 305إىل  299هذه االختصاصات تنص عليها املواد من  -4
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لالختصاص الدويل  مكمال بالنسبة لقواعد االختصاص القضائي الدويل اجلزائرية، وإمنا يعترب أيضا بديال
ن مينع طلب اختاذ إجراءات أ، تعيني حمكمة أجنبية مبوجب شرط خضوع اختياري ال ميكنه إذا 1جنيباأل

ن مل إمستعجلة من قبل حمكمة أخرى حني خيشى من احتمال وقوع ضرر باحلق املوضوعي احملتمل 
اىل مر لن يؤدي خرية غري خمتصة، هذا األن هذه األحيصل املدعي على احلماية القضائية العاجلة حبجة أ

حالة تنازع يف اإلجراءات أو تناقض يف األحكام إذا ما مت فعال تنفيذ شرط اخلضوع االختياري بني 
ال محاية إاحملكمة املعينة واحملكمة اليت عرض عليها طلب االستعجال، فالقضاء املستعجل ال يسبغ 

  .2جية أمام القضاء املوضوعيعلى احلقضائية وقتية وال متس بأصل احلق وال حتوز 
من اتفاقية بروكسل اليت جاء فيها أن التدابري الوقتية  35هذه احلالة تنص عليها صراحة املادة  

والتحفظية املنصوص عليها من طرف قانون دولة عضو ميكن طلبها من قضاء هذه الدولة حىت ولو كان 
اذ التدابري ، وبناءا على هذه املادة فإن اخت3قضاء دولة أخرى عضو هو املختص بالنظر يف النزاع

ن يكون ضمن االختصاص احلصري حملكمة ما سواء معينة أو غري معينة، أاملستعجلة ال ميكن بأي حال 
 :هـمن قانون املرافعات املصري على أن 34املشرع املصري أخذ هذا األمر يف احلسبان حيث تنص املادة 

يف مصر ولو كانت غري خمتصة  ختتص حماكم اجلمهورية باإلجراءات الوقتية والتحفظية اليت تنفذ «
، املشرع اجلزائري مل ينظم هذه املسألة على املستوى الدويل ولذلك نرى ضرورة 4»بالدعوى األصلية

من ق.إ.م.إ.ج عندما تكون هناك حالة  305إىل  299متديد االختصاصات اليت تنص عليها املواد من 
ويكون االختصاص  اأجنبي انزاع يتضمن عنصر  تقتضي اختاذ إجراءات استعجالية أو تدابري حتفظية بشأن

حملكمة أجنبية مبوجب شرط خضوع اختياري، غري أنه يبدو من الضروري وضع ضابط  ااألصلي مقرر 
اختصاص احتياطي خمصص لالستعجال القضائي الدويل، هذا الضابط له طبيعته الذاتية، حيث يكون 

ال يقوم على اعتبارات هلا ارتباط بالعالقة و ، على خالف الضوابط العادية املعروفة لذلك االختصاص
                                                 

1- Lycette CORBION, op.cit, no 214. 
وما بعدها؛ أمحد عبد  122وما بعدها؛ وسام توفيق عبد اهللا الكتيب، املرجع السابق، ص  185حممد الرويب، املرجع السابق، ص  -2

الكرمي سالمة، نظرية األمور املستعجلة واثرها على االختصاص القضائي وتنازع القوانني وتنفيذ األحكام األجنبية، املرجع السابق، ص 
107.  

3- Article 35: « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre 
peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État 
membre sont compétentes pour connaître du fond.» 

م، ص 2013الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، مصر، حممود لطفي حممود عبد العزيز، التنازع الدويل لالختصاص القضائي،  -4
119- 120. 
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القانونية، أو اخلصومة، أو أطرافها، أو حملها، أو سببها، بل يؤسس على الظروف الواقعية احمليطة باحلق 
  .1هددهيت أو املركز القانوين الذي يوشك أن يقع به ضرر يصعب جربه، من اخلطر احملدق الذي

ية الطرف يف األخري ما ميكن أن خنلص إليه أن تقرير حق اللجوء إىل القضاء مهم جدا حلما 
ضحي هذه احلماية باتفاقات اخلضوع االختياري، وحىت نتمكن من االحتفاظ تال  الضعيف بشرط أن

ببعض التوقعات يف حتديد االختصاص القضائي الدويل، جيب أن ال تكون اتفاقات اخلضوع االختياري 
و كانت الحقة أكانت لصاحل الطرف الضعيف  ممنوعة متاما، لكن جيب أن ال يسمح بإبرامها إال إذا

لنشوء النزاع، كما يتوجب على املشرع خاصة اجلزائري أن ينص على ضابط اختصاص احتياطي يسمح 
ة عندما ال يكون أن يلجأ اىل احملاكم اجلزائري اأجنبي اللفرد اجلزائري أو األجنيب يف منازعة تتضمن عنصر 

القضاء اجلزائري خمتص وفق اتفاق خضوع اختياري ويف نفس الوقت ترفض احملاكم األجنبية النظر يف 
هذا النزاع، هذا من جهة، ومن جهة اخرى جيب أيضا اعتماد ضابط اختصاص قضائي دويل استعجايل 

ن هذه االخرية عدم اختصاصها اللجوء للمحاكم اجلزائرية عندما تعلبيسمح لألفراد يف حالة االستعجال 
عالن اختصاص قضاء أجنيب إوخيشى من ضياع احلقوق ما بني إعالن عدم اختصاص القضاء اجلزائري و 

  خر.آ

  

                                                 
أمحد عبد الكرمي سالمة، نظرية األمور املستعجلة واثرها على االختصاص القضائي وتنازع القوانني وتنفيذ األحكام األجنبية، املرجع  -1

 .44السابق، ص 
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 حماية الطرف الضعيف.: المبحث الثاني
يعترب مبدأ سلطاف اإلرادة ادلبدأ األساسي كضابط اإلسناد الرئيسي يف العقود الدكلية، إال أف 
 ىذا ادلبدأ ديثل خطرا على العقود اليت يكوف أحد اطرافها ضعيفا، ألنو يستعمل كوسيلة ضغط من طرؼ

ضركرة محاية الطرؼ الضعيف سواء يف القانوف  تىنا برز ، من 1ادلتعاقد القوم على ادلتعاقد الضعيف
الداخلي أك القانوف الدكرل اخلاص، فمنذ زمن بعيد مفهـو العقد كاف يرتكز على أساس حرية اإلرادة 

الذم يعرب عن مصاحل األطراؼ، ك ي  كاف ينرر للعقد أنو من نن  اإلرادة، حبادلطلقة للمتعاقدين، 
ما  اكتضمينه ذلم كامل احلرية يف إبراـ العقود بُت مصاحل ادلتعاقدين، فاألطراؼ اكبذلك ىو يشكل توازن

مهاؿ إ، ىذه الفكرة كاف نتيجتها 2شاءكا من الشركط اليت ربقق مصاحلهم، فالعقد شريعة ادلتعاقدين
هور ، غَت أف تطور االنتاج كاالستهبلؾ الكبَت سيهدـ فكرة العقود التفاكضية، كيهيئ لر3عقود اإلذعاف

عقود اإلذعاف، كما أف التطور االقتصادم ساىم يف سبت  أحد أطراؼ العقد بقوة اقتصادية نتيجة سلطتو 
براـ عقود غَت تفاكضية، أضف إذل ذلك ظهور العقود إاالحتكارية دلنتوج أك خدمة، شلا يسمح لو ب

رادهتم يفرضوف على إوج  بواسطتها كدبكاليت النموذجية ادلوحدة اليت يعدىا احملًتفوف مسبقا بأنفسهم، 
ك أمعدة سلفا، ىذا األخَت ال ديلك مناقشة ىذه الشركط  اكل شخص يرغ  يف التعاقد معهم شركط

ك أمامو خيارين فقط، إما رفض التعاقد أك اإلذعاف للعقد، كعند ما تكوف السلعة أادلفاكضة بشأهنا، 
اخلوؼ من فاخلدمة زلتكرة االختيار سيكوف ال زلالة ىو إذعاف ىذا الشخص لشركط ادلتعاقد القوم، 

، أدل 4إذل اإلذعاف ربت ضغط احلاجةدفعو على الطرؼ الضعيف ك إرادتو الطرؼ القوم يفرض أف 
ضد بعض  لزامي سلصص حلماية بعض ادلتعاقدين ادلعركفُت بضعفهمإبالقوانُت ادلعانرة إذل فرض نراـ 

مثل العقود  افُت بقوهتم، يف ىذا اإلطار عقود اإلذعاف مت التوقف عن اعتبارىا عقودك ادلتعاقدين ادلعر 

                                                 

يف احلقوؽ، كلية احلقوؽ،  خالد عبد الفتاح زلمد خليل، محاية ادلستهلك يف القانوف الدكرل اخلاص، رسالة لنيل درجة الدكتوراه -1
 .95ـ، ص 2002جامعة حلواف، 

)دراسة مقارنة م  قوانُت فرنسا كأدلانيا كمصر(، الطبعة الثانية، دار  بودارل زلمد، الشركط التعسفية يف العقود يف القانوف اجلزائرم -2
 .10ـ، ص 2010ىومو، 

عقد اإلذعاف ىو العقد الذم يسلم فيو القابل بشركط مقررة يضعها ادلوج  كال يقبل مناقشة فيها، كذلك فيما يتعلق بسلعة أك  » -3
: عبد ادلنعم الصدة فرج، نررية العقد يف «مرفق ضركرم يكوف زلل احتكار قانوين أك فعلي أك تكوف ادلنافسة زلدكدة النطاؽ يف شأهنا

 .120ـ، ص 1974العربية،  النهضةة، دار قوانُت الببلد العربي

 .12-11بودارل زلمد، ادلرج  السابق، ص  -4
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قواعد كيبدك أف ، 1ىي بشكل ما متهمة بعدـ التكافؤ كتستعمل إلنشاء نراـ إقطاعي جديدك خرل، األ
في القانوف الداخلي محاية الطرؼ يف حالة ف، الراىرةبعيدة عن ىذه  ليستاالختصاص القضائي 

 ،م  ادلستهلكُت )ادلطل  األكؿ(ادلاضلة لبلختصاص ادلربمة  تفاقاتاالتقييد ضعف مضمونة عن طريق 
فيما خيص القضاء الدكرل  ؼاحلرية ادلمنوحة لؤلطراكألف ، (الثاين)ادلطل   األجراء كادلؤمن ذلمكم  

الفقو يتفق على أف فإف لذلك  ،ذعاف الدكليةعقود اإل يف بعض دىايتقي، دبعٌت احلد منهاادلختص سيتم 
رل عندما يكوف ىدفها محاية القواعد الداخلية لبلختصاص احمللي االلزامية جي  أف سبدد للمجاؿ الدك 

 .2اجتماعي كاقتصادم يف حالة ضعف متقاض
 .االستهالك الطرف الضعيف في عقود حمايةالمطلب األول: 

تعترب عقود االستهبلؾ من بُت أىم العقود اليت يتم إبرامها على ادلستول الدكرل خانة م  
االنفتاح على العادل اخلارجي الذم ساىم يف ربرير حركة السل  كاخلدمات عرب احلدكد، يدعمو يف ذلك 

ا كقانونيا، ازدىار التعامل االلكًتكين، ىذه العقود غالبا ما يكوف طرفها ادلستهلك الضعيف اقتصادي
 ىذه العوامل ىي اليت جعلت من محاية ادلستهلك مسألة ىامة سواء على ادلستول الوطٍت أك الدكرل،ك 

اليت يتم إدراجها يف  اخلضوع االختيارمدل نةة اتفاقات دب يتعلقتساؤؿ مهم  يطرح الدراسة كيف ىذه
مدل احلماية اليت  لبة  عنمن خبلؿ ا ، ىذا السؤاؿ سيتم اإلجابة عليوعقود ادلستهلكُت الدكلية

يوفرىا القانوف اجلزائرم للمستهلك يف قواعد االختصاص القضائي الدكرل، من خبلؿ مقارنة ىذه 
 ادلقارنة.القواعد م  ما ىو مكرس يف القوانُت 

اتفاقات اخلضوع االختيارم ادلتعلقة بالعبلقة القانونية  علىستهلك ادلإف تطبيق أنرمة محاية 
أم قاعدة  شأهنا شأفالتنازعية يف فئة العقود الدكلية للمستهلكُت ال سبثل يف حد ذاهتا أم استثناء، 

ذل افًتاض ككاقعة قانونية، كتنشيط ىذه الواقعة القانونية، إالقواعد احلمائية للمستهلك تقسم  ،يةقانون
لطرؼ الضعيف اذباه اتفاؽ اخلضوع االختيارم يفًتض بالنتيجة أف يكوف أحد األطراؼ يف كىي محاية ا

 االستهبلؾعقد  مفهـوذا نرل أنو من ادلناس  دراسة ، كلاكأف يكوف ىذا العقد دكلي االعقد مستهلك
 (.الفرع الثاين( قبل دراسة مسألة القواعد ادلخصصة حلماية ادلستهلك )الفرع األكؿالدكرل )

                                                 

 .15بودارل زلمد، ادلرج  السابق، ص  -1

2- H. Gaudemet-Tallon, thèse. préc., n° 335. 
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 .: مفهوم عقد االستهالك الدوليالفرع األول
(، الفقرة األكذلدراسة عقد االستهبلؾ الدكرل تقتضي التطرؽ إذل ربديد مفهـو ادلستهلك )إف 

 (.الفقرة الثانيةتعريف عقد االستهبلؾ الدكرل )بعد ذلك مث 
 .مفهوم المستهلك :الفقرة األولى

بُت ادلفهـو ادلوس  كادلفهـو الضيق، كديكننا القوؿ أف  يف تعريف ادلستهلك تردد ادلشرع اجلزائرم 
مازاؿ يبة  عن تعريف خاص بو، فأكؿ قانوف نادر يف اجلزائر خيص  مادلستهلك يف القانوف اجلزائر 

آخر قانوف يتعلق حبماية ادلستهلك ندر يف اجلزائر عرؼ ، بينما 1ىذا األخَت ؼ  ر  ع  محاية ادلستهلك دل يػ  
كل شخص طبيعي أك معنوم يقتٍت، دبقابل أك رلانا،   »ادلستهلك يف مادتو الثالثة الفقرة األكذل بأنو: 

سلعة أك خدمة موجهة لبلستعماؿ النهائي من أجل تلبية حاجتو الشخصية أك تلبية حاجة شخص 
ك أف ادلشرع يف ىذا التعريف اعتمد النهج ادلضيق دلفهـو ادلستهلك، يبدك ، 2«آخر أك حيواف متكفل بو

، يف حُت أف نص ادلادة 3كبالنتيجة استبعاد ادلهٍت احملًتؼ حىت كلو تعاقد لغرض خيرج عن رلاؿ نشاطو
تنص على أف  ـ1990من ادلرسـو التنفيذم ادلتعلق برقابة اجلودة كقم  الغش، الصادرة سنة  02

كل شخص يقتٍت بثمن أك رلانا منتوجا أك خدمة معدين لبلستعماؿ الوسيطي أك   » :ادلستهلك ىو
، نص ىذه ادلادة يشَت 4 «خر، أك حيواف يتكفل بوآالنهائي لسد حاجتو الشخصية أك حاجة شخص 

دبا ال يدعو للشك أف ادلشرع اجلزائرم اعتمد ادلفهـو ادلوس  للمستهلك، عن طريق إدخالو مصطلح 

                                                 

، يتعلق بالقواعد العامة حلماية ادلستهلك، 1989فرباير سنة  07ادلوافق  1409مؤرخ يف أكؿ رج  عاـ  02-89قانوف رقم  -1
 .157-154، ص ـ2006، سنة 06 ع.، ج.ر

، ج.ر، يتعلق حبماية ادلستهلك كقم  الغش، ـ2009فرباير سنة  25ادلوافق  1430نفر عاـ  29مؤرخ يف  03-09قانوف رقم  -2
 .23-12،ص ـ2009، سنة 15 ع.

كلية ،  عبد النور أمحد، محاية ادلستهلك ضد اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف القانوف الدكرل اخلاص اجلزائرم، رللة الدراسات احلقوقية -3
معة الدكتور طاىر )سلرب محاية احلقوؽ اإلنساف بُت النصوص الدكلية كالنصوص الوطنية ككاقعها يف اجلزائر(، جا احلقوؽ كالعلـو السياسية
 .133ـ، ص 2014، 01 ع.موالم، سعيدة اجلزائر، 

كقم  الغش،  ، ادلتعلق برقابة اجلودةـ1990يناير سنة  30ادلوافق  1410رج  عاـ  3مؤرخ يف  39-90ادلرسـو التنفيذم رقم  -4
 . 207-202، ص ـ1990، سنة 06 ج.ر، ع.
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جل استعماذلا أمن  ا، كىذا ما يعٍت إمكانية أف يكوف الشخص الذم يقتٍت سلع1طيادلستهلك الوسي
 . 2الوسيطي مهنيا، كبذلك إمكانية اعتبار احملًتؼ مستهلكا 

ة كىي اتفاقية برككسل ادلتعلق كريبالنسبة لبلتفاقيات األجنبية فإف أىم اتفاقية على ادلستول األ
عن الربدلاف  ةحكاـ يف ادلسائل ادلدنية كالتجارية الصادر كتنفيذ األ عًتاؼباالختصاص القضائي كاال

ادلستهلك بأنو الشخص الذم يتصرؼ لغرض سد حاجيات  هامن 17 تعرؼ ادلادةي ك كر كاجمللس األ
، ىذا التعريف يدخل ضمن التعريفات اليت تعطي مفهوما ضيقا 3تعترب خارجة عن نشاطو ادلهٍت
كمثاؿ ذلك اخلباز الذم يشًتم الدقيق فهو  ،نطاقها احملًتؼ ادلستهلك للمستهلك حي  أهنا زبرج من

دكف أدىن شك يتعاقد يف إطار نشاطو ادلهٍت، غَت أف نفس ىذا التاجر حُت جيهز زللو بنراـ إنذار ضد 
 جل غرض خيرج من دائرة نشاطو ادلهٍت كادلتمثل أساسا يف إعداد كبي  اخلبز،أالسرقة فهو يتعاقد من 

كرستو زلكمة النقض الفرنسية أثناء فصلها يف نزاع طرفو ككيل عقارم قاـ   ستهلكادلحملًتؼ مفهـو ا
بشراء جهاز إنذار حملبلتو، حي  كنفتو بادلستهلك الذم يستفيد من الشركط التعسفية الواردة يف 

 .4العقد، كيأخذ نفة ادلستهلك يف حالة جهل
كادلتعلقة بالقانوف  ـ1980قية ركما لسنة من اتفا 05ادلادة  أكدتونفس اذباه ىذا التعريف 

تطبق على العقود اليت يكوف  ىذه ادلادة مات التعاقدية اليت جاء فيها بأفالواج  التطبيق على االلتزا
موضوعها توريد منقوالت مادية أك خدمات إذل شخص ادلستهلك من أجل استعماؿ يكوف غريبا عن 

 .5نشاطو ادلهٍت
ادلتعلق حبماية ادلستهلكُت يف رلاؿ  ـ1997مام  20فيما خيص التوجيو األكركي الصادر يف 

عرؼ ادلستهلك بأنو كل شخص طبيعي يتصرؼ خارج نشاطاتو ادلهنية، كعرؼ  ،التعاقد عن بعد
ادلتعلق بالشركط التعسفية يف العقود ادلربمة م  ادلستهلكُت يف  ـ1993أفريل  05التوجيو الصادر يف 

                                                 

 .69، ص ـ2007اإلزراطية، مصر، ،مقارنة(، دار اجلامعة اجلديدة)دراسة  قادة شهيدة، ادلسؤكلية ادلدنية للمنتج -1

زكبَت ارزقي، محاية ادلستهلك يف ضل ادلنافسة احلرة، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف فرع "ادلسؤكلية ادلهنية"، كلية احلقوؽ  -2
 .39، ص ـ2011 ةكالعلـو السياسية، جامعة تيزم كزك، السنة اجلامعي

ادلتعلق باالختصاص القضائي، االعًتاؼ كتنفيذ االحكاـ يف ادلسائل ادلدنية  2012/1215ي رقم ك اتفاقية برككسل )التنريم األكر  -3
 ي( سابق الذكر.ك كر ، الصادر عن الربدلاف كاجمللس األكالتجارية

 .44زكبَت ارزقي، ادلرج  السابق، ص  -4
5- Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 

19 juin 1980, Journal officiel des Communautés européennes, n
o
 L 266,du             p.  -    
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نصوص التوجيهية، المادتو الثانية بأف ادلستهلك ىو كل شخص طبيعي كيف إطار العقود ادلتعلقة ب
 .1يتصرؼ ألىداؼ ال تدخل يف إطار نشاطاتو ادلهنية

 ـ03/07/1993دل زبرج زلكمة العدؿ األكركبية عن ىذا اإلطار ففي حكم نادر عنها يف 
ادلبلحظ أف ك ، 2عقدا من أجل شلارسة أنشطة مهنية أبـر إذا امستهلك أنو ال يعترب الشخصقضت ب

غل  ىذه االتفاقيات تتفق حوؿ ادلفهـو الضيق للمستهلك، كىي بذلك تستبعد ادلفهـو ادلوس  أ
 للمستهلك.

يف اجلزائر جان  من الفقو يرل ضركرة األخذ بادلفهـو ادلوس  للمستهلك لتشمل ادلستهلك 
الذم ينادم بو جان  كبَت من الفقو كالقضاء الفرنسيُت بضركرة ، كىو نفس االذباه 3الوسيطي كالنهائي

اعتماد ادلفهـو ادلوس  ، ف4ضم فئات أخرل الشًتاكها يف ذات العلة كىي حالة الضعف االقتصادم
سيساىم من جهة يف توفَت محاية للمستهلك ادلهٍت حُت يتعاقد كىو يف حالة ضعف  حتما للمستهلك

كمن جهة أخرل يف تطبيق محاية فعالة  ،فنية كاقتصادية مقارنة دبركز ادلهٍت ادلتخصص الذم يتعامل معو
من أىداؼ االستهبلؾ، لكنها على قواعد تنتج عن عبلقة ادلستهلك كادلهٍت كال تدخل ضمؤسسة 

، إخل…ارتباطا شديدا بو، نذكر منها االختصاص القضائي، عيوب الرضا، عدـ تنفيذ العقد ترتبط
 .5تطبيق ىذه القواعد سيعود حتما بالنف  على ادلستهلك

  .: تعريف عقد االستهالك الدوليالفقرة الثانية
ربديد عقد االستهبلؾ الدكرل أمر مهم جدا، ألف ىذا التةديد ىو الذم يسمح بإدراج ىذه 

نا لسنة يعلى ذلك فإف معاىدة في العقود ضمن أحكاـ نراـ قانوين معُت أك استبعادىا منو، كمثاال
تشًتط خلركج عقود البي  اليت جيريها ادلستهلكُت من نطاؽ تطبيقها أف يكوف البائ  عادلا كقت  ـ1980

                                                 

1- «… b) « consommateur »: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente 

directive  agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;…»  

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 

Consommateurs, Journal officiel des Communautés européennes , n° L 95 du 21/04/1993 p. 0029 – 

    . 
2- CJCE, 3 juillet 1997, Rec. I, p. 3767, concl. Damaso Ruiz-Jarabo Colomber; JDI 1998, p. 581, 

obs. J.- M. Bischoff. 

 .69قادة شهيدة، ادلرج  السابق، ص  -3

الوطٍت، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، طرح البةور علي حسن، عقود ادلستهلكُت الدكلية ما بُت قضاء التةكيم كالقضاء  -4
 .104، ص ـ2007

 .134ادلرج  السابق، ص  محاية ادلستهلك ضد اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف القانوف الدكرل اخلاص اجلزائرم، عبد النور أمحد، -5
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ذه األسباب تقتضي ، ذل1إبراـ العقد بتخصيص ادلبي  لغرض االستهبلؾ الشخصي أك العائلي أك ادلنزرل
 .(ثانيا) معيار دكلية ىذا العقد مث (،أكال) طراؼ ىذا العقدألدراسة عقد االستهبلؾ التعرض 

 أطراؼ عقد االستهبلؾ: :أوال
كنا قبل كقد  احملًتؼ ادلتعاقد معو،  كثانيهماادلستهلك  أكذلمايرـب عقد االستهبلؾ بُت طرفيُت 

سواء على ادلستول الوطٍت أك الدكرل، غَت أنو عند احلدي  عن شرط  كمستهللل اىذا بينا كحددنا تعريف
سبديد االختصاص القضائي أك اخلضوع االختيارم ادلدرج ضمن عقود االستهبلؾ جيدر بنا أف نفرؽ بُت 

 .تضررادلستهلك ادلتعاقد كادلستهلك ادلستفيد أك ادل
بالنرر إذل من قد يتبعو يف االستفادة من يعترب ادلستهلك ادلتعاقد ىو ادلستهلك ادلباشر أك األكؿ 

السل  كاخلدمات اليت يتعاقد عليها، فمثبل رب األسرة الذم يتعاقد لشراء سيارة حيتل مركز ادلستهلك 
كيطلق على  ،2ادلتعاقد يف نفس الوقت يستفيد من ىذا التعاقد أبناء رب األسرة، رغم أهنم من األغيار

أما ادلستهلك ادلضركر فهو ادلستهلك الذم يتعرض ، 3لك ادلستفيدىؤالء يف ىذه احلالة مسمى ادلسته
، كقد يكوف ىذا ادلستهلك ادلضركر ىو ذاتو الذم يتعاقد ةادلشًتاحلادث كىو بصدد استخدامو السلعة 

إف ىذا االختبلؼ يف التصنيف يربره اختبلؼ نراـ احلماية ادلقررة ، 4على شراء السلعة أك غَته
يستفيد من القواعد ىو من للمستهلك ادلتعاقد عن تلك ادلقررة للمستهلك ادلستفيد، فادلستهلك ادلتعاقد 

ادلقررة حلماية الطرؼ الضعيف من الشركط التعسفية ادلدرجة يف العقد، ككذا ربديد القانوف الواج  
 كربديد احملكمة ادلختصة يف الفصل يف النزاع الناشئ عن عقد االستهبلؾ. التطبيق، 

بالنسبة للطرؼ الثاين كىو ادلهٍت أك احملًتؼ فهو الشخص ادللتـز بتقدًن السلعة أك اخلدمة 
أـ يكفي أف يتعامل يف نطاؽ  اللمستهلك، كقد اختلف الفقو حوؿ إمكانية أف يكوف ىذا الطرؼ تاجر 

خر يتصرؼ يف إطار نشاطو ادلهٍت لتوريد قيمة نو مىت كاف الطرؼ اآلأناؾ من رأل نشاطو ادلهٍت، ى
مادية منقولة أك خدمة أك ائتماف، يعترب العقد من قبيل عقود االستهبلؾ بغض النرر عن ما إذا كاف 

                                                 

 .127ادلرج  السابق، ص محاية ادلستهلك ضد اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف القانوف الدكرل اخلاص اجلزائرم،  عبد النور أمحد، -1

 .69قادة شهيدة، ادلرج  السابق، ص  -2

 .144طرح البةور علي حسن، ادلرج  السابق، ص  -3

  .145، ص ادلرج  نفسو -4
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 ل تشَتالفقرة األكذل البند ج من اتفاقية برككس 17ادلادة  يف ىذا السياؽ، 1حيمل نفة التاجر أـ ال
 .2أك مهنيا اخر ديكن أف يكوف تاجر نراحة إذل أف ادلتعاقد اآل

 معيار دكلية عقد االستهبلؾ: :ثانيا
ال ىػو أمػر ال  ـإف إضفاء الدكلية على العقد عن طريػق تكييفػو كالقػوؿ مػا إذا كػاف عقػدا دكليػا أ

تتةكم فيو إرادة األطراؼ كإمنا يستمده القاضي من اخلصائص الذاتية للرابطػة العقديػة، فقػانوف القاضػي 
، ككمػػا أشػػرنا إليػػو سػػابقا، ىػػو الػػذم حيػػدد دكليػػة العقػػد كىػػذه مسػػألة قانونيػػة زبضػػ  لرقابػػة احملكمػػة العليػػا

خػػر اقتصػػادم، كالسػػؤاؿ الػػذم يطػػرح ىنػػا كضلػػن للعقػػد معيػػاراف أحػػدمها قػػانوين كاآليتنػػازع الطػػاب  الػػدكرل 
 د؟و العق هض  ىذزببصدد دراسة عقود ادلستهلكُت الدكلية إذل أم معيار 

يكوف العقد دكليا إذا تعلقت عنانره بأكثر من نراـ قانوين كاحد، دبعٌت إذا اشتمل العقد على 
سألة إبرامو كتنفيذه، كمثاؿ ذلك عنصر أجنيب سواء تعلق ىذا العنصر جبنسية ادلتعاقدين أك موطنهم أك دب

بـر عقد بي  يف اسبانيا بُت جزائرم مقيم يف اجلزائر كبلجيكي مقيم يف بلجيكا كيتعلق ببضاعة الو 
الرتباط عنانره بأكثر من دكلة، كىذا ىو ادلعيار القانوين  ايعترب دكليفإف ىذا العقد موجودة يف فرنسا، 
يعتمد ادلعيار االقتصادم، كيعترب العقد دكليا كلما تعلق ىذا العقد خر البعض اآل، احملدد لدكلية العقد

العقد الذم ينطوم على رابطة تتجاكز بآثاره االقتصاد الداخلي للدكلة،   أف دبصاحل التجارة الدكلية، دبعٌت
و كتصدير كاستَتاد ادلنتوجات كالبضائ  كالسل  كاخلدمات، كقد تبٌت القضاء الفرنسي ىذا ادلعيار كأيدت

، كادلبلحظ أف ادلعيار االقتصادم يؤدم بالضركرة لزكما إذل ربقيق ادلعيار القانوين لدكلية 3زلكمة النقض
 العقد كىذا ما يثبت أف ادلعيار القانوين أكس  من ادلعيار االقتصادم.

إذل ادلعيار الذم جي  إتباعو يف ربديد دكلية  دل يتطرؽ ادلشرع اجلزائرم كما رأينا سابقا أف
 اقانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية صلده أعطى تعريفمن  1039ادلادة  ، لكن بالرجوع إذل4العقد

يعد التةكيم دكليا دبفهـو ىذا القانوف، التةكيم الذم  » :اهللتةكيم التجارم الدكرل حي  جاء في

                                                 

 .152طرح البةور علي حسن، ادلرج  السابق، ص  -1

2- »..Lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des 

activités commerciales ou professionnelles…» 

 .11، ص ـ2009زلمد حسُت منصور، العقود الدكلية، دار اجلامعة اجلديدة األزاريطة، اإلسكندرية،  -3

كما  316ـ، ص 2006)تنازع القوانُت(، اجلزء األكؿ، الطبعة األكذل، اجلزائر،  نوف الدكرل اخلاص اجلزائرمعليوش قربوع كماؿ، القا -4
 بعدىا.
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، ىذا التعريف جيم  بُت ادلعيار 1«االقتصادية لدكلتُت على األقلخيص النزاعات ادلتعلقة بادلصاحل 
 .االقتصادم كادلعيار القانوين

 لبلستخداـقد ال يصلح  إال انو تورغم سهول ادلعيار االقتصادم فبالنسبة لعقود ادلستهلكُت فإ
تبٌت ادلعٌت عقود ادلستهلكُت لعدة أسباب فعقود ادلستهلكُت الدكلية خانة عندما ن يف ربديد دكلية

الدقيق دلصطلح ادلستهلك كما مت شرحو سابقا ال تدخل ضمن التجارة الدكلية كبالتارل ال ديكن اعتبارىا 
اقتصاديا دكلية، فالعقد ادلرـب بُت احملًتؼ كادلستهلك ديثل عقدا سلتلطا، فهو ذبارم بالنسبة للمةًتؼ 

قتصادية للعقد الدكرل صلدىا ترتبط يشكل كمدين بالنسبة للمستهلك، كعندما نتمعن يف التعريفات اال
عاـ بالعبلقات التجارية البةتة فقط، كىذا يكرس استخداـ القواعد ادلادية اخلانة بالعقود التجارية 

إمكانية خضوع عقود االستهبلؾ لنراـ التةكيم التجارم الدكرل كىذا ال  يى كالنتيجة ىناالدكلية، 
ادلعيار االقتصادم يتجاىل كجود طرؼ ضعيف لذلك صلد بعض كذلك فإف ،  2خيدـ مصلةة ادلستهلك

عنصر أجنيب، فمثبل  على الدكؿ سنت تشريعات كقائية ضد بعض العقود على الرغم من احتوائها
اتفاقية برككسل سابقة الذكر تعترب اتفاؽ اخلضوع االختيارم باطبل كأنل عاـ يف عقود االستهبلؾ 

بالنرر للمعيار االقتصادم ديكننا مثبل اعتبار ف إذل ذلك أنو أض، الدكلية، كذلك ما سنشرحو ال حقا
عقد استهبلؾ بُت جزائريُت يف اجلزائر بشاف سلعة مستوردة من اخلارج ىو عقد دكرل يتعلق دبصاحل 
التجارة الدكلية، كىنا يبدك كاضةا إمكانية استعماؿ ىذا ادلعيار للهركب من حكم القانوف الداخلي 

االعتبارات اليت  ، كما نبلحظ أف3شرط التةكيمك  شرط اخلضوع االختيارمادلتعلقة بسائل ادلخانة يف 
عتماد ىذا ما يؤدم بنا بالنتيجة إذل االقاـ عليها ادلعيار االقتصادم ال صلدىا يف عقود ادلستهلكُت، ك 

 .4العقود ىذهادلعيار القانوين يف ربديد دكلية على 
 ديكن القوؿ أفك  حصر العقود اليت يربمها ادلستهلكوف،يف األخَت ديكن القوؿ أنو ال ديكننا 

، مثل عقد 5« كل عقد يربمو ادلستهلك لغرض أجنيب على نشاطو ادلهٍت  » :عقود االستهبلؾ ىي
اإلجيار كالتأمُت كعقد العمل كعقد النقل كغَتىا من العقود األخرل، كما عرفت اتفاقية ركما عقد 

                                                 

 .مشار إليو سابقا، يتضمن قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية، 09-08القانوف رقم  -1

 .169-167ص طرح البةور علي حسن، ادلرج  السابق، -2

 .138ادلرج  السابق، ص محاية ادلستهلك ضد اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف القانوف الدكرل اخلاص اجلزائرم،  عبد النور أمحد، -3

 .165طرح البةور علي حسن، ادلرج  السابق، ص  -4

 .146، ص ادلرج  نفسو -5
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العقود من نطاؽ تطبيقها، فعرفت ىذه العقود بأهنا العقود اليت  االستهبلؾ بصفة عامة مث استثنت بعض
عن  اىدفها توريد أشياء مادية منقولة أك خدمات لشخص مستهلك، لغرض استعماؿ يعترب خارج

نشاطو ادلهٍت، كأخرجت االتفاقية من نطاؽ تطبيقها بعض العقود كعقد النقل كعقد توريد اخلدمة إذا  
ستهلك جي  تقدديها فقط يف دكلة أخرل غَت تلك اليت فيها زلل إقامة كانت اخلدمة ادلستةقة للم

 .1ادلستهلك ادلعتاد
 .االختياري: حماية المستهلك ضد اتفاق الخضوع الفرع الثاني

إف الطاب  التعسفي يف اتفاؽ اخلضوع االختيارم يرهر بصفة كاضةة عندما يكوف ىدفو تعطيل 
الونوؿ إذل التشريعات ادلقررة حلماية ادلستهلك، حي  يكوف للبعد اجلغرايف للقضاء ادلعُت كالتكاليف 

ذلك يتم لعدالة، لا إذل ونوؿمن الالقضائية الباىرة دكر مهم يف حرماف الطرؼ الضعيف اقتصاديا 
القانوف الدكرل اخلاص اجلزائرم يف رلاؿ االختصاص القضائي إف ، محاية ادلستهلك من ىذه االتفاقات

تتعلق بادلستهلك، لذلك كاف من الواج  البة  عن قواعد مادية ديكنها محاية  االدكرل دل يض  قواعد
  اجملاؿ الدكرل. ىذا ادلستهلك، مث البة  عن اآللية اليت سبكن من تطبيق ىذه القواعد يف

زلاكلة البة  يف قواعد االختصاص القضائي الدكرل يف القانوف اجلزائرم عن من خبلؿ 
األحكاـ اليت ديكنها أف ربمي ادلستهلك من اتفاؽ اخلضوع االختيارم، تبادر لنا يف األذىاف نص ادلادة 

ا كعدًن األثر كل الغييعترب  » أنو: من قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية اجلزائرم اليت تنص على 45
، ككما ىو معلـو كيف «.شرط دينح االختصاص اإلقليمي جلهة قضائية غَت سلتصة، إال إذا مت بُت التجار

غياب تشريعات يف القانوف اجلزائرم ربدد االختصاص القضائي الدكرل، فإنو يتم إسقاط قواعد 
 .2يتطل  ذلك من تكييفاالختصاص احمللي الداخلي على ادلستول الدكرل م  ما 

داخليا  من ؽ.إ.ـ.إ.ج 45لمادة ل طبقا اكتعسفي ازلرور إذا كاف االتفاؽ على منح االختصاص 
، أم يف اجملاؿ الدكرل إف دل يكن بُت التجار فمن ادلفركض أف يكوف كذلك يف القانوف الدكرل اخلاص

غَت أف االجتهاد القضائي كالفقو ادلقارف يف ىذا اجملاؿ يرفض سبديد ىذا النص إذل اجملاؿ الدكرل، فقد 
أكدت زلكمة النقض الفرنسية على أف اتفاقات اخلضوع االختيارم ىي مشركعة عندما يتعلق األمر 

                                                 

1- Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 

19 juin 1980, préc., 

 .18ص  اجلزء ثاين، ادلرج  السابق، ،موحند إسعاد -2
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  األحواؿ فإف غلأ، ىذه ادلسألة دل تعرض على القضاء اجلزائرم، لكن يف 1بنزاع ذك طاب  دكرل
االجتهاد القضائي اجلزائرم سيستند إذل احللوؿ اليت جاء هبا القضاء الفرنسي، ىذا ما حدث يف كثَت 

من قانوف اإلجراءات  45، إذف فادلادة 2من ادلناسبات خانة يف ادلسائل ادلتصلة بالقانوف الدكرل اخلاص
ات الدكلية، ىذا االجتهاد كض  قاعدة غَت مناسبة لتةكم العبلق تبدكادلدنية كاإلدارية اجلزائرم 

الذم تًتكو دكف محاية  ،كاختصاص دكلية، تأثَتىا كاضح على الطرؼ الضعيف كالذم ىو ادلستهل
 عندما يدرج النزاع ربت أحكاـ قواعد االختصاص القضائي الدكرل.

من قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية جيعل من الضركرم إجراء تعديبلت  45رفض سبديد ادلادة 
يف القانوف الداخلي خانة مسألة االختصاص القضائي الدكرل كبالتةديد كض  قواعد اختصاص دكلية 

إ.ـ.إ.ج زلددة جدا ككاضةة لكن يبدك أهنا غَت فعالة ؽ.من  45ربمي ادلستهلك، رغم أف ادلادة 
 بالنرر لؤلسباب اليت مت ذكرىا. حلماية ادلستهلك
ُت نراـ قضائي أجنيب سيثبط الطرؼ الضعيف اقتصاديا كيكبده نفقات طائلة للقياـ يإف تع

تقاضي يف بلد أجنيب، ىذا ىو احلاؿ بالنسبة للمستهلكُت، بالنتيجة يف اجلزائر نقر بأنو ال البإجراءات 
ك يف العقود الدكلية، كعلى ضوء كل ىذا ربمي ادلستهل نرحية توجد قواعد اختصاص قضائية دكلية

يبدك البة  عن قواعد أخرل أك تقنيات بديلة سبكننا من توفَت محاية كافية للمستهلك ضد شرط 
 .اخلضوع االختيارم ىو أمر أكثر من ضركرم

إف اتفاؽ ، احلماية ادلرجوة للمستهلك قد توفرىا لنا القواعد ادلادية يف القانوف اجلزائرمىذه  
ع االختيارم الذم يتم إبرامو بُت األطراؼ يستهدؼ رف  دعول يف حالة قياـ نزاع، أماـ زلكمة اخلضو 

معينة تابعة لدكلة أجنبية أخرل غَت تلك اليت تشَت إليها قاعدة االختصاص، أم احملكمة ادلختصة 
 يف البة  إذا ، األمر يتعلق ىنا3إذف ىذا االتفاؽ يبدك دبثابة عقد ككذلك دبثابة عمل إجرائي أنبل،
العقود ديكن تطبيقها على االختصاص ب اخلانةما إذا كانت األحكاـ ادلتعلقة بالشركط التعسفية  عن

                                                 

1- «…les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites  lorsqu’il s’agit 

d’un litige international  et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale 

impérative d’une juridiction française…  « , Cass. 1
er
 civ., 17 décembre 1985 ,préc. 

 .99ادلرج  السابق، ص  عبد الرزاؽ درباؿ، -2

 .24، ص ثاينالاجلزء  ادلرج  السابق، ،موحند إسعاد -3



 فكرة اخلضوع االختيارم                                                                     كؿاأل الباب

 120 

القضائي الدكرل، دبعٌت إمكانية تطبيق أحكاـ الشركط التعسفية يف القانوف اجلزائرم على أتفاؽ اخلضوع 
 االختيارم ماداـ ىذا االتفاؽ يبدك دبثابة عقد ؟

راـ الشركط التعسفية تفرض يف الواق  ىذا النهج خانة يف احلالة اليت نتكلم إف خصونية ن
فيها عن الشرط بصفة عامة، فالشركط التعسفية تعرؼ دبعيار كاحد كىي عدـ التوازف بُت حقوؽ 

، فالطاب  التعسفي يف اتفاؽ اخلضوع االختيارم يرهر بصفة كاضةة عندما 1كالتزامات طريف العقد
ل الونوؿ إذل التشريعات ادلقررة حلماية ادلستهلك، حي  يكوف للبعد اجلغرايف للقضاء يكوف ىدفو تعطي

إذل لونوؿ ا من ادلعُت كالتكاليف القضائية الباىرة دكر مهم يف حرماف الطرؼ الضعيف اقتصاديا
غَت قابلة للنقاش كموجهة دلصلةة  اذعاف تتضمن شركطالعدالة، أماـ ىذه احلالة نكوف أماـ عقود ا
خلدمة أك سلعة، كادلستهلك رلرب على  اادلركز القوم، حي  يكوف فيها ادلتعاقد زلتكر  ناح لطرؼ ا

 .2اقتنائها
إذا مت العقد بطريقة اإلذعاف،  » :نوأمن القانوف ادلدين نص على  110ادلشرع اجلزائرم يف ادلادة 

ككاف قد تضمن شركطا تعسفية، جاز للقاضي أف يعدؿ ىذه الشركط أك أف يعفي الطرؼ ادلذعن منها، 
، ىذه ادلادة زبوؿ القاضي سلطة «كفقا دلا تقضي بو العدالة كيق  باطبل كل اتفاؽ على خبلؼ ذلك

قد يكوف إعماؿ ىذه ك ، 3الشركط التعسفيةكاسعة يف تعديل العقد، كديكنو حىت أف يعفي ادلذعن من 
نو من الواضح أف ىذه القواعد أالفكرة ىو السبيل حلماية ادلستهلك من اتفاؽ اخلضوع االختيارم، غَت 

ال تتبلءـ ككض  ادلستهلك، فهذه القواعد ذات طبيعة عامة، كاستيفاء شركط تطبيقها أمر نع  ادلناؿ،  
 .4ل القضاء عن طريق رف  الدعولكما أف إعماؿ ىذه القواعد يتطل  تدخ

محاية أكثر شلا توفره ىذه القواعد التقليدية، خانة م  التطور إذل  ردبا حيتاجادلستهلك إف 
نو يف حالة فإاالقتصادم كالتكنولوجي الذم تعرفو معرم الدكؿ يف اآلكنة األخَتة، ككما ىو معركؼ 

كجود نص خاص فإف القاضي يلتـز هبذا النص دكف الرجوع لؤلحكاـ العامة احًتاما دلبدأ اخلاص يقيد 

                                                 

، حيدد ـ2004يونيو سنة  23ادلوافق  ق1425األكؿ عاـ  مجادم 05ادلؤرخ يف  02-04من القانوف رقم  05الفقرة  03ادلادة  -1
 .11 -03، ص ـ2004، سنة 41ع.  ،القواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية ، ج.ر

عادؿ عمَتات، محاية رضا ادلستهلك أثناء التعاقد، ادللتقى الوطٍت حوؿ محاية ادلستهلك يف ضل االنفتاح االقتصادم، ادلركز  -2
 .176ص ،ـ2008أبريل  13/14 اجلامعي بالوادم

 .33زكبَت ارزقي، ادلرج  السابق، ص  -3

 .32طرح البةور علي حسن، ادلرج  السابق، ص -4
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كرب محاية شلكنة، ادلشرع أتتعلق بادلستهلك لتوفر لو  االعاـ، فأغل  تشريعات دكؿ العادل زبصص قوانين
عن ذلك، إذف ديكننا أف نبة  عن محاية ادلستهلك ضد اتفاؽ اخلضوع  االستثناء شكلاجلزائرم دل ي

اليت تتعلق بادلمارسات التعاقدية  02-04من القانوف رقم  29االختيارم يف قانوف ادلستهلك، فادلادة 
من ىذه  االتعسفية سبن  إدراج شركط تعسفية يف العقود اليت يكوف طرفها ادلستهلك، حي  أكردت بعض

هبدؼ محاية  »: أنو من نفس القانوف كاليت نصت على 30، كما أف ادلادة 1سبيل ادلثاؿالشركط على 
مصاحل ادلستهلك كحقوقو، ديكن ربديد العنانر األساسية للعقود عن طريق التنريم، ككذا من  العمل يف 

جيوز مرة ال آ، ىذه األحكاـ تتضمن قواعد « سلتلف أنواع العقود ببعض الشركط اليت تعترب تعسفية
 .2االتفاؽ على سلالفتها، كبالتارل ديكن تطبيقها على اتفاقات شرط اخلضوع االختيارم

خانة أك عامة ىي يف احلقيقة تنطبق على ادلستول كانت األكيد أف كل ىذه األحكاـ سواء  
لة أتتعلق دبس األهن ؟الداخلي فكيف ديكنها أف ربمي ادلستهلك يف مسألة تعترب يف اجملاؿ الدكرل

يف أف إبطاؿ اتفاؽ اخلضوع االختيارم بُت ادلستهلك كادلهٍت ال ديكن احلل صاص قضاء دكرل، يبدك اخت
إال أف يأيت عن طريق إعماؿ فكرة النراـ العاـ، فاحلرية التعاقدية ربد منها بعض القيود اليت جي  

ثل سب يتفكرة النراـ العاـ ال يمراعاهتا عند التعامل على ادلستول الدكرل، كأىم قيد يف ىذا اجملاؿ ى
تصور بقاء اجلماعة بدكنو، فالقاعدة ديكن رلموع ادلصاحل األساسية للمجتم  كاحلد األدىن الذم ال 

مرة ال جيوز االتفاؽ على سلالفتها، كشلا ال شك فيو أف قواعد قانوف آادلتعلقة بالنراـ العاـ ىي قاعدة 
 . 3ة من النراـ العاـ حي  ال جيوز سلالفتهامحاية ادلستهلك يف رلموعها ىي قواعد معترب 

يبقى أف نشَت إذل أف اتفاؽ اخلضوع االختيارم سينعكس حتما على القانوف الواج  التطبيق 
يف االختصاص  ؤثري ديكنو أف الذم يعينو قانوف القاضي، فكما نعلم أف االختصاص القضائي

التشريعي، فلو أف نزاعا رف  أماـ القاضي اجلزائرم فإف قواعد التنازع يف القانوف اجلزائرم ىي اليت ربدد 
يطبق  ا، كبتارل نستخلص أف شرط اخلضوع االختيارم ديكن أف يعُت قانون4القانوف الواج  التطبيق

 على العقد ال حيمي ادلستهلك.

                                                 

 180عادؿ عمَتات، ادلرج  السابق، ص  -1

 .151 ص ،ادلرج  السابق محاية ادلستهلك ضد اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف القانوف الدكرل اخلاص اجلزائرم، عبد النور أمحد، -2

 .128زلمد حسُت منصور، ادلرج  السابق، ص  -3

 .23ص ، ثاينالاجلزء  موحند إسعاد، ادلرج  السابق، -4
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التجارم الدكرل فاتفاؽ التةكيم ادلرـب بُت ادلستهلك كادلهٍت أكثر نفس ادلسألة بالنسبة للتةكيم 
ربكيمية عوضا عن خطورة من اتفاؽ اخلضوع االختيارم، ألف ادلسألة تتعلق دبسألة اختيار زلكمة 

، كىذا غَت مبلئم دلنازعات ادلستهلكُت، فتكاليف اإلجراءات القضائية كتعقيداهتا ديكنها احملاكم الوطنية
بالتجارة الدكلية، ذلذه  ملماادلستهلك من إمكانية اللجوء للعدالة، خانة أف ادلستهلك ليس أف ذبرد 

األسباب جي  إبعاد الطاب  التعسفي التفاؽ التةكيم الدكرل ادلربمة بُت ادلستهلك كادلهٍت، كإعماؿ 
 فكرة النراـ العاـ الدكرل ىي كحدىا اليت ستةل ادلسألة يف القانوف اجلزائرم.

   يف اتفاقية برككسل من خبلؿ أحكاـ ادلادة  ادلقرر نراـ احلمايةف نستفيد من أديكن  كلعلنا
نو ال جيوز سلالفة أحكاـ ىذا الفصل بأم أ، حي  تنص ىذه ادلادة على 1من الفصل الراب  من االتفاقية

غَت زلدد  قضائينراـ إذا كاف يسمح للمستهلك اللجوء إذل أك  ،إذا كاف ال حقا لنشوء النزاع اتفاؽ إال
براـ العقد موطنهما أك زلل إالذم يتم بُت ادلستهلك كادلتعاقد معو، كيكوف كقت  يف ىذا الفصل، أك

ىذه الدكلة العضو، كذلك ما دل  لقضاءإقامتهما االعتيادم يف نفس الدكلة العضو، كدينح االختصاص 
 ر مثل ىذه االتفاقات.رن قانوف ىذه الدكلة العضو حييك

ر كض  إم اتفاؽ خضوع اختيارم رمن اتفاقية برككسل رب 01الفقرة  19ادلادة نبلحظ أف 
، فهذه ادلادة كظيفتها تعطيل الشركط ادلهيأة مسبقا كادلدرلة ضمن 2عاـكالذم يسبق مرحلة النزاع كأنل 

 ر ديثل الوسيلةركثائق أخرل تتب  العقد، ىذا احل العقود النموذجية يف الشركط العامة للعقد، أك أم
األكثر فعالية اليت تسمح باستبعاد كل احلاالت اليت يوجد فيها ادلستهلك رافضا لشركط سبديد 

ذلذا صلد أف بعض قوانُت االختصاص ادلفركضة عليو من طرؼ ادلهٍت ادلتعاقد معو يف عقود اإلذعاف، ك 

                                                 

1- « Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 
 - postérieures à la naissance du différend ;  
 - qui permettent au consommateur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la 

présente section, ou 

 - qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion 

du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent 

compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles 

conventions ». 
 

 .195طرح البةور علي حسن، ادلرج  السابق، ص  -2
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اتفاقية برككسل  غَت أف، 1ر شرط اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف العقود ادلربمة م  ادلستهلكُترالدكؿ رب
 .األحواؿ بعض تض  بعض االستثناءات على األنل العاـ، حي  تسمح باتفاؽ اخلضوع االختيارم يف

ىذه  ففيتسمح اتفاقية برككسل فقط باتفاؽ اخلضوع االختيارم ادلرـب بعد نشوء النزاع، حي  
يكوف األطراؼ على قيد ادلساكاة، كيكوف للمستهلك كافة احلرية يف رفض أم اتفاؽ خيالف ادلرحلة 

أف يرف  دعواه فقط  يمن االتفاقية تلـز احملًتؼ ادلدع 2الفقرة  18مصلةتو، كنشَت ىنا إذل أف ادلادة 
 ادلستهلك. اليت يتوطن فيهاك  قضاء دكلة عضوأماـ 

باتفاؽ اخلضوع االختيارم السابق  أيضا استثناءمن اتفاقية برككسل تسمح  02الفقرة  17ادلادة 
 زلكمة غَت احملاكم اليت تنص ُتلنشوء النزاع بشرط أف يسمح ىذا االتفاؽ للمستهلك دكف ادلهٍت بتعي

خر فإف االتفاؽ الذم دينح االختصاص حملاكم دكلة عضو كاليت آعليها االتفاقية يف فصلها الراب ، دبعٌت 
الفقرة ىو  ىذه يبدك أف الغرض من، مشركعة تكوفليست ال موطن زلكمة ادلستهلك كال موطن ادلهٍت 

توسي  نطاؽ اخليارات ادلتاحة للمستهلك يف اختيار القضاء ادلختص، مثل ىذا االتفاؽ ال ديكن أف 
فمثل ىذا االتفاؽ ، 01الفقرة  18وفره لو ادلادة تمتياز الذم الثر يف حرماف ىذا األخَت من اأيكوف لو 

يتم إبرامو للمصلةة احلصرية للمستهلك، حي  يسمح لو كحده بتعُت احملكمة ادلختصة دكف تدخل من 
 .2ادلهٍت

يف حالة خانة جدا  باتفاؽ اخلضوع االختيارم ادلرـب م  ادلستهلك كما تسمح اتفاقية برككسل
اخلضوع  حي  تعترب اتفاؽ، االتفاقية من 03فقرة  19ادلادة  نصت عليها يفمحاية مصاحل ادلهٍت  اىدفه

ف كقت نشوء العقد يتوطناف يف نفس الدكلة ااالختيارم ادلرـب بُت ادلستهلك كادلهٍت قانونية إذا كاف الطرف
العضو، بشرط أف يكوف ىذا االتفاؽ دينح االختصاص حملكمة ىذه الدكلة، ىذا النص ىدفو استبعاد 

 زلل إقامة ادلستهلك َتثاره ادلعطلة عن طريق تغيداخلية، بالنرر آلحبالة قانونية  تعلق أساسامأم اتفاؽ 
لدكلة أخرل متعاقدة، دبعٌت تفادم حالة إنكار العدالة كاليت تنشأ نتيجة سل  االختصاص األنيل 

 ،3للطرفُت حملكمة معينة، كيف نفس الوقت ترفض احملكمة ادلختارة االختصاص كاليت ىي ادلوطن ادلشًتؾ
 يتم استبعادىا إذا كانت الدكلة ادلتعاقدة سبن  الشرط ادلدرج بُت ادلستهلك كادلهٍت.  03فقرة  19ادلادة 

                                                 

 .من القانوف الدكرل اخلاص دبقاطعة كيبك بكندا 2149من قانوف االستهبلؾ الفرنسي، ادلادة  (L121)ادلادة  -1

 .195طرح البةور علي حسن، ادلرج  السابق، ص  -2

 .198ص ، ادلرج  نفسو -3
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من اتفاقية برككسل ادلتعلقة حبماية ادلستهلك من اتفاؽ اخلضوع االختيارم ال تطبق  19ادلادة 
كلية لعنواف الفصل إال إذا كاف النزاع يدخل ضمن رلاؿ احلماية ادلقررة يف ىذه االتفاقية، فالقراءة األ

، غَت أف القراءة ادلتأنية للمادة 1ف ىناؾ محاية كاملة دبعٌت تشمل مجي  عقود ادلستهلكُتأالراب  توحي ب
يق قواعد االختصاص اخلانة بتط، حي  أف رلاؿ ن نفس االتفاقية تنفي ىذا التصورم 18ك 17

كىي البيوع  17بادلستهلك ال تتعلق إال ببعض النزاعات كاليت تنشأ دبناسبة بعض العقود احملددة يف ادلادة 
، القركض بالتقسيط أك أم قركض لتمويل بي  مثل ىذه 2بالتقسيط ادلتعلقة باألشياء ادلادية ادلنقولة 

ادلرـب م  شخص ديارس نشاطات ذبارية أك مهنية يف دكلة ، يف مجي  احلاالت األخرل العقد 3األشياء
عضو على األراضي اليت يتوطن فيها ادلستهلك أك يوجو نشاطو بأم كسيلة كانت ذلذه الدكلة العضو أك 

، 4عدة دكؿ أخرل من بينها ىذه الدكلة العضو، شريطة أف يكوف العقد يف إطار ىذه النشاطات
للعقود ادلربمة من طرؼ ادلستهلكُت كبالتارل  اكاسع احبي  أعطت مفهومكلئلشارة ىذه ادلادة مت تعديلها 

مددت نطاؽ احلماية ادلمنوحة عما كانت عليو، كتسمح بكل سهولة يف ربديد ما ىي العقود ادلشمولة 
 .5هبذه األحكاـ

تستبعد عقد النقل بصفة عامة من رلاؿ تطبيق قواعد  03الفقرة  17باإلضافة إذل ذلك ادلادة 
عقود النقل اليت ذبم  بُت السفر كاإليواء  ،ماية ادلقررة للمستهلك، غَت أهنا تستثٍت كىذا بعد التعديلاحل

كانت ىذه ادلادة تستبعد عقود النقل سباما  ـ 2007نو قبل تعديل االتفاقية سنة أبسعر جزايف، للتذكَت 
غَت منطقي، حي  أف استبعاد عقد النقل سيؤدم بالنتيجة يبدك من نطاؽ احلماية، ككاف ىذا االستبعاد 

إذل تطبيق قواعد اختصاص سلتلفة على سلتلف اخلدمات اجملتمعة يف عقد كاحد كالذم ينرر إليو من 
 .6نو نفقة كاحدةأالناحية التجارية على 

                                                 

1- » compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs   «  

 .أ من اتفاقية برككسل  -1 فقرة   ادلادة  -2

 .ب من اتفاقية برككسل -1فقرة    ادلادة  -3

 .ج من اتفاقية برككسل-1 فقرة   ادلادة  -4

5- M. Fausto Pocar, Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 

l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007, 

Rapport explicatif, Journal officiel des Communautés européennes, n° C        du 23.12.2009, 

p.21. 
6- M. Fausto Pocar, op.cit, p22. 
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 17نو ال يكفي فقط أف يدخل النزاع يف رلاؿ تطبيق ادلادة أما يبلحظ بشأف ىذه االتفاقية 
أف تكوف احملكمة  يشًتط، بل 19ليستفيد ادلستهلك من احلماية ادلقررة لو يف ىذا الصدد دبوج  ادلادة 

خر يف ىذه آ ا، كقد استبعد شرطدكلة متعاقدةل ادلعينة دبوج  اتفاؽ خضوع اختيارم ىي زلكمة تابعة
الوارد يف  يف دكؿ متعاقدة ةل اإلقامةدبشرط ال ىذا يتعلقك  عليو قبل تعديلها امنصوناالتفاقية، كاف 

ادلتعلق دبسألة ك  (من اتفاقية برككسل احلالية 25ادلادة ) من االتفاقية السابقة من الفصل الساب  23ادلادة 
 .1اتفاؽ اخلضوع االختيارم

دل يشر إذل مسألة تعيُت دكلة عضو بل سكت عن ىذا األمر، كىنا نكوف أماـ  19نص ادلادة 
عضو يف االتفاقية، أك أهنا تستهدؼ  ةاحتمالُت األكؿ أف ادلادة تقصد الشرط الذم يعُت زلاكم دكل

تفاؽ يتضمن شرط إ، فهي هتدؼ إذل تنريم كل 18الشركط اليت تستبعد قواعد احلماية الواردة يف ادلادة 
اخلضوع االختيارم كيعطل قواعد االختصاص يف اتفاقية برككسل كادلوضوعة خصيصا حلماية الطرؼ 

 كاجلزائر مثبل. دكلة غَت عضو دبعٌت قضاء ،االضعيف، دبا يف ذلك تلك اليت تعُت قضاء أجنبي
كسعت من دائرة احلماية ادلخصصة للمستهلكُت يف حالة  اخَت أقواعد اتفاقية برككسل ادلعدلة 

طبق إال قواعد محاية ادلستهلك ال ت فبعدما كانت سابقا االتفاقية تنص على أف، يُت قضاء دكلة عضوتع
يف دكلة عضو يف  أحد األطراؼ على األقلإذا مت ربط النزاع باتفاقية برككسل عن طريق زلل إقامة 

الدكلة العضو يف االتفاقية، قتصر االستفادة من ىذه احلماية على الطرؼ ادلقيم يف تاالتفاقية، دبعٌت أف 
يف الواق  ك أنو  ةبلحرادلدكؿ األخرل كاجلزائر مثبل، م  الال خيدـ ادلستهلكُت يف  كاف  لؤلسفىذا ك 

ي، كحركة السل  كاخلدمات دائما تنطلق من ك األكر  االربادأغل  ادلستهلكُت يقيموف يف دكؿ غَت دكؿ 
عيفة اقتصاديا؛ اليـو ديكن للشخص حىت كلو يكن الضىذه الدكؿ باذباه دكؿ العادل الثال  كالدكؿ 

ىذا ما دييز ك ، 2ي االستفادة من ىذه القواعد عند ابرامو اتفاؽ خضوع االختيارمك كر مقيما يف االرباد األ
يعًتؼ ذلا أهنا يف رلاؿ محاية ادلستهلك تغي  أم سبيز بسب  اجلنسية، حي   احلالية لاتفاقية برككس

كد أف اختيار القانوف ادلطبق ال ديكن أف يكوف ؤ من ىذه االتفاقية ت 02ك 05تفاقية ركما ادلادة بالنسبة ال
                                                 

1- « Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont 

convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à 

naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre 

sont compétents…». 

2- Article 25: « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile  sont convenues d’une 

juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à 

l’occasion d’un rapport de droit déterminé  ces juridictions sont compétentes …». 
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لو األحكاـ ادللزمة يف قانوف الدكلة اليت يوجد فيها مكاف  اثر جيرد ادلستهلك من احلماية اليت تضمنهألو 
 .إقامتو ادلعتاد

ربديد ضابط االختصاص القضائي، شرط اخلضوع االختيارم بقدر ما يعطي لئلرادة حرية يف 
كيساىم يف تطوير التجارة الدكلية، بادلقابل فإف إدراجو يف عقود االستهبلؾ ديثل تعسفا يف حق 

لذلك ككأنل عاـ مبدأ اخلضوع االختيارم ال ديكن  ،لكونو طرفا ضعيفا يتوج  محايتو ادلستهلك
اخلضوع االختيارم ال جيوز إبرامو إال حُت ف اتفاؽ أخر آ، دبعٌت 1العمل بو يف رلاؿ عقود ادلستهلكُت

د ادلتعاقدين حيكوف طريف العقد متكافئُت، كال يتوافر بشأنو أم عنصر من عنانر اإلذعاف، كأف يكوف أ
سل  أك مرافق تعترب من الضركريات األكلية للمستهلكُت، بيف مركز اقتصادم قوم، أك أف يتعلق العقد 

ادلتعلقة  ذلذه األسباب رأينا كيف توفر اتفاقية برككسل، 2جي مطبوعأك أف يصدر اإلجياب يف قال  منوذ
محاية كافية للمستهلك ضد  باالختصاص القضائي كتنفيذ األحكاـ األجنبية يف ادلواد ادلدنية كالتجارية

يف اجلزائر كيف ظل ، اتفاقية اخلضوع االختيارم، من خبلؿ إبطاؿ كل اتفاؽ يتعلق باخلضوع االختيارم
كاضةة هتتم دبسألة االختصاص القضائي الدكرل، خانة تلك ادلتعلقة بادلستهلك فإنو من  اعدقو غياب 

الضركرم اإلسراع بالتفكَت يف تنريم ىذه ادلسألة سواء على ادلستول احمللي أك اإلقليمي، بوض  قواعد 
دل يكن  أم اتفاؽ خضوع اختيارم ضمن العقود اليت يربمها ادلستهلك، ماإدراج خانة تسمح بتجن  

نو يتقرر للمصلةة احلصرية للمستهلك، خانة كضلن نعلم أف ألنشوء النزاع، أك  اىذا االتفاؽ الحق
اجلزائر من البلداف ادلستقبلة للمنتوجات اخلارجية، كال شك أف ما تعرفو اجلزائر من تدكيل للسل  

االلكًتكنية سيساىم حتما يف زيادة كاخلدمات، كالتطور ادلعلومايت ادلتمثل يف بي  السل  عرب ادلواق  
االستهبلؾ، ككثرة العقود االستهبلكية اليت قد تتضمن اتفاقات تعُت زلاكم أجنبية غَت تلك ادلختصة 

 . 3أنبل

                                                 

يف  الدكتوراهزلمد زلمد حسن احلسٍت، محاية ادلستهلك االلكًتكين يف القانوف الدكرل اخلاص، رسالة مقدمة للةصوؿ على درجة  -1
 .239ـ، ص 2013احلقوؽ، كلية احلقوؽ، جامعة القاىرة، 

 .283-282ادلرج  السابق، صالشرط السال  لبلختصاص القضائي الدكرل للمةاكم الوطنية،  ىشاـ خالد، -2

 .153ادلرج  السابق، ص محاية ادلستهلك ضد اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف القانوف الدكرل اخلاص اجلزائرم،  عبد النور أمحد، -3
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 الطرف الضعيف في عقود التأمين والعمل.  المطلب الثاني: حماية
كثر انتشارا، سنبة  طرؼ الضعيف يف عقود االستهبلؾ األف تطرقنا بالدراسة حلماية الأبعد 

 )الفرع األكؿ(، يف ىذا ادلطل  محاية الطرؼ الضعيف من اتفاقات اخلضوع االختيارم يف عقود التأمُت
 .)الفرع الثاين( كعقود العمل اليت ال تقل أمهية عن عقود ادلستهلكُت

 الطرف الضعيف في عقد التأمين. حماية: الفرع األول
صل دبوجبها أحد أطراؼ عقد التأمُت كىو ادلؤمن لو يف نرَت يعرؼ التأمُت بأنو العملية اليت حي

خر كىو ادلؤمن، ادلتعاقد اآل -عند ربقق خطر معُت-مقابل يدفعو، على تعهد دببلغ يدف  لو أك لغَته 
 :، كيعرؼ ادلشرع اجلزائرم التأمُت بأنو1ىذا األخَت يق  على عاتقو ربمل األخطار ادلمكنة احلدكث

عقد يلتـز دبقتضاه ادلؤمن أف يؤدم اذل ادلؤمن لو أك إذل ادلستفيد الذم أشًتط التأمُت لصاحلو مبلغا من »
خر يف حالة كقوع احلادث أك ربقق اخلطر ادلبُت يف العقد، آادلاؿ أك إيراد مرت  أك أم عوض مارل 

 . 2«كذلك مقابل قسط أك أم دفعة مالية أخرل يؤديها ادلؤمن لو للمؤمن.
بسب  التطور االقتصادم احلدي  ظهرت حاالت ليس فيها كقت إلجراء ادلناقشات 
كادلفاكضات اليت تسبق ابراـ العقد عادة، كىذا ما يدف  يف حاالت كثَتة بأحد ادلتعاقدين بتةديد شركط 

خر الذم اآل العقد مسبقا على ضلو ال يقبل فيها مناقشة ىذه الشركط، مث يقـو بعرضها على اجلان 
ف ديتن  عن قبوذلا، غَت أف ىذا األخَت كثَتا ما يكوف يف أوف لو اخليار يف أف يقبلها بدكف نقاش أك يك

إلرادة الطرؼ ادلتعاقد معو، كمن مث  ض خر شلا جيعلو يذعن دبعٌت خيالتعاقد لسب  أك آل علىكض  اجملرب 
، نفة اإلذعاف 3ىذا العقد بعقد اإلذعاف ونفيقدـ على ابراـ العقد دكف مناقشة شركطو، كلذلك ي

خر ضعيف، حي  يفرض الطرؼ القوم شركطو على الطرؼ آىذه تصنف طريف العقد إذل طرؼ قوم ك 
، يف عقد التأمُت يتجلى ذلك 4الضعيف كليس أماـ ىذا األخَت سول التسليم بشركط الطرؼ القوم

  كاحد، حي  ال دكر للمؤمن لو يف حُت يقـو ادلؤمن بإعداد عقد التأمُت بكل تفانيلو من جان

                                                 

 .15ـ، ص 2000ىشاـ أمحد زلمود عبد العاؿ، عقد التأمُت يف القانوف الدكرل اخلاص، دار النهضة العربية، مصر،  -1

 .ؽ.ـ.جمن  619ادلادة  -2

ـ، 2006القادر العطَت، التأمُت الربم يف التشري  )دراسة مقارنة(، الطبعة األكذل، دار الثقافة للنشر كالتوزي ، عماف، األردف، عبد  -3
 .93-92ص 

 .44ىشاـ أمحد زلمود عبد العاؿ، ادلرج  السابق، ص  -4
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ف ادلؤمن لو عندما يقدـ طل  التأمُت فهو إما أف يقبل بوثيقة التأمُت كما أنياغتو ككض  شركطو، ذلك 
خر قد يستعمل شركطا عقدية سلتلفة ذبد قبوال لدل ادلؤمن ا ادلؤمن أك يرفضها كيتصل دبؤمن آأعدى

القبوؿ يف عقد التأمُت ما ىو إال رلرد التسليم بالشركط  ، كانطبلقا من ىذه الرركؼ ديكن القوؿ أف1لو
، ففي عقد 2اليت يضعها ادلوج  كال يعطي فيها إمكانية للقابل دلناقشتها أك التفاكض بشأهنا أك تعديلها

التأمُت غالبا ما صلد أف ادلؤمن يعلن عن التعاقد بوثائق تأمُت مطبوعة كيقتصر دكر ادلؤمن لو الذم يرغ  
قد على رلرد التسليم بالشركط اليت ربتويها ىذه الوثائق كليس لو حق مناقشتها أك التفاكض يف التعا

بشأهنا، كمن ىنا ينشأ اختبلؿ يف التوازف للمركز القانوين ألطراؼ العقد ما يستتبعو كنف عقد التأمُت 
الذم يتمت  دبركز ، فيعترب ادلؤمن أك غالبا شركة التأمُت ىو الطرؼ القوم يف العقد 3بأنو عقد إذعاف

خر كىو ادلؤمن لو أك طال  ا ربقق مصاحلو على حساب الطرؼ اآلاقتصادم قوم جيعلو يفرض شركط
قشة التأمُت الذم ديثل الطرؼ الضعيف أك ادلذعن يف ىذه العبلقة، كالذم ال ديلك أم حرية يف منا

لتأمُت بنص القانوف كما يف ، كتتجلى ىذه الفكرة اليت يكوف فيها ادلؤمن لو رلربا على اشركط العقد
 .4التأمُت اإللزامي

الدكؿ يتدخل من  من عديدالاتصاؼ عقد التأمُت بصفة االذعاف جعل ادلشرع كالقضاء يف 
، فعلى 5أجل توفَت محاية كافية للمؤمن ضد تعسف شركات التأمُت سواء على ادلستول الوطٍت أك الدكرل

تعطي احلق  149ادلستول الداخلي مثبل قرر ادلشرع ادلصرم يف التقنُت ادلدين أحكاما ضمنها يف ادلادة 
طراؼ العقد، ليخفف من الشركط التعسفية ادلدرجة يف أللقاضي يف التدخل حُت جيد تعسفا اذباه أحد 

ادلشرع اجلزائرم على كض   حي  حرص ؽ.ـ.جمن  110، ىذه ادلادة تقابلها ادلادة 6العقد أك إلغائها
إذا مت العقد بطريق اإلذعاف، ككاف قد  » :نوأقواعد ربمي الطرؼ الضعيف، فقد نصت ىذه ادلادة على 

تضمن شركطا تعسفية، جاز للقاضي أف يعدؿ ىذه الشركط أك أف يعفي الطرؼ ادلذعن منها، كذلك 
                                                 

 .93-92عبد القادر العطَت، ادلرج  السابق، ص  -1

ىشاـ أمحد زلمود عبد ؛ 37ـ، ص 2010قانوف التأمُت اجلزائرم، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، جديدم معراج، مدخل لدراسة  -2
 .44العاؿ، ادلرج  السابق، ص 

 .37جديدم معراج، ادلرج  السابق، ص  -3

؛ جديدم 309-308؛ نور محد احلجايا، ادلرج  السابق، ص 114-131نانر عثماف زلمد عثماف، ادلرج  السابق، ص  -4
 .44؛ ىشاـ أمحد زلمود عبد العاؿ، ادلرج  السابق، ص 30-29ادلرج  السابق، ص معراج، 

 .45؛ ىشاـ أمحد زلمود عبد العاؿ، ادلرج  السابق، ص 114نانر عثماف زلمد عثماف، ادلرج  السابق، ص  -5

 .45ىشاـ أمحد زلمود عبد العاؿ، ادلرج  السابق، ص  -6
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، ىذه ادلادة تقدـ أىم الضمانات اليت «كفقا دلا تقضي بو العدالة كيق  باطبل كل اتفاؽ خيالف ذلك.
خر جد ىاـ نص عليو آ، نص 1أتى هبا ادلشرع اجلزائرم حلماية الطرؼ ادلذعن من تعسف الطرؼ القوم

، حي  جاء يف 2خانة الفقرة اخلامسة كالسادسة منها 622، يتعلق األمر بادلادة ؽ.ـ.جادلشرع يف 
شرط التةكيم إذا كرد -تية: ...،التأمُت من الشركط اال يف كثيقةيكوف باطبل ما يرد  »: ىذه ادلادة أنو

كل   -يف الوثيقة بُت شركطها العامة ادلطبوعة ال يف نورة اتفاؽ خاص منفصل عن الشركط العامة، 
 625، كما تنص ادلادة «شرط تعسفي أخر يتبُت أنو دل يكن دلخالفتو أثر يف كقوع احلادث ادلؤمن منو.

ف يكوف ذلك دلصلةة أاتفاؽ خيالف النصوص الواردة يف ىذا الفصل إال  يكوف باطبل كل » :على أنو
على ادلستول الدكرل فإننا صلد أف محاية ادلؤمن لو ذبسدت من خبلؿ ، « ادلؤمن لو أك دلصلةة ادلستفيد.

دخلتو أاستبعاد عقد التأمُت من رلاؿ التنريم العادم للعقود عند ربديد القانوف الواج  التطبيق عليو، ك 
خرجت عقد التأمُت من نطاؽ تطبيقها، ليتم أيف فئة قواعد اإلسناد اخلانة، فمثبل صلد أف اتفاقية ركما 
 . 3خانة ةتنريم مسألة القانوف الواج  التطبيق عليو عن طريق الئة

السؤاؿ اجلوىرم الذم يتم طرحو ىنا يف إطار دراستنا يتعلق دبدل إمكانية اعتبار شرط اخلضوع 
ثاره؟ يف الواق  يف رلاؿ االختصاص القضائي كمرتبا آل امُت نةيةأادلرـب بشأف عقد التاالختيارم 

كثَت من الدكؿ قدر ادلستطاع احلد من دكر اإلرادة يف ربديد االختصاص الالدكرل حاكؿ ادلشرع يف 
تقييد القضائي عندما يتعلق األمر بعقد التأمُت ألهنا تتعارض م  مبدأ محاية الطرؼ الضعيف، حي  مت 

، فهناؾ من رأل أنو جي  التفرقة ما بُت 4حق األطراؼ يف تعيُت احملكمة ادلختصة كفقا لشركط معينة

                                                 

 .38جديدم معراج، ادلرج  السابق، ص  -1

الشرط  -1يق  باطبل ما يرد يف كثيقة التأمُت من الشركط األتية:  » :من القانوف ادلدين ادلصرم اليت جاء فيها 750تقابلها ادلادة  -2
-2الذم يقضي بسقوط احلق يف التأمُت بسب  سلالفة القوانُت كاللوائح، إال إذا انطوت ىذه ادلخالفة على جناية أك جنةة عمدية.

بسقوط حق ادلؤمن لو بسب  تأخره يف إعبلف احلادث ادلؤمن منو إذل السلطات أك يف تقدًن ادلستندات إذا تبُت من  الشرط الذم يقضي
كل شرط مطبوع دل يربز بشكل ظاىر ككاف متعلقا حبالة من األحواؿ اليت تؤدم إذل البطبلف   -3الرركؼ أف التأخر كاف لعذر مقبوؿ.

  -5الوثيقة بُت شركطها العامة ادلطبوعة ال يف نورة اتفاؽ خاص منفصل عن الشركط العامة. شرط التةكيم إذا كرد يف -4أك السقوط.
: ىشاـ أمحد زلمود عبد العاؿ، ادلرج  راج  ،«خر يتبُت أنو دل يكن دلخالفتو أثر يف كقوع احلادث ادلؤمن منو.آكل شرط تعسفي 

 .46السابق، ص 

 كما بعدىا. 162، ص ادلرج  نفسو -3

 .332، ص نفسوادلرج   -4
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النزاع، كحالة االتفاؽ على  وءم  العقد األنلي كقبل نش حالة االتفاؽ على شرط اخلضوع االختيارم
 . 1النزاع وءىذا الشرط بعد نش

ديد احملكمة ادلختصة بنرر النزاع ضمن الشركط يف احلالة األكذل اليت يتم فيها كض  شرط رب
فإنو من ادلمكن اعتبار ىذا الشرط شرطا تعسفيا جي  إبطالو قياسا على شرط  2العامة لوثيقة التأمُت

، الذم دل يرد يف اتفاؽ خاص منفصل عن الشركط العامة ادلطبوعة يف كثيقة التأمُت، كذلك 3التةكيم
، كىذا ما أكده أيضا 4بو اف يلةق ضرر أعلى ادلؤمن لو كمن شأنو  على اعتبار أف ىذا الشرط قد فرض
 .5القضاء اجلزائرم بشأف شرط التةكيم

يتم فيها إدراج شرط اخلضوع االختيارم يف اتفاؽ منفصل عن  فهي اليتأما احلالة الثانية 
يعترب ىذا االتفاؽ نةيةا مرتبا ألثاره، ألنو  حي  النزاع لنشوءمُت كالحقا أالشركط العامة لوثيقة الت

فادلؤمن لو يف ىذه احلالة  إمكاف قبوؿ ادلؤمن لو ذلذا االتفاؽ إذا كاف يف غَت مصلةتو، ادلعقوؿمن غَت 
كما أف شركة   لو القدرة على أف يرفض االتفاؽ الذم دينح االختصاص حملكمة غَت مبلئمة بالنسبة لو،

لن تستطي  فرض اختصاص زلكمة دكلة ما على ادلؤمن لو دكف رضاه مُت بعد حدكث النزاع أالت
 .6الصةيح

فيما خيص االتفاقيات الدكلية فإف اتفاقية برككسل قررت إمكانية االتفاؽ على اختيار زلكمة 
من ىذه  15معينة لنرر الدعول يف رلاؿ عقود التأمُت كلكن ذلك يف حاالت زلددة نصت عليها ادلادة 

، أك إذا كاف على قياـ النزاع اتفاؽ الحقاالبراـ اتفاؽ خضوع اختيارم إذا كاف إديكن حي  ، االتفاقية
لقضاء دكلة أخرل غَت تلك  ءللمؤمن لو أك ادلستفيد باللجو ك تفاؽ يسمح للمكتت  يف التأمُت، اال

ابراـ العقد موطن االتفاؽ الذم يرـب بُت مستأمن كمؤمن يكوف ذلما حلرة  االتفاقية، أكادلشار إليها يف 
حىت كلو  دينح االختصاص لقضاء ذلذه الدكلة العضوك  أك زلل إقامة معتاد يف نفس الدكلة العضو،

                                                 

 .114؛ نانر عثماف زلمد عثماف، ادلرج  السابق، ص 309نور محد احلجايا، ادلرج  السابق، ص  -1

اليت ربتوم على معرم الشركط اخلانة بنوع التأمُت ادلطلوب، كتعد ك كثيقة التأمُت ىي من أىم األشكاؿ اليت يتم هبا عقد التأمُت  -2
 راج استعماال يف رلاؿ التأمُت، حي  جيرم التعامل دبوجبها بُت شركات التأمُت كادلستأمنُت، يف الواق  ىي عقد التأمُت كاألكثر 

 .121كما بعدىا؛ عبد القادر العطَت، ادلرج  السابق، ص  62تفصيل ذلك: جديدم معراج، ادلرج  السابق، ص 

 .من القانوف ادلدين اجلزائرم 622أنرر نص ادلادة  -3

 .309؛ نور محد احلجايا، ادلرج  السابق، ص 114ف، ادلرج  السابق، ص نانر عثماف زلمد عثما -4

  .361ـ، ص 2007، 01، رللة احملكمة العليا، ع. 10/01/2007الصادر بتاريخ  395807احملكمة العليا، قرار رقم  -5

 309؛ نور محد احلجايا، ادلرج  السابق، ص 115نانر عثماف زلمد عثماف، ادلرج  السابق، ص  -6
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كما تسمح اتفاقية ه الدكلة سبن  مثل ىذه االتفاقات،  األضرار يف اخلارج، إال إذا كانت ىذحدثت 
ناء إذا تعلق األمر بتأمُت مستأمن ليس لو موطن يف دكلة عضو، باستث م االتفاؽ ادلرـب برككسل ب

يغطي كاحد كالذم االتفاؽ الذم يتعلق بعقد التأمُت  أك ،إجبارم أك ادلتعلق بعقار كائن يف دكلة عضو
 .16كثر من األخطار اليت كردت على سبيل احلصر يف ادلادة أك أ

من ىذا القانوف تفرض مبدأ اختصاص  ( -R.114)أما خبصوص قانوف التأمُت الفرنسي ادلادة 
ك تسوية التعويضات أذل ربديد إموطن ادلؤمن لو يف كل أنواع التأمُت عندما تكوف الدعول هتدؼ 

، كتستبعد ىذه ادلادة من رلاذلا مسائل التأمُت على العقارات كالعقارات بالتخصيص بسب  1ادلستةقة
مر بالتأمُت ضد م  ذلك عندما يتعلق األك طبيعتها أين احملكمة اليت يتواجد هبا العقار ىي ادلختصة، 

كقوع نواعها ادلؤمن لو ديلك االختيار بُت اختصاص زلكمة موطنو أك زلكمة مكاف أاحلوادث بكل 
، ىذه االلزامية تنتج عن نص ادلادة 2الضرر، قواعد االختصاص ىذه تعترب إلزامية كىي من النراـ العاـ

(L.112- ) تعديل عن طريق أم قانوف التأمينات الفرنسي كالذم عن طريق أحكاـ عامة دين   من
لزامية ىذه مت االتفاؽ ما مت النص عليو بشأف االختصاص يف رلاؿ التأمُت، قواعد االختصاص اإل

، كالذم أكد تفضيلها عن قواعد 3ذل اجملاؿ الدكرل من طرؼ االجتهاد القضائي الفرنسيإسبديدىا 
 ،ؽ.ـ.ؼمن  15ك 14االختصاص العادية كقواعد االختصاص غَت العادية ادلنصوص عليها يف ادلادتُت 
كل مرة يكوف فيها   اأجنبيىذه اإللزامية ىدفها جعل كل اتفاقات اخلضوع االختيارم اليت تعُت قضاء 

 .4يف فرنسا غَت شرعية، كعندما يكوف الشيء ادلؤمن عليو موجود يف فرنسا اادلؤمن لو متوطن
ر احلر اضعيف ابرككسل أكثر مركنة يف ىذا اجملاؿ، فعندما يكوف ادلؤمن لو طرف ةف اتفاقيأكيبدك 

كما أف نفة اإلذعاف ديكن   ناحلو،الكلي التفاقات اخلضوع االختيارم ديكن أحيانا أف يكوف يف غَت 
أف تنتفي عن عقد التأمُت إذا كاف ادلؤمن لو يف مركز اقتصادم قوم كما لو كاف شركة كربل كإحدل 

م  شركة التأمُت بل كأحيانا  ا تستطي  أف تقف على قدـ ادلساكاةشركات النفط أك ادلبلحة الكبَتة فإهن
ر عيف ال سبر بالضركرة عن طريق احلرة الطرؼ الضمحاي ، كعليو فإف5سبلي عليها شركطها اخلانة

                                                 

1- <http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984>,   -

  -      

2- Cass. 1
re
 civ., 31 janvier 1995, Bull. civ. I, n° 56. 

3- CA Paris, 21 janvier 1965, JCP 1965, II, n° 14173, concl. Souleau. 

4- P. Guez, thèse préc., p. 128. 

 .94عبد القادر العطَت، ادلرج  السابق، ص  -5
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، فاالتفاقات ادلربمة بعد نشوء النزاع ديكن قبوذلا يف مسائل 1التلقائي كالكامل لشرط اخلضوع االختيارم
التأمينات كىذا ما أقرتو اتفاقية برككسل، كنبلحظ ىنا أف نقل النراـ العاـ القضائي الداخلي للعبلقات 

ه احلالة محاية ادلؤمن لو، فالطاب  االختيارم لبلختصاص القضائي الفرنسي يف الدكلية ىدفو يف ىذ
ختيار الالتفاكض، كعليو ا من ؤمن لوادلمسائل التأمُت ديكن االعًتاؼ هبا عندما يكوف االختيار ديكن 

  جنبية يقدرىا مطابقة دلصاحلو.أبكل راحة زلكمة ك 
قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية  ن  م  ض  دل ي  يف رلاؿ االختصاص القضائي القانوف اجلزائرم 

 2ادلتعلق بالتأمينات 07-95قواعد خانة باالختصاص يف رلاؿ التأمُت، غَت أنو بالرجوع إذل األمر رقم 
يف حالة نزاع يتعلق  » :منو على أنو 26فقد نصت ادلادة  ،على قدر من األمهية اصلده يتضمن نص

كدفعها يتاب  ادلدعى عليو، مؤمنا كاف أك مؤمنا لو، أماـ احملكمة الكائنة بتةديد التعويضات ادلستةقة 
العقارات، يتاب  ادلدعى  - دبقر سكن ادلؤمن لو كذلك مهما كاف التأمُت ادلكتت ، غَت أنو يف رلاؿ:

اب  لمؤمن لو أف يتلادلنقوالت بطبيعتها، ديكن  - عليو أماـ احملكمة التابعة دلوق  العقار ادلؤمن عليو،
التأمُت من احلوادث بكل أنواعها، ديكن ادلؤمن  - ادلؤمن أماـ احملكمة التابعة دلوق  األشياء ادلؤمن عليها،

  «لو أف يتاب  ادلؤمن أماـ احملكمة التابعة للمكاف الذم كق  فيو الفعل الضار.

 ادلادةنص  م  ائي على ادلستول الداخلي كىي تكاد تتطابقضىذه ادلادة تنرم االختصاص الق
(R.114- )  من قانوف التأمُت الفرنسي، حي  تض  مبدأ اختصاص عاـ كىو موطن ادلؤمن لو يف كل

ك دف  التعويضات ادلستةقة، غَت أف ىذه ادلادة أذل ربديد إأنواع التأمُت عندما تكوف الدعول هتدؼ 
العقار، أما بالنسبة  زبض  مسائل التأمُت على العقارات بسب  طبيعتها إذل احملكمة اليت يتواجد هبا

ا ديكن للمنقوالت بطبيعتها فيمكن أف زبض  الختصاص احملكمة التابعة لؤلشياء ادلؤمن عليها، كم
نواعها االختيار بُت اختصاص زلكمة موطنو أمر بالتأمُت ضد احلوادث بكل للمؤمن لو عندما يتعلق األ

مُت، كيبدك ألتالنص يشكل محاية كافية للطرؼ الضعيف يف عقد ا ، ىذاأك زلكمة مكاف كقوع الضرر
خانة باالختصاص يف منازعات  ؽ.إ.ـ.إ.جل غياب قواعد اختصاص دكرل على مستول لنا أنو يف ظ

عقد التأمُت الدكرل، فإنو من الضركرم اللجوء إذل استعماؿ القواعد احلمائية ادلنصوص عليها يف القواعد 

                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, Note sous Cass. 1
re
 civ., 17 décembre 1985, Rev. crit. DIP 1986, p. 546. 

ـ يتعلق بالتأمينات ادلعدؿ كادلتمم بالقانوف رقم 1995يناير سنة  25ادلوافق  1415شعباف عاـ  23مؤرخ يف  07-95أمر رقم  -2
 .ـ2006لسنة  15ع. ك ـ، 1995لسنة  13 ع. ج.ر،ـ، 2006فرباير  20ـ ادلوافق 1427زلـر عاـ  21مؤرخ يف  06-04
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أف ىذه النصوص التشريعية   بادلتعلق بالتأمينات بس 07-95من األمر رقم  26ادة الداخلية، خانة ادل
بالنسبة للمؤمن ال جيوز سلالفتها من جهة، كجيوز النزكؿ عنها  ةمر آادلتعلقة بعقد التأمُت تعد نصونا 
رل ، ىذا االستعماؿ يتم عن طريق مد ىذه القواعد إذل اجملاؿ الدك 1دلصلةة ادلؤمن لو من جهة أخرل

على غرار ما فعلو االجتهاد القضائي الفرنسي لتشكل الضمانة الكافية للطرؼ الضعيف يف عقد التأمُت 
لتبلئم االختصاص القضائي  تطويعهاعلى أف يتم  اأجنبي اعلى مستول العبلقة القانونية ادلتضمنة عنصر 

 الدكرل. 
م  ذلك، فإننا ننادم بوض  قواعد خانة باالختصاص القضائي الدكرل يف رلاؿ التأمُت، 

تعلق باتفاقات اخلضوع االختيارم ادلدرجة يف عقود التأمُت، ىذه االتفاقات ذلا أمهيتها غَت يخانة فيما 
القاعدة  رىا، كعليها نرل إمكانية نياغة ىذهرضارة بالطرؼ الضعيف فإنو يتوج  حأهنا عندما تكوف 
عقود التأمُت الدكلية كيف حالة نزاع يتعلق بتةديد التعويضات ادلستةقة كدفعها  يف »على النةو التارل: 

يتاب  ادلدعى عليو، مؤمنا كاف أك مؤمنا لو، أماـ احملكمة الكائنة دبقر سكن ادلؤمن لو كذلك مهما كاف 
دعى عليو أماـ احملكمة التابعة دلوق  العقار العقارات، يتاب  ادل - التأمُت ادلكتت ، غَت أنو يف رلاؿ:

لمؤمن لو أف يتاب  ادلؤمن أماـ احملكمة التابعة دلوق  األشياء لادلنقوالت بطبيعتها، ديكن  - ادلؤمن عليو،
مؤمن لو أف يتاب  ادلؤمن أماـ احملكمة التابعة للالتأمُت من احلوادث بكل أنواعها، ديكن  - ادلؤمن عليها،
يف حالة االتفاؽ على اختيار زلكمة معينة لنرر الدعول إذا   -كق  فيو الفعل الضار،  للمكاف الذم

يستثٌت من دبوج  ىذا االتفاؽ. أماـ احملكمة ادلعينة ترف  الدعول كاف االتفاؽ الحقا على قياـ النزاع؛ 
 .«دىذا النص عقود التأمينات اليت ال تتضمن اختبلال يف التوازف االقتصادم بُت طريف العق

 .عقد العمل فيالطرف الضعيف  حماية: الفرع الثاني
تقدير مبلئمة شرعية إدراج اتفاقات اخلضوع االختيارم يف عقود العمل الدكلية يتطل  أكال إف 

طبيعة العبلقة اليت تربط بُت العامل كناح  العمل، كبصفة عامة طبيعة النصوص ادلنرمة ل ا دقيقافهم
 لعبلقات العمل، كمدل قبوذلا أك رفضها إلدراج مثل ىذا الشرط يف عقد العمل. 

                                                 

 .45ق، ص ىشاـ أمحد زلمود عبد العاؿ، ادلرج  الساب -1
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يف اجلزائر تعترب القوانُت اخلانة بتنريم عبلقات العمل من القوانُت احلديثة نسبيا، حي  كاف 
ـ كمن أىم ىذه القوانُت اليت هتم دراستنا ىي القانوف ادلتعلق 1975قانوف سنة أكؿ ظهور ذلذا ال

 .2، كالقانوف ادلتعلق بتسوية ادلنازعات الفردية1بعبلقات العمل
رلموعة القواعد القانونية كاالتفاقية اليت ربكم كتنرم سلتلف أكجو  » :يعرؼ قانوف العمل بأنو 

كادلؤسسة ادلستخدمة، الناذبة عن عقد العمل، كما يًتت  عنها من العمل القائمة بُت كل من العامل 
عقد العمل بأنو العقد الذم يتعهد دبقتضاه عامل بأف ، كيعرؼ كذلك 3«اثار كمراكز قانونية للطرفُت

دبقتضاه  ، كيعرؼ أيضا بأنو اتفاؽ يتعهد4يعمل لدل ناح  العمل كربت إدارتو أك إشرافو لقاء أجر
خر يسمى آبأداء عمل مادم ربت إدارة طرؼ  أك عامبل احواؿ مستخدمحس  األأحد طرفيو كيسمى 

" اتفاؽ يلتـز  :كىناؾ من يعرفو بأنو، 5ناح  العمل أك رب العمل، يف مقابل أجر حيصل عليو
، من جهة أخرل 6خر كربت إشرافو مقابل أجر"آدبقتضاه شخص بوض  نشاطو يف خدمة شخص 

هنا كل خبلؼ يف العمل يقـو بُت العامل األجَت كادلستخدـ بشأف أالعمل بتعرؼ ادلنازعة الفردية يف 
تنفيذ عبلقة العمل اليت تربط الطرفُت، إذا دل يتم حلها يف إطار عمليات تسوية داخل اذليئة 

للتسوية القضائية دلنازعات العمل الفردية إال بعد فشل زلاكالت  يتم اللجوءيف اجلزائر ال ، ك 7ادلستخدمة
 .8ية الودية عن طريق ادلصاحلة، كىو إجراء تقضي بو أغل  التشريعات ادلقارنةالتسو 

يعترب عقد العمل تقليديا ضمن عقود اإلذعاف، حي  يقتصر دكر العامل على قبوؿ الشركط 
اليت يقدمها لو ناح  العمل دكف مناقشتها حبكم مركزه الضعيف يف العقد، لذلك يهدؼ قانوف 

                                                 

 .231، ص ـ1990لسنة  17 ع. ،ادلتمم كادلعدؿ، ج.ر 1990أفريل  21ادلؤرخ يف  11-90القانوف رقم  -1

 .240، صـ1990لسنة  06 .ادلتمم كادلعدؿ، ج.ر ع 1990فيفرم  06ادلؤرخ يف  04-90القانوف رقم  -2
إلكًتكنية خانة بطلبة السنة الثالثة ليسانس قسم القانوف أمحية سليماف، قانوف عبلقات العمل يف التشري  اجلزائرم، مطبوعة  -3

 .2015-2014، السنة اجلامعية 1اخلاص، كلية احلقوؽ، جامعة اجلزائر 

ـ، 2006كالقوانُت ادلكملة كادلعدلة، منشورات جامعة حل ،  ـ1959لسنة  91شواخ زلمد األمحد، دراسة يف ضوء القانوف رقم  -4
 .107ص 

؛ بشَت ىديف، الوجيز يف شرح قانوف العمل )عبلقات العمل الفردية 116عثماف، ادلرج  السابق، ص  نانر عثماف زلمد -5
 كما بعدىا. 55ـ، ص 2006كاجلماعية(، الطبعة الثانية، جسور للنشر كالتوزي ، 

 أمحية سليماف، ادلرج  السابق. -6

 ية يف العمل السابق الذكر.ادلتعلق بتسوية النزاعات الفرد 04-90من القانوف رقم  02ادلادة  -7

 .101بشَت ىديف، ادلرج  السابق، ص  -8
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الضعيف يف عقد العمل، حي  يأخذ بعُت االعتبار عدـ ادلساكاة اليت سبيز العمل إذل محاية الطرؼ 
عبلقات العمل سواء كقت تشكيل العقد أك عند تنفيذه، فادلبادئ التقليدية للعقود تقـو على التساكم 
بُت طريف العقد طبقا دلبدأ سلطاف اإلرادة كحرية التعاقد، غَت أف اإلفراط يف ىذا ادلبدأ خانة يف عقود 
العمل اليت أنبةت تتميز باخلضوع القانوين لؤلجَت، أدل إذل تدخل ادلشرع مباشرة لتنريم العبلقة بُت 
العامل كناح  العمل، هبدؼ محاية احلقوؽ ادلكتسبة للعماؿ كخلق بعض من التوازف االقتصادم 

كىذا ما  مرة تنرم مسائل العمل،آمن خبلؿ كض  قواعد قانونية كذلك ، 1كاالجتماعي بُت الطرفُت
ترت  عنو نتائج عديدة من أمهها أف شركط كأحكاـ عقود العمل الفردية كاجلماعية دل تبقى خاضعة 

 .2مرة اليت كضعتها الدكلةة التعاقد كإمنا زبض  لؤلحكاـ اآلدلبدأ سلطاف اإلرادة كحري

ىي إحداث توازف صفة النراـ العاـ ب ادلشرع من إنباغ القواعد اليت تنرم عبلقات العملغاية 
بُت طريف عقد العمل من خبلؿ محاية الطرؼ الضعيف الذم غالبا ما يكوف ىو العامل من تعسف رب 

اعتبار ىذه العمل، موازاة م  محاية ناح  العمل من سبرد العامل كعدـ إطاعتو كتنفيذ تعليماتو، 
نررا دلا يتمت  بو من القواعد ذات طبيعة رضائية ستمكن ناح  العمل من فرض شركطو على العامل 

ىذا ادلبدأ تعتمده عدة قوانُت مقارنة، فقانوف العمل األردين يعترب يف قوة اقتصادية كمركز اجتماعي، 
مادتو الرابعة أف كل شرط يف عقد العمل أك اتفاؽ يتنازؿ فيو أم عامل عن حق من حقوقو اليت دينةها 

العمل من أف يفرض على العامل اتفاقا خيالف  ، كاذلدؼ من ذلك من  ناح إياه القانوف يعترب باطبل
ادلعدؿ كادلتمم ينص أيضا يف مادتو  ـ1959لسنة  91، قانوف العمل السورم رقم 3أحكاـ القانوف

، «يق  باطبل كل شرط خيالف أحكاـ ىذا القانوف كلو كاف سابقا على العمل بو » :السادسة على أنو
ليتم إدراج ىذه ادلادة تبطل بطبلنا مطلقا كل شرط خيالف قانوف العمل كي ال يستغل ضعف العامل 

 ،5من قانوف العمل الفرنسي  -    .R، كذلك ادلادة 4يف عقد العمل أك يف اتفاؽ الحق ىذا الشرط
                                                 

 . 61بشَت ىديف، ادلرج  السابق، ص  -1
- P. Guez, thèse préc., p. 130. 

 أمحية سليماف، ادلرج  السابق. -2

، 15اجمللد  كلية الدراسات الفقهية كالقانونية، جامعة آؿ البيت، االردف،  عمر عطُت، التةكيم يف القضايا العمالية، رللة ادلنارة، -3
 .195ـ، ص 2009، 02ع. 

 .107شواخ زلمد األمحد، ادلرج  السابق، ص  -4

5- Article R.1412- : «Toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux 

dispositions de l'article R.1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de 

prud'hommes, est réputée non écrite.» 
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  -    .Rحكاـ ادلادة أاليت تنص على أف كل شرط يف العقد خيرج بشكل مباشر أك غَت مباشر عن 
، إلزامية النصوص ادلنرمة لعبلقات ادلتعلقة بقواعد االختصاص احمللية للمةاكم العمالية يعترب باطبل

العمل ديكن مبلحرتها كذلك من خبلؿ اجلزاء الذم يًتت  عن سلالفة ىذا القانوف كالذم قد يصل اذل 
 .1انوف اجلزائرمحد تقرير عقوبات جنائية ما بُت الغرامة كاحلبس كما ىو احلاؿ يف الق

مرة ىدفو محاية الطبقة العاملة، فإف ىذه ادلسألة آإذا كاف تدخل ادلشرع العتبار قواعد العمل 
ليست على إطبلقها حي  يسمح دبخالفة أحكاـ قانوف العمل إذا كاف من شأف تلك ادلخالفة توفَت 

ة من طرؼ البعض الذين ، لذلك لقي اذلدؼ ادلتب  من طرؼ قانوف العمل معارض2محاية أكرب للعامل
يركنو قد أفرط يف محاية العامل، كم  األزمة االقتصادية ىذه االنتقادات حاكلت أف تض  من قانوف 
العمل ادلسؤكؿ األكؿ عن البطالة، فاحلماية ادلفرطة للعامل قد يًتت  عنها نتائج عكسية، حي  تصبح 

دف  هبم للقوؿ بأف ىذا القانوف جي  أف يبقى ، كىذا ما 3أماـ التشغيل كادلنافسة بُت ادلؤسسات اعائق
زلايدا، دبعٌت أنو ال يتدخل إال عندما يتجاكز أحد طريف عبلقة العمل احلدكد ادلرسومة لو يف إطار عقود 
العمل الفردية أك اجلماعية، كىذا يًتت  عنو بقاء قانوف العمل زلايدا يف تنريم عبلقات العمل م  

ياد الذم جي  أف يتميز بو قانوف العمل ال جيعلو قانونا فارغا من أم أنةاب العمل، غَت أف ىذا احل
أيضا ضد من  اتفاقات اخلضوع االختيارم يف عقود  ، ىذه االنتقادات السابقة كجهت4زلتول إلزامي

نو يساىم بعدـ تشجي  توظيف أالعمل الدكلية، فرغم أف منعها يضمن بالتأكيد محاية فعالة لؤلجَت غَت 
  يف اخلارج.اجلزائريُت
الطبيعة ، ىذه يًتت  عنو أنو ال جيوز االتفاؽ على ما خيالفهاتصاؼ قواعد العمل باإللزامية إ 

كثَت من الشكوؾ حوؿ إمكانية إدراج شرط الاليت تتميز هبا األنرمة اليت ربكم عبلقات العمل تثَت 
مدل جواز إدراج مثل  خضوع اختيارم يف عقد العمل الدكرل، كىذا ما جعل الفقهاء خيتلفوف حوؿ

 ىذه االتفاقات يف عقود العمل الدكلية.
يف الواق  ال ديكن إنكار الدكر ادلميز الذم تلعبو إرادة األطراؼ يف رلاؿ االختصاص القضائي 

إدراج اتفاؽ خضوع اختيارم يف سبس دببدأ محاية العامل، ف أهنا رغم منعلى اليف عقود العمل الدكلية 
                                                 

 ادلتعلق بعبلقات العمل سابق الذكر. 11-90كما بعدىا من القانوف  138ادلواد  راج  -1

 .107شواخ زلمد األمحد، ادلرج  السابق ، ص  -2

3- P. Guez, thèse préc., p. 130. 

 أمحية سليماف، ادلرج  السابق. -4
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ف يضر دبصلةة العامل، خانة أنو يف أغل  األحياف يكوف العامل ىو الطرؼ عقد العمل من شأنو أ
ففي العبلقات الدكلية غالبا ما  ،1الضعيف بينما رب العمل ىو الطرؼ القوم يف ىذه العبلقة العقدية

يعود العامل إذل بلده األنلي بعد تسرحيو من عملو، فيجد نفسو عند قياـ نزاع بينو كبُت ناح  العمل 
عا عن طريق شرط خضوع اختيارم من اللجوء لقضاء دكلتو، كملـز دبتابعة ناح  العمل أماـ شلنو 

كمرىقا للعامل، اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف ىذه احلالة يهدد إذا  اقضاء أجنيب يكوف الونوؿ إليو نعب
مباشرة مصاحل العامل ادلادية، ألنو من غَت ادلمكن التةرؾ ضد ناح  العمل عندما تكوف احملكمة 
األجنبية بعيدة جدا، كحىت لو افًتضنا أف العامل ديكنو اللجوء إذل احملكمة ادلعينة من طرؼ الشرط إال 

يكوف أقل محاية من ذلك الذم  الذم قد سيكوف من القانوف ادلطبق على عقد العملخوؼ تأف ال
 . 2يطبقو قاضيو الوطٍت

فيما يتعلق دبوقف االتفاقيات الدكلية بشأف شرط اخلضوع االختيارم ادلدرج يف عقد العمل 
ختصاص من القسم اخلامس منها، على ضوابط اال 21الدكرل، فإف اتفاقية برككسل تنص يف ادلادة 

، حي  ديكن للعامل أف يرف  دعواه ضد رب العمل أماـ قضاء الدكلة 3ادلتعلقة دبسائل عقود العمل
العضو أين يوجد موطنو أك أماـ قضاء دكلة عضو أخرل يكوف فيها ادلكاف الذم ديارس فيو عملو 

ديارس العامل  خر مكاف لعملو ادلعتاد؛ أك عندما الآأماـ قضاء دكلة عضو أخرل أين يوجد  ،ادلعتاد
فت العامل، د ادلؤسسة اليت كظين كانت توجأعملو ادلعتاد يف نفس الدكلة، أماـ قضاء مكاف كجود أك 

من نفس االتفاقية تشَت إذل أف الدعول ادلرفوعة من طرؼ ناح  العمل ضد العامل ال  22كيف ادلادة 
، رغم ىذه االختصانات فإف 4موطن العامل مكاف كجودديكن أف ترف  إال أماـ قضاء الدكلة العضو 

دراج شرط خضوع اختيارم لكن يف حاالت زلددة إاالتفاقية تسمح دبخالفة ىذه القواعد عن طريق 

                                                 

 .310نور محد احلجايا، ادلرج  السابق، ص  -1

2- P. Guez, thèse préc., p. 130. 

3- Article    «   Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait: a) 

devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou b) dans un autre État membre: i) 

devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail 

ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou ii) lorsque le 

travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays  

devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le 

travailleur     Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être 

attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe    point b) » 
4- Article    «    L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État 

membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile…» 



 فكرة اخلضوع االختيارم                                                                     كؿاأل الباب

 138 

، ىذه احلاالت تتمثل يف: أف يكوف االتفاؽ الحقا للنزاع، كأف 1من االتفاقية 23نصت عليها ادلادة 
ار إليها يف القسم اخلاص باالختصاص يف يسمح ىذا االتفاؽ للعامل اللجوء إذل زلاكم أخرل غَت ادلش

مسائل عقود العمل، ىذه ادلادة كضعت خصيصا حلماية الطرؼ الضعيف ضد اتفاقات اخلضوع 
االختيارم عن طريق من  كل االتفاقات اليت تتم قبل نشوء النزاع حي  ال ديلك العامل إمكانية مناقشة 

ادلادة بإدراج اتفاقات خضوع اختيارم يف عقد الشركط اليت يفرضها عليو رب العمل، كما تسمح ىذه 
العمل اليت تعُت زلاكم غَت تلك ادلنصوص عليها يف االتفاقية إذا كانت نادرة كبطل  من العامل نفسو 

ف شرط اخلضوع االختيارم سيكوف أكليست مفركضة عليو، كالسب  يعود يف أنو يفًتض يف ىذه احلالة 
 يف ناحل العامل. احتما حصري
اجلزائر ككما أشرنا إليو ال توجد قواعد تنرم االختصاص القضائي الدكرل، كىذا يطرح نعوبة يف 

شلا  بالغة يف ربديد موقف ادلشرع اجلزائرم إزاء إدراج اتفاقات خضوع اختيارم يف عقود العمل الدكلية،
جملاؿ الدكرل، ففيما حكاـ ادلنصوص عليها داخليا كزلاكلة نقلها لتطبق يف ايستوج  علينا الرجوع إذل األ

يتعلق باالختصاص اإلقليمي ينص ؽ.إ.ـ.إ.ج على أنو ترف  الدعاكل ادلتعلقة بالنزاعات اليت تقـو بُت 
ناح  العمل كالعامل أماـ احملكمة اليت مت يف دائرة اختصانها إبراـ عقد العمل أك تنفيذه، أك اليت 

قد العمل أك تعليقو بسب  حادث عمل أك مرض يوجد هبا موطن ادلدعى عليو، غَت أنو يف حالة إهناء ع
ىذه ادلادة من النراـ العاـ ألف كتعترب ، 2مهٍت، يؤكؿ االختصاص للمةكمة اليت يوجد هبا موطن ادلدعي

من ىذا القانوف، ترف   46ك 38ك 37فضبل عما كرد يف ادلواد  » :ادلشرع استهل ىذه ادلادة بعبارة
، كىذا ما يدؿ على أف ىذا االختصاص «ينة أدناه دكف سواىا:...الدعاكل أماـ اجلهات القضائية ادلب
 .3ىو اختصاص مان  ال جيوز سلالفتو

رج  عاـ  10مؤرخ يف  04-90من القانوف رقم  24ىذا النص يكاد يتطابق م  نص ادلادة 
ترف   » :ادلتعلق بتسوية النزاعات الفردية يف العمل الذم ينص على أنو ـ1990ادلوافق لسنة  ق1410

الدعول أماـ احملكمة الواقعة يف مكاف تنفيذ عبلقة العمل أك يف زلل إقامة ادلدعى عليو، كما ديكن رفعها 

                                                 

1- Article 23 « Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des 

conventions: 1) postérieures à la naissance du différend; ou 2) qui permettent au travailleur de 

saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section » 

 من ؽ.إ.ـ.إ.ج. 501كادلادة  40ادلادة  -2

 .306ك 38عبد السبلـ دي ، ادلرج  السابق، ص  -3
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لدل احملكمة اليت تق  يف زلل إقامة ادلدعي عندما ينجم تعليق أك انقطاع عبلقة العمل عن حادث عمل 
إ.ج م  تلك ادلنصوص عليها يف ، كيبدك ىنا أف مقارنة الضوابط الواردة يف ؽ.إ.ـ.«أك مرض مهٍت.
ادلتعلق بتسوية النزاعات الفردية تبُت بأف ؽ.إ.ـ.إ.ج يضيف ضابط اختصاص  04-90القانوف رقم 

نو تطبق أعلى  04-90 من قانوف القانوف رقم 41جديد كىو مكاف إبراـ عقد العمل، كما تنص ادلادة 
اليت ينص فيها ىذا القانوف على أحكاـ  أحكاـ قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية ماعدا احلاالت

، كبالتارل فإف ضوابط االختصاص اليت يتم االرتكاز عليها ىي الضوابط الواردة يف القانوف رقم 1سلالفة
ادلتعلق بتسوية النزاعات الفردية، إضافة إذل الضابط ادلنصوص عليو يف قانوف ؽ.إ.ـ.إ.ج  90-04

ادلتعلق بتسوية النزاعات  04-90ال خيالف ما كرد يف القانوف رقم كادلتعلق دبكاف إبراـ عقد العمل ألنو 
يعقد  االختصاص احمللي للمةاكم الفانلة يف منازعات العمل فإفالفردية، كمن خبلؿ كل ىذه ادلواد 

حملكمة مكاف تنفيذ عبلقة  أك ،2االختصاص للمةكمة اليت مت يف دائرة اختصانها إبراـ عقد العمل
رف  الدعول من قبل ادلدعي أماـ زلكمة األكثر تقببل كيسرا للطرفُت، كما ديكن العمل، كىي القاعدة 

زلل إقامة ادلدعى عليو كىي القاعدة العامة ادلألوفة يف قانوف اإلجراءات ادلدنية، اليت تأخذ يف االعتبار 
كىذا  العمل أبعد مسافة عن مكاف إقامة ادلدعى عليو، مصلةة العماؿ عندما يكوف مكاف تنفيذ عبلقة

رف  ادلدعي دعواه أماـ احملكمة الواقعة يف زلل إقامتو، كيقرر االختيار غَت مقيد بشرط، كديكن أيضا أف ي
يف حالة معينة ىي حالة تعليق أك إهناء عقد  زلصورىذا االختيار دلصلةة ادلدعي إال أنو مقركف بشرط 

عمل أك مرض مهٍت، ىذا االختصاص كذلك قرره االجتهاد القضائي اجلزائرم يف  العمل بسب  حادث
أكثر من قرار يؤكد فيو على اختصاص احملكمة اليت يتواجد هبا مكاف تنفيذ عبلقة العمل أك زلل إقامة 

 . 3ادلدعى عليو

                                                 

ادلتضمن  1966يونيو سنة  8ادلؤرخ يف  154-66تطبق أحكاـ االمر رقم  » :على أنو 04-90القانوف رقم  41تنص ادلادة  -1
، ىذه ادلادة من ادلفركض أهنا تعدؿ لتشَت اذل « قانوف اإلجراءات ادلدنية ماعدا احلاالت اليت ينص فيها ىذا القانوف على أحكاـ سلالفة

 ادلتضمن قانوف اإلجراءات ادلدنية كحل زللو. 154-66كاإلدارية اجلديد الذم ألغى األمر رقم قانوف اإلجراءات ادلدنية 

، كلية احلقوؽ  -2 فتةي كردية، ضوابط إهناء عقد العمل ألسباب اقتصادية يف القانوف اجلزائرم، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو
 .330-329، ص ـ2013اجلزائر، السنة  كالعلـو السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك،

؛ قرار 109، ص ـ1994، 01 ع.، اجمللة القضائية، ـ28/04/1992صادر بتاريخ ال، 98278قرار احملكمة العليا، ملف رقم  -3
 .269، ص ـ2005، 02 ع.، اجمللة القضائية، ـ09/11/2005الصادر بتاريخ ، 311653احملكمة العليا، ملف رقم 
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ما يبلحظ يف ىذه االختصانات أهنا ال تفرؽ بُت العامل كناح  العمل سواء كاف إف 
ي أك مدعى عليو، م  ذلك ادلشرع اجلزائرم كمن خبلؿ قواعد االختصاص اإلقليمي يبدك أنو قد مدع

حاكؿ مراعاة ظركؼ العامل ألنو الطرؼ األكثر تضررا يف الدعاكل العمالية كاليت غالبا ما يكوف فيها ىو 
ذه القواعد ادلدعي، كبسب  ضعف مركزه االقتصادم مقارنة بصاح  العمل، فادلشرع أراد من خبلؿ ى

، كما 1فعبل عند تقريره ىذه اخليارات أحسنزبفيف الع ء على العامل، كىكذا يكوف ادلشرع اجلزائرم 
من  135يبلحظ أف ىذه االختصانات تعترب من النراـ العاـ حي  ال جيوز سلالفتها فقد نصت ادلادة 

تعد باطلة كعددية األثر كل عبلقة عمل غَت مطابقة ألحكاـ التشري   » :على أنو 11-90القانوف رقم 
 ايكوف باطبل كعدًن األثر كل بند يف عقد العمل سلالف » :على أنو 136كتنص ادلادة  «ادلعموؿ بو...

، كما تنص « لؤلحكاـ التشريعية كالتنريمية ادلعموؿ هبما. كربل زللو أحكاـ ىذا القانوف بقوة القانوف.
يكوف باطبل كعدًن األثر كل بند يف عقد العمل خيالف باستنقانو حقوقا  » :على أنو 137ة ادلاد

 .«منةت للعماؿ دبوج  التشري  كاالتفاقيات أك االتفاقات اجلماعية
ادلتعلق بتسوية النزاعات  04-90من القانوف رقم  24ف سبديد نص ادلادة أيبدك من الواضح جدا 

م اتفاؽ خضوع اختيارم ضمن عقود العمل أالفردية، لتطبيقو يف اجملاؿ الدكرل سيعمل على من  إدراج 
الدكلية، لذلك نرل بأف االمر يستلـز إجراء مقاربة للصعوبات الناذبة عن إدراج اتفاقات اخلضوع 

معرفة يف أم حالة يتم سبديد الطاب  اإللزامي ذلذه االختيارم يف عقود العمل الدكلية اليت تتمةور حوؿ 
 .2النصوص إذل اجملاؿ الدكرل

إف نطاؽ تطبيق قواعد االختصاص اليت ينص عليها قانوف العمل يف اجملاؿ الدكرل، ديكنو اف 
، فاالختصاص اإلقليمي للغرفة ؽ.إ.ـ.إ.جمن  42كادلادة  41يصطدـ بالطاب  اجلوازم للمادة 

الواردة يف الفرع الثاين من الفصل الثاين، الباب الراب  من قانوف ادلتعلق  24و ادلواد االجتماعية ربكم
ادلتعلق بعبلقات العمل كادلادة  11-90من القانوف رقم  136بتسوية النزاعات الفردية يف العمل، كادلادة 

النزاعات الفردية للعمل من قانوف ادلتعلق بتسوية  24من قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية، فادلادة  40
من قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية تنص على اختصاص اإلقليمي للغرفة االجتماعية اليت  40كادلادة 

                                                 

 .331دلرج  السابق، ص فتةي كردية، ا -1

2- Pascale DEUMIER, « Contrat de travail international et clause attributive de juridiction: de 

l’imprudence d’un attendu de principe » (Cass. Soc., 29 sept. 2010, n 09-40688: JCP S 2011, 1036, 

obs, J.-P Tricoit.), RDC 2011, p. 564. 
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يوجد يف دائرة اختصانها مكاف ابراـ عقد العمل، مكاف تنفيذ العمل، أك زلل إقامة ادلدعى عليو، كيف 
مرض يكوف االختصاص للمةكمة اليت يق  هبا ك أحالة تعليق أك انقطاع العمل نتيجة حادث عمل 

من  136زلل إقامة ادلدعي، ضوابط االختصاص ىذه تتصف بطاب  النراـ العاـ بناء على نص ادلادة 
 ادلتعلق بعبلقات العمل. 11-90القانوف رقم 

م كل ضوابط االختصاص ا إذل اجملاؿ الدكرل، ألف ىذه األحكاـ تضىذه النصوص ديكن نقله
مسائل عقود العمل الدكلية، كألف طابعها ادلتعلق بالنراـ العاـ سلصص حلماية الطرؼ احمللي يف 

اليت ترل أنو يف  (Hélène Gaudemet-Tallon) "ىيلُت كودمت تالوف"الكاتبة  ؤكدهالضعيف، ىذا ما ت
مفًتض أنو ضعيف اجتماعيا كاقتصاديا بالنرر  سلصص حلماية متقاضاحلالة أين االختصاص اإللزامي 

ادلصاحل الدكلية  خرالطرؼ اآليض  حُت كؿ األقاـ ادلالنراـ العاـ يفرض يف بإذل خصمو، طابعو ادلتعلق 
 .1على احملك

قانوف ادلتعلق بتسوية النزاعات الفردية المن  24إذا من خبلؿ ما تقدـ يبدك أف نقل ادلادة 
ذل العبلقات الدكلية سيةرر منطقيا الشركط إمن قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية  40للعمل كادلادة 
عندما يكوف تنفيذ عقد العمل يف اجلزائر، أك مكاف إبراـ العقد أك زلل إقامة  اأجنبي االيت تعُت قضاء

أك مرض  ادلدعى عليو أك زلل إقامة ادلدعي عندما ينجم تعليق أك انقطاع عبلقة العمل عن حادث عمل
مهٍت موجود يف اجلزائر؛ يف ادلقابل إذا كاف مكاف تنفيذ عقد العمل يف اخلارج، أك مكاف ابراـ العقد أك 
زلل إقامة ادلدعى عليو أك زلل إقامة ادلدعي عندما ينجم تعليق أك انقطاع عبلقة العمل عن حادث 

شرعي، كيف ىذه احلالة  عمل أك مرض مهٍت موجودة يف اخلارج، ىكذا شرط يكوف من ادلفركض أنو
من  41ك 40االختصاص القضائي الدكرل للقضاء اجلزائرم ديكن أف يؤسس فقط على ادلواد 

ىاتُت ادلادتُت بسب  طابعهما  دينةو نص ذمللجزائريُت التنازؿ عن االمتياز الحي  ديكن  ،ؽ.إ.ـ.إ.ج
ذل قضاء دكلتو عند نشوء النزاع إذا  إاجلوازم، كيف ىذه احلالة العامل اجلزائرم ديكن أف حيـر من اللجوء 

 .اأجنبي ايعُت قضاء اكاف عقد عملو يتضمن شرط

إذا عدـ تطبيق قواعد االختصاص العادية عندما تكوف ضوابط االختصاص غَت مركزة يف اجلزائر 
يقضي بضركرة تقرير أنو إذا كاف   اجيرد العامل من كل محاية، كدلعاجلة ىذه احلالة ىناؾ من تبٌت موقف

من  41كقاعدة عامة للجزائرم احلق يف التنازؿ عن امتياز التقاضي ادلكرس لصاحلو عن طريق ادلادة 
                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, thèse. préc., n° 335. 
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ؽ.إ.ـ.إ.ج فإنو دين  التنازؿ عن ىذا احلق عندما يتعلق األمر بعقد عمل دكرل حي  يعترب كل شرط 
من ؽ.إ.ـ.إ.ج ادلعتربة تقليديا ذات  41كعدًن األثر، إذا ادلادة  مانح لبلختصاص القضائي باطبل

، غَت 1مر بنزاع يتعلق بعبلقات العمل الدكليةمن النراـ العاـ عندما يتعلق األ مصلةة خانة ستصبح
من قانوف  24ىدؼ ادلادة  ىو أننا نبلحظ أف إلزامية ىذا االمتياز القضائي الذم اعتمده البعض سببو

من قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية كادلتمثل يف  40كادلادة ادلتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل 
ال ديكن تأسيس عدـ  نا نبلحظ أنوضماف احًتاـ ضوابط االختصاص الواردة يف ىذه ادلواد، غَت أن

 .2من ؽ.إ.ـ.إ.ج دببدأ يف احلقيقة ىو غري  عن رلالو 41إمكانية التنازؿ على ادلادة 

صونية عبلقات العمل، غَت أننا نبلحظ أف كظيفة ىذا بسب  خ اىذا احلل قد يكوف مناسب
غَت مبلئم  كمن الواضح جدا أف ىذا النصاالمتياز القضائي ال تتمثل يف محاية الطرؼ الضعيف، 

من  41حلماية الطرؼ الضعيف األجنيب انطبلقا من الوقت الذم يعترب فيو افًتاض إعماؿ ادلادة 
يوجد زلل  ا، كعلى ذلك عندما يكوف ناح  العمل جزائري3يؽ.إ.ـ.إ.ج ىو اجلنسية اجلزائرية للمدع

يف حُت أف مكاف إبراـ كتنفيذ العقد موجود يف اخلارج، الشرط الذم  اإقامتو يف اخلارج كالعامل أجنبي
ىو باطل عندما يصدر  41، إال إذا مت افًتاض أف التنازؿ عن امتياز ادلادة يعترب باطبل اأجنبي ايعُت قضاء

ىو نةيح عندما يصدر من ناح  العمل كىذا غَت منطقي قانونا بسب  عمومية من العامل ك 
، كعلى ذلك محاية العامل بعيدا عن جنسيتو ال ديكن تأسيسها انطبلقا من امتياز 4القاعدة القانونية

 التقاضي.
قانوف ادلتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل المن  24ضعف احلماية الناتج عن سبديد ادلادة 

من قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية اذل اجملاؿ الدكرل، ىو الداف  لتقرير عدـ إمكانية التنازؿ  40كادلادة 
من ؽ.إ.ـ.إ.ج، فادلن  ادلتعلق بشرط اخلضوع  41عن امتياز التقاضي ادلنصوص عليو يف ادلادة 

لن يكوف إال حُت تكوف ضوابط االختصاص مركزة يف اجلزائر، غَت  اأجنبي اءاالختيارم الذم يعُت قضا
                                                 

أنو: إذا كاف كقاعدة عامة  فقد أكد على ىذا ما قرره االجتهاد القضائي الفرنسي )الغرفة االجتماعية حملكمة النقض الفرنسية(، -1
ين، فإف االمر عكس ذلك عندما من القانوف ادلد 14الفرنسيوف أحرار يف التنازؿ مقدما عن االمتياز ادلمنوح لصاحلهم من طرؼ ادلادة 

 ، راج :كعدًن األثر د تأجَت خدمات أين كل شرط مانح لبلختصاص يعترب باطبلقيتعلق االمر بع
- Cass. Soc. 18 et 19 octobre 1967, JCP 1967, II, n° 15293, note G. Lyon-Caen; Rev. crit. DIP 

1968, p. 490, note H. Gaudemet-Tallon; JDI 1968, p. 343, note M. Simon-Depitre. 

2- En ce sens, H. Gaudemet-Tallon, note préc., pp. 496-      

3- Ibid. 

4- Ibid., p. 497-     
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من ؽ.إ.ـ.إ.ج، يبدك من الضركرم مبلئمة كتعديل  41تقرير إلزامية ادلادة  ا عنأنو من ادلناس  عوض
قواعد االختصاص العادية عند سبديدىا إذل اجملاؿ الدكرل لتناس  احلاجيات اخلانة للعبلقات التعاقدية 

كاعتبار أف انعقاد عقد العمل ادلرـب يف اجلزائر يعطي اختصاص إلزامي للقضاء اجلزائرم   مثبل ،1دكليةال
من مضاعفة محاية العامل دكف  سبكنناىكذا مبلئمة  ،كىذا سواء مت تنفيذ العمل يف اجلزائر أك يف اخلارج

 .2 من ؽ.إ.ـ.إ.ج 41التشكيك يف الطاب  اجلوازم للمادة 
ُت احملكمة ادلختصة، يلعبلقات الدكلية ادلرتبطة خانة بالقلق خبصوص تعبسب  متطلبات ا

يرل أنو جي  السماح بإدراج شرط  3أكثر ربررا )الغرفة ادلدنية األكذل حملكمة النقض الفرنسية(موقف ثاف 
، فالعامل الذم يقبل مقدما اختصاص قضاء أجنيب 4ااخلضوع االختيارم عندما يكوف عقد العمل دكلي

 41متياز الذم توفره ادلادة اليق شرط خضوع اختيارم ىو بفعلو ىذا يتنازؿ عن االستفادة عن اعن طر 
من ؽ.إ.ـ.إ.ج، كىذا ال يعترب سلالفا للنراـ العاـ الدكرل، كىكذا تكوف النتيجة كفقا ذلذا الرأم، أف 

تكوف غَت  ؽ.إ.ـ.إ.جمن  40قانوف ادلتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل كادلادة المن  24ادلادة 
ف كل اتفاقات اخلضوع االختيارم ىي شرعية يف أ، كبالتارل اعتبار امطبقة عندما يكوف عقد العمل دكلي

سبديد ضوابط  طريق ىذه احلالة، حىت كلو مت تأسيس االختصاص القضائي الدكرل للقضاء اجلزائرم عن
من قانوف  40زاعات الفردية للعمل كادلادة من قانوف ادلتعلق بتسوية الن 24الربط ادلوجودة يف ادلادة 

 اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية اذل اجملاؿ الدكرل.
الرأم السابق مبالغ فيو ألنو يتةاشى خصونية عبلقات العمل كيشبهها م  أم عبلقة يبدك أف 

قانوف ادلتعلق بتسوية النزاعات الفردية المن  24تعاقدية أخرل، حىت كلو أف عدـ سبديد نص ادلادة 
ذل العبلقات الدكلية ديكن أحيانا أف خيدـ مصاحل األجَت، كةالة إ ؽ.إ.ـ.إ.جمن  40للعمل كادلادة 

جي  تنفيذه يف اخلارج  االعامل اجلزائرم )ادلدعي( الذم يعقد يف اخلارج م  ناح  عمل أجنيب عقد
يذى  للقياـ بعملو يف اخلارج س ىذه احلالة، ىذا العامل يعُت القضاء اجلزائرم، إذا يف ايتضمن شرط

                                                 

1- Pascale DEUMIER, article préc., p. 564. 

2- En ce sens, P. Guez, thèse préc., p. 137. 

اهنا ال تتعلق  تعندما اعتربت أف الشركط ادلاضلة لبلختصاص ىي نةيةة مادامىذا ادلوقف تبنتو أيضا زلكمة استئناؼ باريس  -3
حبالة األشخاص كأهنا ال تعيق االختصاص احمللي اإللزامي للقضاء الفرنسي، كأنو مت إثارهتا يف عقد دكرل، كأف البلد ادلعُت دبوج  ىذا 

 :راج الشرط لو رابطة جدية م  النزاع، 
- Pascale DEUMIER, article préc., p. 563.  
4- H. Gaudemet-Tallon, note préc., p. 500. 
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ادلختصة كفقا  اجلزائريةألنو خيرج عن اختصاص احملاكم  بعد ذلك للجزائر، الشرط سيكوف باطبل يرج ك 
مر غَت منطقي ألف اختصاص احملاكم اجلزائرية األمن الكتاب الراب  لقانوف العمل كىذا  24للمادة 

 .1يف ناحل العامل اجلزائرم اختيارم ىودبوج  شرط خضوع 
، 2موقف ثال  جاء ليوفق بُت ادلوقفُت السابقُت )الغرفة ادلختلطة حملكمة النقض الفرنسية(

من ؽ.إ.ـ.إ.ج عندما يتعلق النزاع بعقد  41حي  يتبٌت ىذا ادلوقف إمكانية التنازؿ عن امتياز ادلادة 
قانوف ادلتعلق المن  24فقط عندما تكوف ادلادة  طبلعمل دكرل، ىذا الرأم يؤكد أف الشرط يكوف با

من قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية ىي ادلطبقة، كعلى ذلك  40بتسوية النزاعات الفردية للعمل كادلادة 
ىي باطلة عندما يكوف االختصاص القضائي  االفقو الغال  يقدر أف االشًتاطات اليت تعُت قضاء أجنبي

نةيةة عندما ال ديكن أف تؤسس إال على ادلادة تكوف القواعد العادية لبلختصاص ك عن  ااجلزائرم ناذب
 .3من ؽ.إ.ـ.إ.ج 41

طراؼ على إخضاعو لقانوف الذم يتم يف اخلارج كيتفق فيو األحس  ادلوقف السابق العمل 
حكاـ أل اف احملاكم االجنبية ىي ادلختصة، يستنتج منو أف ىذا العقد ليس خاضعأأجنيب كحيددكف فيو 

من القانوف رقم  136القانوف اجلزائرم ادلتعلقة باالختصاص الداخلي كأف البطبلف ادلقرر من طرؼ ادلادة 
ادلتعلق بعبلقات العمل ليس معرضا للتطبيق، دبفهـو ادلخالفة أف الشرط ديكن اعتباره باطبل إذا  90-11

قواعد االختصاص اجلزائرية أك  تطبيق فأمت إخضاع العقد للقانوف اجلزائرم، كذلذا استنتج بعض الكتاب 
، غَت أنو يف الواق  ىنا جي  التذكَت بأف 4جنبية يعتمد على القانوف الواج  التطبيق على عقد العملاأل

مسألة معرفة إذا كاف شرط اخلضوع االختيارم ديكنو أف يؤسس أك يستبعد االختصاص الدكرل للقضاء 
قواعد االختصاص القضائي الدكرل ىي الوحيدة ادلؤىلة  إذف القوانُت،اجلزائرم ىو بعيد عن مسألة تنازع 

، باإلضافة إذل ذلك ىكذا تفسَت 5ثارهآطراؼ أف ينتج تفاؽ األلتةديد احلاالت اليت ديكن فيها ال
                                                 

ىذه احلجة تتجاىل خصونية قواعد االختصاص اليت تتميز بأهنا ذات طبيعة غَت مزدكجة، فقواعد االختصاص كجدت لتنرم  -1
أك غَت  ايهمو ما إذا كاف القاضي األجنيب سلتصاختصاص احملاكم الوطنية ال األجنبية، كعليو القاضي ادلعُت كالفانل يف النزاع مبدئيا ال 

ما يهمو فقط ىو احًتاـ الشركط احملددة من طرؼ قاعدة االختصاص اليت ذبعل من إرادة االطراؼ ادلشًتكة ضابط ربط لنرامو سلتص ك 
 القضائي. 

2- Cass. ch. mixte, 28 juin 1974, Rev. crit. DIP 1975, p. 110, note P. Lagard; JDI 1975, p. 82, note 

D. Holleaux, JCP 1974, II, n° 17881, obs. G. Lyon-Caen. 
3- P. LAGARDE, note préc. 

4- P. Guez, thèse préc., p. 139. 

5- Ibid., p. 140. 
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مبدأ االستقبللية بُت ربديد القانوف الواج  التطبيق على ادلوضوع كربديد االختصاص  يتعارض م 
 القضائي الدكرل.
خر ذى  إذل التفريق يف الضوابط ادلقًتحة من طرؼ األحكاـ ادلنرمة لعبلقات العمل آموقف 

ضوابط حي  أف ، 1اضعيف اكاليت سبثل رابط اقوي ابشأف االختصاص القضائي بُت تلك اليت سبثل رابط
زلل إقامة قوية ال ديكن لؤلطراؼ سلالفتها، مثل تنفيذ العمل يف اجلزائر ك  ااالختصاص اليت سبثل ركابط

العامل يف اجلزائر عندما يكوف مدعى عليو، يف ادلقابل عندما ينص العقد على تنفيذ العمل يف اخلارج، 
جي  السماح بو إذا كاف االختصاص القضائي اجلزائرم ال يرتكز إال  اأجنبي االشرط الذم يعُت قضاء

لعمل ينفذ يف اخلارج، ىذه الركابط م  على مكاف ابراـ العقد، أك زلل إقامة العامل يف اجلزائر إذا كاف ا
 النراـ القضائي اجلزائرم ىي أقل معٌت يف ىذه الفرضيات.

داـ ام اأك أجنبي اىذا الرأم ال ديكن ذباىلو، ألنو ال ديس حبماية العامل سواء كاف جزائريإف 
رم لن يرىقو إدراج العامل اجلزائفإف يف اجلزائر، كإذا كاف م  ذلك العمل ينجز يف اخلارج،  منفذاالعمل 

يف عقد عملو، ألنو غالبا ما يذى  بنفسو للخارج ليتفاكض على عقد العمل  اأجنبي اشرط يعُت قضاء
اخلاص بو، كما أف حرر شرط اخلضوع االختيارم عندما ينفذ العقد يف اخلارج ديكنو أف حيـر العامل 

قاضاهتم يف كل الدكؿ اليت تم متبأف  ادلخاطرة عدـأنةاب العمل فمن حق اجلزائرم من فرنة العمل، 
، زيادة على ذلك القضاء األجنيب ادلعُت سيصبح غالبا ىو مكاف تنفيذ عقد 2طنيهاامنها مو  يشغلوف

 نا للطرفُت بنرر حسن سَت العدالة.يالعمل كالذم ىو من دكف شك األحسن تعي
ختصاص ذلا نتائج التمسك بإلزامية بعض ضوابط اال كقد انتقد الرأم السابق على أساس أف

تتمثل يف التضةية حبماية العامل خانة يف احلالة أين ادلغًتب يذى  للعمل كيعود إذل بلده بعد 
تسرحيو، ىذا الرأم بعيد عن منح حرية مفيدة لؤلطراؼ ىو يضمن باألحرل محاية مفيدة لصاح  

 .3فقط الرأم يض  فرضيات زبمينية اىذأف ما ا يبدك نوع العمل، باإلضافة إذل ذلك
بعض الكتاب أنو جي  أف يكوف اذلدؼ دائما ىو محاية العامل، ألف مساكئ اتفاقات يرل 

اخلضوع االختيارم ىي أكثر يف ادلسائل الدكلية عنها يف ادلسائل الداخلية، رغم أنو يف بعض احلاالت 
، لؤلطراؼبالتوقعات الشرعية توجد أسباب قوية ذبعل ىذه االتفاقات نةيةة، خانة ألسباب تتعلق 

                                                 

1- Cass. soc., 8 juillet 1985, Rev. crit. DIP 1986, p. 113, note H. Gaudemet-Tallon. 

2- En ce sens, P. Guez, thèse préc., p. 142. 

3- Ibid. 
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ادلناس  يف ادلسائل الدكلية كض  محاية العامل يف  مت اإلقرار على أف يكوف من إذايرل ىؤالء أنو كعليو 
 فإف جراء تفرقة دقيقة بُت احلاالت ادلتنوعة، كلفعل ذلكإبالضركرة  فيج ادليزاف م  اعتبارات أخرل 

التفرقة بُت  تصبحفكرة اإللزامية غَت ادلتساكية لضوابط االختصاص ليست ملغاة كلكن منتقاة، حي  
خبصوص كل ك جي  أيضا أف نأخذ بعُت االعتبار  غَت كافية، لذلك  االختصاص القوية كالضعيفةَتمعاي

  اجلزائر أك كملة مضابط، ركابط احلالة التنازعية م  الدكلة ادلعينة كالبة  عن احتماؿ كجود ركابط م
خر إذ أخذنا بعُت االعتبار بكل التشكيل ادلكاين للةالة ديكننا تقييم احملاسن دكلة ثالثة، دبعٌت آ

 .1كادلساكئ اخلانة بشرط اخلضوع االختيارم حىت نتمكن من قبوذلا أك إلغائها
كل ضوابط االختصاص سيتم فةصها حيت يتم كزف احملاسن فإف  ىذه النررة  من خبلؿ

ما خيص تنفيذ العمل يف اجلزائر، فهناؾ  فيكعليو فسبديد إلزاميتها للنراـ الدكرل، عن ادلساكئ الناذبة ك 
من يرل أنو يف أم ظرؼ ال ديكن تربير خركج شرط اخلضوع االختيارم عن ىذا االختصاص القوم، 

إذا كاف ففرضيتُت،  يفرؽ بُتفإنو بالنسبة للمعايَت ادلؤسسة على كجود زلل إقامة العامل يف اجلزائر 
أما ف يفرض اختصاص القضاء اجلزائرم، أالربط بُت ىذين ادلعيارين جي  فإف العمل ينفذ يف اجلزائر، 

 اإذا كاف ناح  العمل موجودف، لتفرقة ربتية فهناؾ ضركرة فيما يتعلق بالعمل الذم ينفذ خارج اجلزائر
قبوؿ أف ناح  العمل ادلغَت  أنو مناختصاص القضاء اجلزائرم يفرض بقوة خانة فإف يف اجلزائر، 

ذل اجلزائر التقاضي يف بلد أجنيب كالذم ليس لو معو أم رابط، إالعامل الذم يرج   إرغاـاجلزائرم ديكنو 
جي  االعًتاؼ هبا عندما يكوف ناح  العمل يف  اأجنبي اعالية الشرط الذم يعُت قضاءفبادلقابل 

لو عبلقة بالبلد  خلارج، فمن الشرعي أف ناح  العمل الذم يوظف العامل األجنيب إلصلاز عمل ليسا
، إضافة اذل 2ف يقاضى يف البلد الذم يتبعو العامل جبنسيتوأخَت ديكنو استبعاد خطر األنلي ذلذا األ

ن يريدكف العمل يف  الذيُتالعماؿ اجلزائريف، 3مر يتعلق غالبا بشرط ال غٌت عنو يف التوظيف، األذلك
إبراـ شرط  اعتهمستطيكن بانفسهم غَت مشجعُت بالنرر لعماؿ دكؿ أخرل إذا دل أاخلارج سيجدكف 

                                                 

1- En ce sens, P. Guez, thèse préc., p. 145. 

2- Ibid., p. 146. 

أمهية شرط اخلضوع االختيارم ال جي  فأماـ التشغيل،  افكرة أف من  شرط اخلضوع االختيارم ديثل عائقب األخذديكن ال  يبدك أنو -3
للتشغيل، فتجربة العامل ادلهنية كمبلئمتو للمنص  ىي عنانر ىامة للتشغيل  اأساسي اادلبالغة فيها، فمن ادلفرط اعتبار أنو ديثل شرط

ديكن أف يزعج ناح  العمل  لشغل منان  عليا، كرغم ذلك فإف غياب ربديد القضاء ادلختص اخانة عندما يكوف العامل مرشة
 من ادلناس  التوفيق بينهما. أنو كلكن عوضا من التضةية حبماية العامل على حساب التوقعات اخلانة باحللوؿ يبدك
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 احللوؿ ستكوف متجانسة ألهنا تأخذ يف احلسباف معرفة كىنا يعُت قضاء دكلة ناح  العمل أك العمل،
يتعلق باالختصاص ادلؤسس على  فيماأما ك يف اخلارج، أيف اجلزائر  اذا كاف ناح  العمل موجودإ ما

لكن معيار  ،مكاف انعقاد العقد ال ديثل أمهية عندما ال يتبلقى م  الرركؼ ادلشار إليها سابقا
نو يأيت أكل الركابط األخرل يف اخلارج، ككوف   يتم ربقيق عندما ااالختصاص ىذا يبدك انطناعي

يتم إجازة الشرط عندما يكوف العمل ليتصادؼ م  زلل إقامة العامل ال ديس باألسباب اليت ربكم 
 اخلارج لصاحل ناح  عمل أجنيب.تنفيذ العمل يف 

إذل غاية األف كنا نتكلم عن احلالة اليت يكوف فيها شرط اخلضوع االختيارم سالبا لبلختصاص 
اليت القضائي اجلزائرم، لكن ماذا عن احلالة اليت يكوف فيها ىذا الشرط جالبا لبلختصاص؟ دبعٌت احلالة 

يعُت فيها شرط خضوع اختيارم النراـ القضائي اجلزائرم، يف ىذه احلالة إذا كاف العمل ينفذ خارج 
اجلزائر، كإذا كاف العقد دل يتم إبرامو يف اجلزائر، كزلل إقامة ادلدعى عليو ليست يف اجلزائر، االختصاص 

ن ادلرجح أف تفصل احملاكم القضائي اجلزائرم ديكن أف يؤسس فقط على شرط اخلضوع االختيارم، كم
اجلزائرية يف ىذا النزاع الذم يأخذ ىذا التشكيل، يف ىذه احلالة غالبا ما يكوف العامل ىو ادلدعي، 
كبالنرر إذل موطنو، اللجوء اذل احملاكم اجلزائرية سيكوف بالنسبة لو غَت مبلئم كىذا ما جيعلو يلجأ اذل 

مل جنسيتها(، كاليت من احملتمل أهنا ستبطل شرط اخلضوع زلاكم دكلة أجنبية )قد تكوف دكلتو اليت حي
االختيارم الذم يعُت احملاكم اجلزائرية، احملاكم اجلزائرية ديكنها أيضا أف تفصل يف طل  تنفيذ احلكم 
األجنيب الذم فصل يف ادلوضوع بعد إبطاؿ شرط اخلضوع االختيارم الذم يعُت احملاكم اجلزائرية، كلكن 

طل  لن يكوف إال حُت تكوف أمواؿ ادلدين موجودة يف اجلزائر، م  ذلك إذا مت اللجوء يف الواق  ىكذا 
اذل القاضي اجلزائرم ادليل األكؿ سيكوف اذباه قبوؿ شرعية شرط اخلضوع االختيارم، ىنا نشَت إذل أف 

اضي األجنيب القاضي ادلعُت كالفانل يف النزاع مبدئيا ال جي  عليو االىتماـ دبراقبة يف ما إذا كاف الق
ديكن أيضا أف يتمسك باختصانو، ما يهمو فقط ىو احًتاـ الشركط احملددة من طرؼ قاعدة 
االختصاص اليت ذبعل من إرادة االطراؼ ادلشًتكة ضابط ربط لنرامو القضائي، كيف ىذه احلالة إقرار 

واضح جدا أف الشرط ، كمن ال1لزامي يف القانوف اجلزائرمتصاص ال يعيق االختصاص احمللي اإلىذا االخ
ال ديكنو إعاقة االختصاص احمللي اجلزائرم، كىذا ما يعٍت أف القاضي اجلزائرم  اجزائري االذم يعُت قضاء

                                                 

Cass. 1 مثلما ىو مقرر يف قرار زلكمة النقض الفرنسية: -1
re
 civ., 17 décembre 1985, préc. 
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جنيب سواء كاف من النراـ العاـ أك ذك يأخذ بعُت االعتبار االختصاص األ ادلعُت كالفانل يف ادلوضوع ال
 مصلةة خانة.

، اية عندما يكوف أحد أطراؼ شرط اخلضوع االختيارم ضعيفيز يىذه ادلسألة تبدك يف احلقيقة سب
فهي ربمي العامل غالبا عندما يكوف من جنسية جزائرية كزلل إقامتو يف اجلزائر، عندما يعُت الشرط 

خرين عندما يتم تعيُت القضاء اجلزائرم، كىنا علينا أف أم محاية لآل يتم رفض، يف ادلقابل اأجنبي اقضاء
الطرؼ الضعيف، كذلذا  محاية القواعد احلمائية ليس محاية اختصاص احملكمة كلكننذكر أف ىدؼ 

 .1لزامية إلبطاؿ الشرط الذم خيرج عنهااإل خذ بعُت االعتبار قواعد االختصاصجي  األ
انطبلقا شلا سبق القانوف اجلزائرم من ادلفركض أف ال يساىم يف تنفيذ الشركط اليت ىدفها 

ليها مبلئما بالنسبة لو، التفرقة بُت الشركط اليت إص احملاكم اليت يكوف اللجوء حرماف العامل من اختصا
أخرل جي  تطبيق  بعبارةُت القضاء األجنيب جي  أف تلغى، يُت القضاء اجلزائرم كاليت ربكم تعيربكم تع

ـ القضائي نفس ادلعايَت اليت ذبيز الشرط سواء عندما يتم تعيُت نراـ قضائي أجنيب، أك عند تعيُت النرا
اجلزائرم، ىذا احلل تطبقو اتفاقية برككسل اليت ال يفرؽ فيها نراـ احلماية بُت ما إذا كاف القاضي ىو 

استبعاد الصعوبات الناذبة عن  ك ادلستبعد، كما أف ىذا احلل يساىم أيضا يفأك ادلعُت أالفانل يف النزاع 
زلاكم مستبعدة، ذباىل كجهة نرر احملكمة  خذ بعُت االعتبار عدة قوانُت أجنبية عندما تكوف عدةاأل

ذل تنازع سليب إذا أجازت احملكمة ادلستبعدة الشرط بينما يبطلو القاضي إادلستبعدة ديكنو أف يؤدم 
ادلعُت، لكن ىذا العي  ديكن استبعاده إذا كاف القاضي ادلستبعد يتمسك باختصانو حىت يتمكن من 

عندما  امناسب حد على اتفاقات اخلضوع االختيارم يبدك حبلتطبيق نراـ كاإف ، 2ذبن  إنكار العدالة
يكوف ىدفو ىو محاية الطرؼ الضعيف، فاألسباب اليت تربر شرعية الشرط ىي مستقلة عن معرفة ما إذا  

 ك ادلستبعد.أكاف النراـ القضائي اجلزائرم ىو ادلعُت 
تنوع احلاالت الدكلية يف كل احللوؿ كادلواقف السابقة دييزىا شيء كاحد كىو أهنا تتجاىل 

مسألتنا ىذه، كتعتمد يف تقدًن حلوذلا على حاالت معينة بذاهتا بعيدا عن كض  مبدأ ثابت خبصوص 
، يف اجلزائر نرل أنو بالرغم من أف محاية العامل 3إدراج شرط خضوع اختيارم يف عقد العمل الدكرل

من  إدراج شرط اخلضوع االختيارم يف جي  أف سبةى أماـ كل االعتبارات األخرل، م  ذلك يبدك أف 
                                                 

1- En ce sens, P. Guez, thèse préc., p.      

2- Ibid. 

3- Pascale DEUMIER, article préc., p. 565. 
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عقد العمل الدكرل جي  أف ال جيرم على إطبلقو، كمن ادلناس  إعادة التفكَت يف محاية العامل عند 
ربديد االختصاص القضائي الدكرل، حبي  يتم مبدئيا من  إدراج شركط اخلضوع االختيارم يف عقود 

ناء حُت تكوف مفيدة للطرؼ الضعيف، كذلذا جي  اف العمل الدكلية يف كل األحواؿ، كالسماح هبا استث
يًتؾ مكاف إلرادة الطرفُت يف ىذا اجملاؿ على أف ال يضر ذلك بالعامل أين محايتو ال ديكن ادلناقشة 
بصددىا، فليس من ادلنطق ترؾ العامل يعُت بكل حرية القانوف الذم حيكم العقد كمنعو من اختيار 

أنو يف ما يتعلق بعقد العمل  على ة ركما ربتوم على أحكاـ خانة تنص، يف ىذا ادلنرور اتفاقي1قاضيو
ثر يف حرماف العامل من احلماية اليت أطراؼ ال ديكن أف يكوف لو الفردم اختيار القانوف من طرؼ األ

، دبعٌت قانوف 2تضمنها لو األحكاـ اإللزامية يف القانوف الذم سيطبق على العقد يف حالة غياب االختيار
بل فخر إذا كانت حرية االختيار معًتؼ هبا لؤلطراؼ آالتنفيذ أك مكاف إبراـ عقد العمل، دبعٌت مكاف 

اخلضوع  تكثر محاية للعامل، يف ىذه النررة اتفاقاتطبيق القواعد اإللزامية األ ديكن ذلذه احلرية أف سبن 
أف نأخذ بعُت  كعليو جي  االختيارم ليست شلنوعة كلكن يتم قبوذلا فقط عندما ال سبس دبصاحل العامل،

ديكن االعتبار فقط اإلمكانية اليت ديكن فيها للعامل اللجوء فعليا حملكمة أجنبية معينة، ىذه الفكرة 
 كل شركط اخلضوع االختيارم ادلربمة بُت طرؼ ضعيف كطرؼ قوم ديكن ربقيقها.تطبيقها على  

إال إذا كاف التعبَت عن  تصورهنتدخل إرادة األطراؼ يف رلاؿ االختصاص القضائي ال ديكن أف 
شرط خضوع اختيارم عليو يكوف يف يتم اقًتاح كىذا ما يفًتض أف الطرؼ الذم  اىذه اإلرادة حقيقي

، فبعض الشركط ادلاضلة لبلختصاص ليست تعبَتا عن إرادة حقيقية كلكن سبكنو من الرفضحالة 
البعض إذل القوؿ أف اتفاقات اخلضوع ذلذا يذى  باألحرل ىي إذعاف جملموعة من الشركط التعاقدية، 

االختيارم ىي عموما مقبولة عندما يتم إبرامها بعد نشوء النزاع، أما إذا مت ابرامها قبل نشوء النزاع 
 .3كأتضح بأهنا ربقق ادلصلةة احلصرية لرب العمل فيج  إبطاؿ ىذا االتفاؽ كذبريده من كل أثر

 

                                                 

ال فائدة من ادلقارنة بُت مفهـو مبدأ االستقبللية يف مسائل تنازع القوانُت كمسائل تنازع االختصاص القضائي،  نوأيبدك  م  ذلك -1
 خرل. لى األعحدامها ليست بالضركرة منقولة ب اليت تربر استقبللية االرادة ألفاألسبا

 ( من اتفاقية ركما ادلتعلقة بالقانوف الواج  التطبيق على االلتزامات التعاقدية السابق ذكرىا.08ادلادة الثامنة ) -2

يعدؿ عقد العمل »اليت جاء فيها أنو: اجلزائرم ك ادلتعلق بعبلقات العمل  11-90من القانوف  62كيف ىذا السياؽ تذى  ادلادة  -3
؛ «نريم أك االتفاقيات أك االتفاقيات اجلماعية سبلي قواعد أكثر نفعا للعماؿ من تلك اليت نص عليها عقد العمل.إذا كاف القانوف أك الت

 .309نور محد احلجايا، ادلرج  السابق، ص راج  أيضا 
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النظام القانوني الذي يحكم تطبيق اتفاق الخضوع  الباب الثاني:
 .االختياري

 ةاختصاص مستقلقاعدة وجود  يقتضي اتفاق اخلضوع االختياري قبولمبدأ  أنببينا بعد أن 
قاعدة ال طبيق ىذهت ض  لوخيلنظام القانوين الذي لن اآل بالبحثسنتطرق ، رادة األطرافإعلى  ةمؤسس

من  ذيلا طرافإرادة األاتفاق  عن ينتج ىذه القاعدة طبيقتفمن ادلؤكد أن  ،ادلتعلقة باالختصاص
من  القانوين نظامو يستمدىذا االتفاق تقليديا ، ةادلعين احملكمة بعرض النزاع على يتم االلتزام خاللو

القانون الواجب التطبيق  البحث عن إذل أوالدفعنا ما ي اىذو قوانُت، ال تنازع نو قواعديتعالقانون الذي 
صحة ىذا ل شروط الالزمةالعن البحث  ول،،  م بعد ذل الفصل األ) على اتفاق اخلضوع االختياري

 ،.الفصل الثاين) ثار اليت يرتبهاواآل االتفاق

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النظام القانوين الذي حيكم تطبيق اتفاق اخلضوع االختياري                                 الثاين الباب

 152 

على اتفاق الخضوع  التطبيقواجب الفصل األول: القانون ال
  .االختياري

تطبيق  مبدئيا قتضيي اأجنبي اتتضمن عنصر على عالقة قانونية ربديد القانون الواجب التطبيق 
 الية قانونية تسمح للقاضي عندما يعرض عليو نزاع يتضمن عنصر آىذا ادلنهج يعمل وفق منهج التنازع، 

الرجوع اذل  ،  م بعد ذل 1العالقة وىذا ما يعرف بالتكييف الفئة القانونية اليت تنتمي إليها ربديد اأجنبي
و أجنبيا على ىذه أقاعدة التنازع الوطنية ليحدد القانون الواجب التطبيق سواء كان ىذا القانون وطنيا 

، يكفي أن وتم تكييفبعد أن يفإنو ، بالنسبة التفاق اخلضوع االختياريلذا ونتيجة لذل  ، 2العالقة
فإن ، وكما أكدنا سابقا لفئة القانونية اليت ينتمي إليهالربط الابط ضنطبق عليو القانون ادلعُت عن طريق 

 .تنازع ادلتعلقة بالعقودال، ومن ادلنطقي أن يطبق عليو قواعد اعقد يعترباتفاق اخلضوع االختياري 
ذل   م ادلصلحة احملققة من طرف اآللية اليت يوفرىا منهج التنازع ال ديكن ألحد أن ينكرىا، 

كيف ديكن   تساءل البعضالسهولة، حيث  تواهب حللول اليت يقدمها ال ديكن تصور رجاحتهافإن ا
رية تنازع على دراية بتعقيدات احلياة الدولية ادلعاصرة من تطبيق نظ اللقضاة غَت ادلتخصصُت الذي ليسو 

 يتم تفسَتكيف و القوانُت تطبيقا صحيحا، خاصة م  اختالف النظم القانونية على ادلستوى الدورل، 
كيف ؟  ن العالقة تتضمن عنصرا اجنبياأجلوء القاضي عند تكييف العالقة القانونية إذل قانون دولتو رغم 

 .3جنيب وفهم ىذا القانون؟إذل مضمون القانون األالوصول  كذل   ديكن
اآللية اليت سبيز عملية ربديد القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد اإلسناد تقوم بتحديد القانون  

الواجب التطبيق دون أن تأخذ بعُت االعتبار النتيجة ادلادية ادلًتتبة عن ىذا االختيار وال على قدرة ىذا 
هنا آلية تؤدي وظيفتها أاك من وصفها بىن ل القانون يف ربقيق العدالة للعالقة القانونية زلل التنازع، لذ

                                                 

 ادلخصص ذلاكان ادلهبا  م وضعها يف  اخاص االتكييف بصفة عامة ىو ربليل الوقائ  والتصرفات القانونية سبهيدا إلعطائها وصف -1
التكييف ىو  فإن ضمن التقسيمات السائدة يف فرع معُت من القانون سبهيدا إلعمال حكم القانون عليها، ويف القانون الدورل اخلاص

لية فنية يتم دبوجبها ربديد طبيعة ادلسألة القانونية ادلعروضة على القاضي، من أجل إدراجها يف فكرة مسندة حىت يتمكن من إعمال آ
 الكتاب األول ،شَت إليو ضابط اإلسناد، أنظر: حفيظة السيد احلداد، ادلوجز يف القانون الدورل اخلاصيالقانون الواجب التطبيق الذي 

 .97-96 م، ص2013العامة يف تنازع القوانُت،، منشورات احلليب احلقوقية، ادلبادئ )
 .602 ، ص2004، بلد النشردون ذكر  ناشر،ال ذكر دون القانون الدورل اخلاص ادلصري،، عصام الدين القصيب -2
 .603 ، صنفسوادلرج   -3
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آلية قاعدة التنازع وأسلوب تطبيقها، أضف إليها  ىذه االنتقادات ادلوجهة إذل، 1وىي معصوبة العينيُت
التطور الذي اتسمت بو العالقات التجارية الدولية واحلاجة إذل حلول موضوعية تتالءم وىذا التطور 

ذل البحث عن دور زلتمل لقواعد إ؛ دف  البعض 2لتاليف االختالف الناتج عن تباين التشريعات الداخلية
 .3الئمة لتحكم ىذه العالقات القانونيةيف ىذا اجملال لتكون م أخرى

للعقود  ادلخصصة ضوابط الربط إذل عدم اليقُت بأنتدعونا االنتقادات السابقة دلنهج التنازع  
دف ن اذلأخاصة و  ،تفاق اخلضوع االختياريالبالنسبة  األكثر مالئمة ىي بالضرورة تالدولية ليس
إمكانية االختيار بُت إذل  يدعوناوىذا ما ، قضائي ختصاصايف تنفيذ قاعدة  يتمثلتفاق الااخلالص ذلذا 

مادية من  قواعدذل إاللجوء زلاولة  وأ ،البحث عن روابط ضبط جديدة تالئم اتفاق اخلضوع االختياري
قتضي األخذ بعُت ي األمرخر ديكنو ربقيق ىذه ادلالئمة، آأو اختبار نظام  ،القانون الدورل اخلاص

، ذلذا االتفاق اإلجرائية والعقديةادلتمثل يف الطبيعة  ادلزدوجة لشرط اخلضوع االختيارياالعتبار الطبيعة 
 .األثر السالب واألثر اجلالب ادلتمثل يف أضف إليها األثر ادلزدوج الناتج عن تطبيق ىذا الشرط

جديدة لتالئم شرط فئات ربط  من عملية البحث عن ذبعل طبيعة اتفاق اخلضوع االختياري
متعددة كقانون القاضي ن تكون أديكن فئات الربط ىذه ف، 4ةجد معقداخلضوع االختياري مسألة 

 التعقيد دييل بناقانون القاضي ادلعروض عليو النزاع،...إخل، ىذا أو قانون القاضي ادلعُت، أو ادلستبعد، 
زلاولة البحث عن إمكانية تطبيق قواعد مادية على ىذا االتفاق، خاصة وأن ىذه القواعد معدة  ذلإ

اجملال الدورل، فالقاعدة ادلادية تستفيد كما يقول البعض من قرينة "نوعيتها  تلتتالءم م  احتياجا
، 5صة للحالة الدوليةالرفيعة" ألن ىذه القواعد مت إنشائها لـتأخذ بعُت االعتبار خصوصية ادلتطلبات اخلا

كثر مالئمة من منهج القواعد ادلادية وقواعد التنازع، أوردبا يكون من ادلفيد البحث عن أنظمة أخرى 
 مريكي. ذل ما يعرف بادلفهوم األإنا نلمح وضلن ى

                                                 

 .66 ، صالسابق، ادلرج  حفيظة السيد احلداد، ادلوجز يف القانون الدورل اخلاص -1
 )دراسة ربليلية مقارنة،، الطبعة األوذل، دار الفكر اجلامعي، زلمود زلمد ياقوت، ضلو مفهوم حديث لقانون التجارة الدولية -2

 .45م، ص2012اإلسكندرية، مصر، 
3- Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, op.cit., n

o
     

 .47-46السابق، ص حبار زلمد، ادلرج   -4
5- Pierre Lalive, Cours général de droit international privé, Rec. cours La Haye, 1977, p. 97. 
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من التنازع  منهج ستبعادا إمكانية  يف البحث عنأوذل مرحلة يفتتمثل  وفقا دلا تقدم دراستنا
)ادلبحث  تفاق اخلضوع االختياري يف العالقات الدوليةال كثر مالئمةأذل أنظمة أخرى إخالل اللجوء 

 ختيارياليف حكم اتفاق اخلضوع ا أمهية اللجوء اذل منهج التنازع عن مدى نبحثبعد ذل    م األول،،
 .)ادلبحث الثاين،

 . استبعاد منهج التنازعاألول:  المبحث
واليت من خصوصياهتا  وطنيةالقواعد ادلادية اخلاصة بالقانون الدورل اخلاص ىي قواعد موضوعية 

مثل اجلنسية، مركز  تدخل ضمن رلاذلا اليتاالت اجملربديدا سلاطبة العالقات الدولية، إذل جانب 
ادلعاىدات ، و التشري  والقضاء مصدرىا ىو ، ىذه القواعد1قضائيالاألجانب، تنازع االختصاص 
وجود ىذه و  ،تطورا ملحوظا شهدت فيها القواعد ادلادية خَتة، ىذه األواألعراف التجارية الدولية

القواعد ادلادية ال يربره يف احلقيقة عدم مالئمة منهج التنازع أو وجود أزمة تنازع قوانُت، ولكن باألحرى 
، عدم ادلالئمة ىذا ال يعدو كونو رد فعل 2وليةعدم مالئمة القوانُت الوطنية الداخلية دلتعاملي التجارة الد
عن قواعد داخلية  ستعاضةلال ىؤالء من ورائو ىصادر عن متعاملي التجارة الدولية يف رلال زلدد، يسع

ال ديكن تطويعها لتالئم اجملال الدورل بقواعد مادية صادرة من وسطهم التجاري، وىم يستندون يف ذل  
خَت على القضاء الوطٍت لتمت  ىذا األ على عادات تواتروا على القيام هبا، كما أهنم يفضلون التحكيم

 .3حبرية سبكنهم من استلهام قواعد فوق دولية

اق جيب أن ال نشبو القواعد ادلادية للقانون الدورل اخلاص بالقواعد ذات التطبيق يف ىذا السي
الضروري، فرغم أهنما يشًتكان يف األثر ادلتمثل يف استبعاد منهج تنازع القوانُت، إال أن القواعد ادلادية 

لضروري، للقانون الدورل اخلاص زبتلف من حيث مضموهنا ونطاق تطبيقها عن القواعد ذات التطبيق ا
فهذه األخَتة موجهة أصال حلماية النظام الداخلي، وبسبب اذلدف الذي تسعى إذل إدراكو ديتد تطبيقها 

                                                 

، فمنهج التنازع الذي يسمى أيضا بادلنهج غَت ادلباشر ال يقوم بإعطاء ج القواعد ادلادية ومنهج التنازعىناك فرق جوىري بُت منه -1
ل يقتصر دوره على وض  قواعد قانونية وظيفتها إسناد حكم العالقة القانونية ألحد القوانُت ادلتصلة هبا، أما حل بشكل مباشر للنزاع ب

: حبار زلمد، راج منهج القواعد ادلادية والذي يسمى أيضا دبنهج القواعد ادلباشرة يقوم بوض  قواعد تتصدى حلكم النزاع مباشرة، 
 .184و 45ادلرج  السابق، ص 

2- Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, op.cit., n
o 
    

 .126-125ص  ثاين،الاجلزء  ادلرج  السابق، ،موحند إسعاد -3
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، بينما القواعد ادلادية للقانون الدورل اخلاص اأجنبي اإذل رلال العالقات القانونية اخلاصة ادلتضمنة عنصر 
 . 1تهاهي موجهة فقط لتنظيم العالقات الدولية واالستجابة لطبيعف

أو ما يعرف  للقانون الدورل اخلاص تطورت حصرا يف رلال التجارة الدورل لقواعد ادلادية الدوليةا
 ،3األرضية اخلصبة ذلذه القواعد ادلادية بدون منازع الدورل ل التحكيم التجاريث  ، أين ديُ 2بقانون التجار

ثل بالنسبة جلانب من دي والذي ،القضاءالتحكيم عن طريق  يف اتفاقحرية اإلرادة واليت فيها مت تأكيد 
لتشاهبو  شرط اتفاق اخلضوع االختياري على ادلادية تطبيق ىذه القواعد ديكن امن خالذلية مرجع اءالفقه

مرحلة وكعرض أن يضروري اليبدو من  فإنو بناء على ما تقدمو ، 4يف الطبيعة القانونية م  اتفاق التحكيم
من خالل قوانُت المي قواعد تنازع يالشرط التحك خبصوصالقواعد ادلادية قصت أأوذل الطريقة اليت هبا 

 مدى مالئمة معرفة نتمكن من ىتح ،،ولاألطلب ادل)اللجوء إذل القواعد ادلادية للقانون الدورل اخلاص 
 . ،ادلطلب الثاين)اخلضوع االختياري  لشرط قواعدال همثل ىذ

 .للقانون الدولي الخاصلقواعد المادية اللجوء لالمطلب األول: 
 من استبعاد تطبيقكن يتملالفرنسي  من طرف االجتهاد القضائي التنازع منهجكان يستعمل 

 حيث قضت ،5يتحكيمالشرط على مسائل ال يف ذل  الوقتمرة يف القانون الفرنسي اآلالقواعد 
خبالف مشارطة التحكيم  - قبل نشوء النزاع ي ادلربمميشرط التحكالفرنسية على أن ال زلكمة النقض

 الفرنسي من قانون اإلجراءات ادلدنية 1006ادلادة  لنص مطابقغَت  أنو، -اليت تعقد عند نشوء النزاع
ادلقرر يف  ادلن ، ىذا 6تحكيمالالذي يلزم ربديد موضوع النزاع وأمساء احملكمُت يف مشارطة و  ،القدمي
التجارة  دلتطلباتإلذعان، كان غَت مالئم محاية الطرف الضعيف يف عقود ا هبدفالداخلي  اجملال
من  1006جتهاد القضائي أقر أوال بأن ادلادة الا ىذا احلظر، لتهرب مناطراف لألحىت يسمح ، و الدولية

                                                 

؛ ىشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على 72ىشام على صادق، ادلطول يف القانون الدورل اخلاص، ادلرج  السابق، ص  -1
 .563الدولية، ادلرج  السابق، ص عقود التجارة 

يتمثل يف االعراف و من مصادر القواعد ادلادية للقانون الدورل اخلاص يتوذل تنظيم روابط التجارة الدولية  اىذا القانون يعترب مصدر  -2
على صادق، ادلطول يف القانون  والعادات الدولية اليت نشأت بطريقة تلقائية بُت متعاملي التجارة الدولية يف األسواق العادلية أنظر: ىشام

 .78الدورل اخلاص، ادلرج  السابق، ص 
 .124ص  ثاين،الاجلزء  ادلرج  السابق، ،موحند إسعاد -3

4- N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n° 21. 

5- P. Guez, thèse préc., p. 194. 

6- Cass., 10 juin 1843, S. 1983, 1, p. 562. 
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إذل خاضعة اتفاقية التحكيم  فإذا كانت، وعليو 1قانون اإلجراءات ادلدنية القدمي ليست من النظام العام
واجب القانون ، وباعتبار أن ال2لويكون بديال القانون الفرنسي ال ديكن أن فإن  ،قانون أجنيب نافذ
نو يسمح لألطراف إو القانون ادلختار من األطراف، فأىو قانون العقد  كانتحكيم  الالتطبيق على شرط 

، 3التنصل من احلظر الذي يضعو القانون الفرنسي وذل  من خالل اختيار القانون ادلطبق على عقدىم
أو اليت أخضعت للقانون الفرنسي  الجتهاد كان نتيجتو أن الشروط اخلاصة باجملال الداخلي احملضىذا ا

 يف مسائل التحكيم الدورل فقط ىي اليت تبقى خاضعة للحضر ادلنصوص عليو يف القانون الفرنسي.
كن يتم التسًت وراء منهج التنازع حىت كان يف البداية يفضلاالجتهاد القضائي الفرنسي الذي  

يف القانون  مرة يف القانون الفرنسي اليت كانت ربظر الشرط التحكيمياآلالقواعد  تطبيق اذلروب منمن 
 دلتطلباتغَت مالئم أين كان ىذا احلظر محاية الطرف الضعيف يف عقود اإلذعان،  هبدفالداخلي 

 ذل أبعد من ذل  حُت يستبعد منهج التنازع بصفة تامة.إ؛ سيذىب التجارة الدولية

مت التعرض دلنهج التنازع التقليدي يف عدة اجتهادات صادرة عن زلكمة النقض الفرنسية، من 
(Gosset)وسي" ج"بُت ىذه االجتهادات االجتهاد القضائي الصادر خبصوص قضية 

، يف ىذه القضية 4
تنفيذ حكم ربكيمي ايطارل حيكم عليها  طعنت يف (Gosset)وسي" ج"القضية شركة فرنسية تسمى 

بدف  تعويضات لعدم تنفيذىا التزاماهتا التعاقدية، حيث أثارت الشركة الفرنسية بطالن الشرط 
التحكيمي مدعية أن البي  ادلتنازع فيو دل يكن من ادلمكن تنفيذه بسبب سلالفتو للمن  الذي يقرره 

العيب أصاب العقد بالبطالن ادلطلق، وىذا البطالن كان القانون الفرنسي يف رلال االستَتاد، وأن ىذا 
مي وبالنتيجة للتحكيم الذي يتبعو، زلكمة النقض رفضت ىذا االدعاء يجيب أن ديتد للشرط التحك

يف التصرف  او مدرجأمي سواء مت عقده منفصال يبسبب أنو يف مسائل التحكيم الدورل االتفاق التحك
القانوين ادلتصل بو ىو دائما مستقل قانونيا استقالال تاما إال يف بعض احلاالت االستثنائية، وبالتارل 

 .5تستبعد إمكانية تأثره باحتمال بطالن ىذا التصرف

                                                 

1- Cass. req., 21 juin 1904, D. 1906, p. 395. 

2- Cass. civ., 19 février 1930 et 27 janvier 1931, S. 1933, I, p. 41, note J.-P. Niboyet. 

3- Cass. req., 8 janvier 1924, JDI 1924, p. 974. 

4- Cass. 1
re
 civ., 7 mai 1963 (Etablissements R. Gosset c. Sté carapelli), JCP 1963, II, 13405, note 

B. Goldman; Rev. crit. DIP, 1963, p. 615, note H. Motulsky. 
5  - N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n° 99. 
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يف ىذه القضية زلكمة النقض الفرنسية دل تتطرق مباشرة إذل القانون الواجب التطبيق على 
لكنها فصلت يف أثر بطالن العقد الرئيسي على ىذا الشرط، يف ذل  الوقت صحة شرط التحكيم، و 

مي مًتابطان، وعليو بطالن ياالجتهاد القضائي الفرنسي كان يعترب أن العقد الرئيسي والشرط التحك
من طرف الفقو على أساس أنو  غَت أن ىذا الًتابط أنتقد، 1العقد الرئيسي يؤدي لبطالن شرط التحكيم

يكفي إثارة أي سبب  و إبطاء عملية التحكيم، ألنوأب أمام ادلناورات اليت هتدف إذل تعليق يفتح البا
ثر خاص بو وبالتارل من  احملكمُت من الفصل أمي ومسح كل يمن أسباب البطالن إلعاقة الشرط التحك

، ىذا البطالن كان يتم احلد من تأثَته يف رلال التحكيم الدورل عن طريق استعمال 2يف اختصاصهم
عملية تنازع القوانُت، حيث كان يسمح لألطراف باختيار القانون ادلطبق على عقدىم، فكان ىذا 

ثار ىذا البطالن، وبالتارل ال ديكن إبطال الشرط آالقانون ىو الذي حيكم على بطالن العقد وعلى 
ن أذل الشروط الثانوية، غَت إمي إال إذا كان القانون ادلطبق على العقد يعترب أن بطالن العقد ديتد يالتحك

زلكمة النقض الفرنسية ولتجنب اخلطر ادلتعلق بعملية قواعد التنازع، قامت باستبعاد منهج التنازع يف 
الشرط التحكيمي عن واستعاضت عنو بقاعدة مادية تقضي بف  ارتباط  (Gosset)وسي" ج"قرار 

العقد األصلي وذل  مهما كان موقف القانون األجنيب ادلطبق على العقد ومهما كانت القواعد ادلطبقة 
 .3مي ذاتويعلى العقد التحك

على الشرط  إذن ىذا القرار يتحدد رلالو يف مسألة واحدة وىي آثار بطالن العقد الرئيسي
ي عن طريق ربريره عن العقد الذي أدرج فيو، على مستوى التحكيمي، ويؤكد استقاللية الشرط التحكيم

تنازع القوانُت ورغم أن احملكمة رفضت اخلوض يف مشكلة البحث عن القانون الواجب التطبيق يف ىذا 
، فإن مبدأ استقالل شرط التحكيم عن العقد الرئيسي 4القرار واكتفت بإقرار استقاللية اتفاق التحكيم

مي لرابط سلتلف يليس من أىدافو اخضاع الشرط التحك (Gosset)وسي" ج" ادلعرب عنو من طرف قرار
مي إذل قانون ياألطراف اخضاع الشرط التحك ذل قاعدة مادية، وإمنا يؤكد إمكانيةإو أعن قانون اإلرادة 

 .5سلتلف عن ذل  اخلاص بالعقد الرئيسي الذي ادرج فيو الشرط
                                                 

1- Cass. civ., 6 octobre 1953, S. 1954, I, p. 149, note J. Robert; RTD civ. 1954, p. 142, obs. P. 

Hébraud. 

 .   عبد احلميد األحدب، موسوعة التحكيم الدورل، ادلرج  السابق، ص  -2
 .232، ص ادلرج  نفسو -3
 .566ىشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ادلرج  السابق، ص  -4

5- H. Motulsky, note sous Cass. 1
re
 civ., 7 mai 1963, préc. 
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مبدأ قاعدة استقاللية عقد التحكيم، فقوانُت  ليس فقط االجتهاد القضائي الفرنسي الذي كرس
ولندي، والسويسري، عدة دول كرست ىذا ادلبدأ صراحة أو ضمنا، حيث تبناه ادلشرع البلجيكي، واذل

 1040سباين، وادلصري، والتونسي، ادلشرع اجلزائري أيضا كرس ىذا ادلبدأ ضمنا حيث تنص ادلادة واإل
االحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب عدم صحة ...ال ديكن » :نوأمن ق.إ.م.إ.ج على 

خر آذل قانون إن خيض  أن العقد التحكيمي ديكنو أ إذلىدة روما ذىبت أيضا معا ،«العقد األصلي.
أيضا من ، ىناك 1مستقال اغَت ذل  الذي حيكم العقد االصلي كون أن الشرط التحكيمي يشكل جزء

نص يمي وربطو بسلطان اإلرادة، حيث ياستقاللية العقد التحكنظمة التحكيمية من أكدت مبدأ األ
و انعدامو عدم أنو ال يًتتب على االدعاء ببطالن العقد أنظام ربكيم غرفة التجارة الدولية على 

ل احملكم سلتصا حىت يف حالة انعدام انتهى إذل صحة اتفاق التحكيم، ويظاختصاص احملكم ما دام قد 
خر يكرس ىذه آطراف والنظر يف طلباهتم، نظام ربكيمي ديد حقوق األقد أو بطالنو هبدف ربالع

القاعدة ىو نظام التحكيم الذي وضعتو جلنة القانون التجاري الدورل لألمم ادلتحدة )األونسًتال، سنة 
 .2ثارة بطالن العقد ال تفضي إذل بطالن العقد التحكيميالذي يكرس القاعدة اليت تؤكد أن إو  م1976

، (Galakis) "جالكيس" خر مت التعرض فيو دلنهج التنازع كان يف قضيةآاجتهاد قضائي فرنسي 
تعلق بصحة شرط التحكيم الوارد يف العقود الدولية اليت تكون الدولة أو إحدى موضوع ىذا القرار كان ي

عدائيا اذباه إمكانية قبول التحكيم يف  امؤسساهتا العامة طرفا فيها، القانون الفرنسي كان يتبٌت موقف
ر قبول ظادلدنية الفرنسي القدمي كانت رب جراءاتمن قانون اإل 1004و 83، فادلادتان 3العقود اإلدارية
و ادلؤسسات اإلدارية، غَت أن بعض قرارات زلكمة أمي يف ادلنازعات اليت زبص اذليئات يالشرط التحك
الوارد يف قانون اإلجراءات  لكي تستبعد ىذا احلظر التنازع كانت تتسًت ربت منهج  استئناف باريس

مي صحيحا وفق يوعندما يكون الشرط التحكادلدنية الفرنسي عندما يتعلق األمر بعالقة قانونية دولية 

                                                 

 .239األحدب، موسوعة التحكيم الدورل، ادلرج  السابق، ص عبد احلميد  -1
 وما بعدىا. 232، ص ادلرج  نفسو -2

وىو نفس ادلوقف الذي كان يتبعو القانون اجلزائري بوقت ليس ببعيد، حيث كان دين  على األشخاص العمومية اللجوء إذل  -3
-93وادلعدل دبوجب ادلرسوم التشريعي رقم  66/154باألمر رقم  من قانون اإلجراءات ادلدنية الصادر 442التحكيم وفق نص ادلادة 

الفقرة الثالثة من ق.إ.م.إ.ج الذي نص فيو  1006الذي عدل فيو ادلشرع بشكل جذري موقفو السابق،  م بعد ذل  يف ادلادة  09
ا االقتصادية الدولية أو يف إطار الصفقات مر بعالقتهلجوء إذل التحكيم عندما يتعلق األصراحة على إمكانية األشخاص ادلعنوية العامة ال

 العمومية.
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، ىذا ادلوقف ويف ىذه احلاالت كرستو زلكمة النقض يف قضية 1القانون األجنيب ادلطبق على العقد
(San Carlo)" سان كارلو"

لصاحل قاعدة مادية ، (Galakis) "جالكيس"،  م مت التخلي عنو يف قضية 2
يف نزاع م  رلهز سفينة يوناين   ا، يف ىذه القضية الدولة الفرنسية كانت طرف3من القانون الدورل اخلاص

كان قد رفض ادلشاركة يف التحكيم الذي صدر رغم ذل ، زلكمة النقض بعد أن أيدت زلكمة 
 مي، قضت بأن حجة زلكمة االستئناف اليت هبا تعتربياستئناف باريس يف قبوذلا صحة الشرط التحك

ا، وأكدت أن قضاة ادلوضوع  فيه ب القانون الذي حيكم العقد مبالغمي صحيح حسيالشرط التحك أن
كان جيب فقط أن يفصلوا حول مسألة معرفة فيما إذا كان ادلن  الذي سن للعقود الداخلية جيب أن 
يطبق على العقود الدولية، كما قضت زلكمة النقض الفرنسية أن أىلية الدولة على التسوية ال تعتمد ال 

 ىلية كما يذىب إليو الطعن بالنقض؛بق على األقانون ادلطالعلى القانون ادلطبق على العقد وال على 
محكمة النقض بتخليها عن استعمال قواعد التنازع وتقريرىا أن ادلن  ادلنصوص عليو يف اجملال فوىكذا 

مطبق عندما يتعلق االمر بنزاع دورل، تكون قد وضعت قاعدة مادية ذات تطبيق  الداخلي ىو غَت
التنازع؛ وتؤكد حق الدولة يف اخلضوع للتحكيم يف عقود مباشر ال يعتمد إخضاعها لتطبيق منهج 

 .4التجارة الدولية دبوجب ىذه القاعدة

(Hecht)" أشت"خر أيضا يكرس استبعاد منهج التنازع، يتعلق األمر باجتهاد آاجتهاد 
ىذا  ،5

، سبحور مباشرة حول مسألة 6م1975االجتهاد الذي أعادت التأكيد عليو زلكمة استئناف باريس سنة 
ادلن  اخلاص بشرط التحكيم يف األعمال ادلختلطة الدولية اخلاضعة للقانون الفرنسي، يف ىذه القضية 

مي يدل تكن مسألة بطالن العقد ىي ادلثارة وإمنا بطالن الشرط التحك (Gosset)وسي" ج"عكس قضية 
 "بيزمنس" قاضى موكلو شركة (Hecht)" أشت" يسمى يف حد ذاتو، يف قضية احلال متعامل ذباري

(Buisman's) التجارية بباريس، وحىت يتم إعاقة االختصاص الدورل للمحكمة اليت تفصل  ةاحملكم أمام
                                                 

؛ ىشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على 69 ص ادلرج  السابق، ،ادلوجز يف القانون الدورل اخلاص حفيظة السيد احلداد، -1
 .564عقود التجارة الدولية، ادلرج  السابق، ص 

2- Cass. 1
re
 civ., 14 avril 1964, D. 1964, p. 637, note J. ROBERT; JDI 1965, p. 645, note B. 

Goldman; Rev. crit. DIP 1966, p. 68, note H. Batiffol. 
3- Cass. 1

re
 civ., 2 mai 1966, D. 1966, p. 575, note Robert; JDI 1966, p. 648, note P. Level; Rev. 

crit. DIP 1967, p. 553, note B. Goldman. 

 .565صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ادلرج  السابق، ص ىشام على  -4
5- Cass. 1

re
 civ., 4 juillet 1972, JDI 1972, p. 843, note B. Oppetit; RTD com. 1974, p. 419, obs. Y. 

Loussouarn; Rev. crit. DIP 1974, p. 82, note P. Level. 
6- CA Paris, 13 déc.       Menicucci , JDI, 1977, p. 107, note E. Loquin. 
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بالدف  بعدم اختصاص احملكمة التجارية لباريس بإثارهتا  (Buisman's) "بيزمنس"يف النزاع، قامت شركة 
الشرط التحكيمي ادلدرج يف عقد ادلتعامل التجاري وىو ما قبلتو احملكمة، عارض ادلتعامل التجاري 

حجتو يف ذل  أنو حسب كانت مي و يىذا احلكم حيث أثار بطالن الشرط التحك (Hecht)" أشت"
ىذا الشرط ال ديكن إدراجو ضمن عمل سلتلط، حبسب تنازع  ،القانون الفرنسي ادلطبق على العقد

مي الدورل ليس صحيحا يالقوانُت ىذه احلجة مطابقة لالجتهاد القضائي الذي يعترب أن الشرط التحك
بدعمها أنو  الطعنذل  رفضت  م إال إذا كان قانون العقد يقبل بصحتها، زلكمة استئناف باريس 

سي األطراف سبكنوا من استبعاد تطبيق القانون الفرنسي واعتمدوا شرط رغم ىذه اإلحالة للقانون الفرن
منفصال أو مدرجا يف  اعقد كان  مي سواءيالتحكيم؛ وأنو يف مسائل التحكيم الدورل االتفاق التحك

خَت ما عدا حاالت استثنائية ال ديكن التذرع هبا بو، ديثل دائما بالنسبة ذلذا األ التصرف القانوين ادلتعلق
ذا إذا كان ى ما فقط يف قضية احلال مراقبة قضية استقاللية قانونية تامة؛ حيث يستوجباليف ىذه 

طراف جيب استبعاده ألنو سيتم اشًتاطو يف مسألة حيكمها إلزاميا الشرط التحكيمي ادلعتمد من األ
 للنظام العام الفرنسي. االفالقانون الفرنسي، أو ألنو سيصبح سل

مي لقانون سلتلف عن ذل  الذي خيض  لو ييف ىذا القرار األطراف دل خيضعوا الشرط التحك
يا ىنا فإن نفس القانون الذي يطبق على العقد الرئيسي جيب أن يطبق على شرط ئالعقد الرئيسي، ومبد

ط التحكيمي ال خيض  للقانون ، غَت أن زلكمة استئناف باريس رغم اعتبارىا أن الشر 1التحكيم
الفرنسي وىو قانون العقد الرئيسي، دل تشر إذل القانون الذي سيكون مطبقا عليو وجيعلو صحيحا، 
مي يالقرار أكد أن اختصاص القانون الفرنسي مستبعد ألنو يف مسائل التحكيم الدورل الشرط التحك

مت إعادتو، فمن  (Gosset)وسي" ج"كان مبدأ قرار   ديثل دائما استقاللية قانونية كاملة، ويبدو ىنا أنو إذا
الواضح جدا أن زلكمة استئناف باريس مددتو إذل أكثر من رلرد انفصال العقد الرئيسي عن شرط 

فقط بف   كريس مبدأ االستقاللية، فلم يكتفالتحكيم، حيث ذىب ىذا االجتهاد بعيدا جدا يف ت
ساسي لقانون غَت ذل  مي واالعًتاف خبضوع العقد األيساسي والعقد التحكاالرتباط بُت العقد األ

خر، آي قانون أمي و يالذي حيكم العقد االساسي، بل ذىب إذل حد ف  االرتباط بُت العقد التحك
 . 2ذل سلطان اإلرادة وحدهإمستندا 

                                                 

1- H. Motulsky, note sous Cass. 1
re
 civ., 7 mai 1963, préc. 

 .241عبد احلميد األحدب، موسوعة التحكيم الدورل، ادلرج  السابق، ص  -2
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ىذا القرار يطبق قاعدة مادية خاصة بالتحكيم الدورل، حيث يقدم مفهوما جديدا يتجاوز مبدأ 
االستقاللية، فحسب زلكمة استئناف باريس، الشرط التحكيمي ديثل استقاللية قانونية تامة، ىذا 

مي يأخذ قوتو اإللزامية ين الشرط التحكأمن ادلغاالة، خاصة عند القول  االتأكيد يبدو أنو يشكل بعض
عًتض عليها من فقط من إرادة األطراف، ىذا التفكَت جيد لو أساسا يف نظرية العقد بدون قانون ادل

(Messageries Maritimes) "ميساجري مريتيم" طرف زلكمة النقض الفرنسية يف قرار
، ىذه األخَتة 1

مي ىي القوانُت ذات ييبدو أهنا ذىبت يف ىذا االذباه حُت قررت أن حدود صحة الشرط التحك
يف احلجج اليت  التطبيق الضروري والنظام العام الدورل، وقضت بأن زلكمة استئناف باريس بالغت

مي يف ادلسائل يخلق قاعدة مادية جديدة تتعلق بشرعية الشرط التحك (Hecht)" أشت"قدمتها، قرار 
ذل منهج التنازع الذي إي إحالة أالدولية، يف ىذا القرار زلكمة النقض الفرنسية يبدو أهنا دل تض  مطلقا 

 .2سباما عنو مت التخلي
بداية التسعينات من خالل منذ  واضحا أن القضاء الفرنسي يفكر دبوجب القواعد ادلادية ابد

، كمسألة شروط الشكل اخلاصة بالشرط التحكيمي، 3األحكام الصادرة يف ىذا االذباه من عديدال
(Sonetex) "سونيتكس" حيث زبلت زلكمة النقض عن كل شكلية يف قرار

،  م ذىبت إذل الفصل يف 4
ادلسألة يثار التساؤل حول مدى إلزامية اتفاقية التحكيم يف ىذا  ،5لشرط التحكيمي باإلحالةمسألة ا

عندما تكون يف وثيقة مستقلة عن العقد الرئيسي، فهل جيب أن يشَت العقد الرئيسي الذي ابرمت 

                                                 

1- Cass. civ., 21 juin 1950, D. 1951, p. 749, note Hamel; S. 1952, 1, p. 1, note J.-P. Niboyet; JCP 

  50, II, 5812, note J.- Ph. Lévy; Rev. crit. DIP 1950, p. 609, note H. Batiffol; B. Ancel et Y. 

Lequette, op. cit., n°     
2- B. Oppetit, Note sous Cass. 1

re
 civ., 4 juillet 1972, préc. 

)دراسة مقارنة،، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب  خدجية، اتفاق التحكيم يف عقد النقل البحري بودارل -3
 .105، ص م2015-م2014بكر بلقايد بتلمسان، اجلزائر، السنة اجلامعية 

4- Cass. 1
re
 civ., 3 mars 1992, JDI 1993, p. 140, note B. Audit; Rev. arb. 1993, p. 273, note P. 

Mayer; RTD com. 1993, p. 647, obs. É. Loquin. 

شكال  ، حيث يعتربادلعامـالت الدوليـة وأفرزت( la clause compromissoire par référence) باإلحالةشرط التحـكيم  -5
ىذه الصورة لشرط التحكيم يكثر مالحظتها يف العقود اليت تتم عن طريق التلكس والفاكس،  جـديدا من أشـكال اتفاق التـحكيم،
ذل ربقيق غاية واحدة، حيث ال تتضمن ىذه العقود بُت إواليت تتصل ببعضها البعض وهتدف  والعقود الدولية ادلتشابكة وادلرتبطة

شروطها شرط التحكيم، غَت أهنا ربيل إذل وثائق أخرى تلحق هبا كالعقود النموذجية أو إذل قواعد خاصة معدة سلفا واليت تسري على 
من الشرط حيث يعترب العقد األول خر يتضآذل عقد إمجي  العقود ادلربمة بواسطتو، إذن اإلحالة تتم من عقد ال يتضمن شرط التحكيم 

دبثابة عقد متضمن لشرط التحكيم عن طريق اإلحالة عند توفر شروط معينة، أنظر: زلمد عبد الفتاح ترك، شرط التحكيم باإلحالة 
 .230م، ص 2006وأساس التزام ادلرسل إليو بشرط التحكيم، الطبعة األوذل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 
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 صفة عامة للوثيقة اليت تتضمن ىذا االتفاقبل ا، أو أنو يكفي أن حيوجودىاصراحة إذل  لصاحلو
سية قضت بصحة الشرط التحكيمي باإلحالة، حىت نالتحكيمي، الغرفة األوذل ادلدنية حملكمة النقض الفر 

(Bomar Oil) "بومار اويل" الرئيسي وذل  يف قرارىا الشهَت قغياب ذكره يف االتفا م 
وأعادت ، 1

(Prodexport)"برودكسبورت"  يف قرار التأكيد على ىذا ادلبدأ
حيث قضت بأنو عندما يكون الطرف  ،2

سكوتو يعترب موافقة على و الذي يعارض ىذه اإلحالة على علم بفحوى ىذه الوثيقة وقت انعقاد العقد، 
إدماج ىذه الوثيقة بالعقد، وىكذا بتأكيدىا بأن الشرط التحكيمي ادلوجود يف وثيقة ملحقة يعترب 

دون أن حيتاج إذل أن يشار إليو بالتحديد يف العقد الرئيسي، زلكمة النقض الفرنسية شكلت  اصحيح
 "داليكو"قاعدة مادية يف القانون الدورل اخلاص، ىذه ادلسألة مت التصدي ذلا مرة أخرى يف قرار 

(Dalico). 
من أىم ، يعترب 3عن زلكمة النقض الفرنسية م1993الصادر سنة  (Dalico) "داليكو"قرار 

القرارات اليت كرست دون غموض ىجر منهج التنازع، ىذه القضية تتعلق بعقد يتمحور حول إنشاء 
 "داليكو كونًتاكتوز" ةمت عقده بُت شركة دمناركي والذي أعمال تتعلق بنظام صرف ادلياه ادلستعملة

(Dalico Contractors) من الشروط  32، حيث تنص ادلادة التابعة لبلدية طرابلس وبلدية ادلرقاب الليبية
النموذجية اليت مت إمضائها من طرف األطراف وادلدرجة يف ىذا العقد ادلشار إليو بأنو جزء من االتفاقية 

تنص على تطبيق القانون اللييب وسبنح االختصاص للمحاكم الليبية وفق شرط خضوع  وثاق ادلناقصة؛و 
مي مدرج ضمن الشروط يإمضاءه حييل إذل شرط ربكملحق دل يتم  وجود علما أنو تبُتاختياري، 

 Dalico) "داليكو كونًتاكتوز"، شركة 32النموذجية إلحدى وثائق ادلناقصة والذي يعدل ادلادة 

Contractors)  بعد فسخها للعقد شرعت يف تنفيذ إجراءات التحكيم حسب الشرط التحكيمي
ضد البلدية الليبية يقضي بانفساخ العقد بسبب خطأ  اباإلحالة، احملكمة التحكيمية أصدرت حكم

مت الطعن من طرف البلدية حيث ، (Dalico) "داليكو"البلدية الليبية، ويلزمها بدف  أموال سلتلفة لشركة 

                                                 

1- CA Paris, 20 janvier 1987, Rev. arb. 1987, p. 482, note C. Kessedjian; JDI 1987, p. 934, note É. 

Loquin; Cass. 1
re
 civ., 11 octobre 1989, Rev. arb. 1990, p. 134, note C. Kessedjian; JDI 1990, p. 

633, note É. Loquin; CA Versailles, 23 janvier 1991, Rev. arb. 1991, p. 291, note C. Kessedjian; 

Cass. 1
re
 civ., 9 novembre 1993, Rev. arb. 1994, p. 108, note C. Kessedjian. 

2- Cass. civ. 1
re
, 20 déc. 2000, sté Prodexport c. sté FMT Productions et autres, inédit; Rev. arb., 

2003.1341 (1re esp.), note C. Legros ; D. et pat., 2001, n°95, p.122, note P. Mousseron. 
3- Cass. 1

re
 civ., 20 décembre 1993, n° de pourvoi 91-       Bull., 1993, I, n° 372, p. 258; Rev. 

Arb.,1994, p. 116, note H. Gaudemet-Tallon ; Rev. crit. DIP, 1994, note P. Mayer, p. 662 ; JDI, 

1994, note E. Gaillard, p. 494, et note É. Loquin, p. 690. 
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أسست طعنها خاصة على عدم اختصاص احملكمة  إذمية، يببطالن ىذه األحكام التحك ةالليبي
كيمي حبسب القانون اللييب، وأن الوثيقة ادلتضمنة الشروط مية، بسبب بطالن الشرط التحيالتحك

النموذجية دل يتم إمضائها من طرف البلدية، ىذا الطعن بالبطالن مت رفضو من طرف زلكمة استئناف 
مي"، دل يكن من الالزم يباريس، حيث قدرت أوال أنو بسبب مبدأ "صحة واستقاللية الشرط التحك

ن الشرط أتطبيق على العقد،  م بعد ربققها من سلتلف الوثائق أثبتت ذل القانون الواجب الإالرجوع 
 .1دراجو يف اجملال التعاقديإمي مت فعال يالتحك

ب فيو على قرار زلكمة االطعن بالنقض ادلشكل ضد ىذا القرار مت إثارتو يف وجهُت: األول يع
ادلعايَت اليت ربكم وجود وصحة وشكل استئناف باريس أهنا استبعدت القانون اللييب دون أن تبحث عن 

أيضا على يعاب فيو الشرط التحكيمي حسب مبادئ القانون الدورل اخلاص، أما عن الوجو الثاين ف
زلكمة استئناف باريس على أهنا من جهة اعتمدت ىذا الشرط ادلوجود ضمن وثيقة غَت شلضاة حبجة 

جهة أخرى أهنا فضلت شرط التحكيم على شرط أن العقد الرئيسي ادلمضى حييل إذل ىذه الوثيقة، ومن 
الطعن مت رفضو من طرف الغرفة  اخلضوع االختياري ادلدرج ضمن الشروط النموذجية ادلمضاة، ىذا

حدى القواعد ادلادية من القانون الدورل للتحكيم، الشرط إوذل ادلدنية على أساس أنو دبوجب األ
ن وجوده أو عن طريق اإلحالة و أي يتضمنو مباشرة التحكيمي مستقل قانونيا عن العقد الرئيسي الذ

وفعاليتو يقدران ربت ربفظ القواعد االلزامية للقانون الفرنسي والنظام العام الدورل، حسب اإلرادة 
خرى فيما يتعلق أ، من جهة 2ذل قانون دولة ماإن يكون من الضروري الرجوع أادلشًتكة للطرفُت، دون 

بالنقطة الثانية اليت زبص ربليل وتفسَت الوثيقة التعاقدية، زلكمة النقض ربصنت وراء السلطة السيادية 
حسب النية ادلشًتكة للطرفُت األطراف قبلوا اخلضوع للشرط التحكيمي الذي و كد أنو لقضاة ادلوضوع لتؤ 

 حل مكان شرط اخلضوع االختياري.
زلكمة النقض ذكرت بوجود قاعدة مادية تكرس  (Dalico) "داليكو"أ قرار يف احليثية األوذل دلبد

االستقالل القانوين للشرط التحكيمي بالنظر إذل العقد الرئيسي الذي يتضمنو مباشرة أو باإلحالة، ىذه 

                                                 

1- CA Paris, 26 mars 1991, Rev. arb. 1991, p. 456, note H. Gaudemet-tallon. 

2-  » En vertu d'une règle matérielle du droit international de l'arbitrage, la clause compromissoire 

est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et 

que son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit 

français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit 

nécessaire de se référer à une loi étatique.» 
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ال ل العقد الرئيسي آواليت دبوجبها م (Gosset)وسي" ج"الصياغة تلمح إذل االستقاللية ادلعرب عنها بقرار 
قانون العقد، احليثية الثانية من قرار  يؤثر على اتفاق التحكيم، والذي بالنتيجة ال خيض  بالضرورة إذل

وسي" ج"، وىذا عكس االستقاللية ادلعرب عنها دبفهوم قرار تستبعد كل عملية تنازع (Dalico) "داليكو"
(Gosset)  الذي ال يستبعد منهج التنازع سباما، ألنو يقرر فقط أن االتفاق التحكيمي ال خيض  بالضرورة

 ل تنازع القوانُت. العقد الرئيسي وىو ىنا يفكر يف ظ لنفس القانون الذي حيكم
، أكدت أن مبدأ االستقاللية لو أثران على (Dalico) "داليكو"زلكمة النقض الفرنسية يف قرار 

بُت اتفاق التحكيم والعقد  (séparabilité)الفصل  أول ىو ما يسمى دببد، األ1التحكيميالشرط 
مي مستقل قانونيا عن يالرئيسي حيث أنو دبوجب قاعدة مادية لقانون التحكيم الدورل، الشرط التحك

حكيم فهو أن العقد الرئيسي الذي يتضمنو باإلحالة أو مباشرة، أما األثر الثاين ادلًتتب عن استقاللية الت
مي يقدران حسب اإلرادة ادلشًتكة للطرفُت دون أن يكون من الضروري يوجود وفعالية الشرط التحك

ونالحظ الرجوع إذل قانون دولة ما وربت ربفظ القواعد اإللزامية للقانون الفرنسي والنظام العام الدورل، 
سابقة من طرف زلكمة استئناف الم عدة مبادئ معرب عنها يف القرارات يضمفهوم ىذا القرار أن 
 .باريس

منهج القواعد  وتطبيقذل القول بضرورة استبعاد منهج التنازع إادلربرات السابقة دعت البعض 
ىناك من اقًتح أن خيض  اتفاق اخلضوع و ادلادية كبديل دلنهج التنازع فيما خيص شرط التحكيم، 
، ىذه القواعد ادلادية ىي اليت 2شرط التحكيماالختياري إذل قواعد مادية للقانون الدورل اخلاص مثل 

شرط ادلانح لالختصاص يف ادلسائل الدولية دون أن يتم البحث عن القانون الصحة  تسمح بالتحقق من
 .ىذه الصحة ريرالواجب التطبيق لتق

األسباب ادلقدمة لتربير ترك منهج التنازع عديدة، منها الصعوبات ادلرتبطة بتحديد ضوابط الربط 
القاضي بالبحث عن القانون الواجب  عدم إمكانية إلزامو وعدم مالئمة اللجوء إذل تنازع القوانُت، 

ألة ربديد التطبيق ليقدر مدى شرعية اتفاق اخلضوع االختياري قبل أن يفصل يف اختصاصو، ألن مس
االختصاص القضائي ىي مسألة سابقة لعملية البحث عن القانون الواجب، إضافة إذل ذل  إذا كان 

بالضرورة استخالص بطالن اتفاق  جيب الفالقانون الذي حيكم العقد الرئيسي يبطل ىذا العقد، 
                                                 

 .96بودارل خدجية، ادلرج  السابق، ص  -1
2- Cass. 1

re
 civ., 5 janvier 1999, Rev. crit. DIP 1999, p. 546, note D. Bureau 



 النظام القانوين الذي حيكم تطبيق اتفاق اخلضوع االختياري                                 الثاين الباب

 165 

عقد الرئيسي ديكن احلالة، فاستقاللية الشرط ادلانح لالختصاص بالنسبة لل ىذه اخلضوع االختياري يف
ديكن  تربيرىا بفكرة أن أسباب بطالن العقد الرئيسي يف كثَت من األحيان ليس ذلا صلة بالشرط، كذل 

يؤدي  ال نوأتطبيق القانون ادلختار على صحة الشرط الذي غالبا ما يكون قانون العقد، يبدو  القول أن
لعقد، فهو يبطل الشرط، وانطالقا من ذل  فإن البحث ل مبطالإذل نتيجة مهمة إذا كان ىذا القانون 
 .1من العبث شيئا ن يكونأال يعدو عن القانون الواجب التطبيق على الشرط 

اخلاص بالشرط التحكيمي على  ادلتحرر تطبيق النظام القانوينخر من الفقهاء اقًتح البعض اآل
، 2على أساس عدة اعتبارات ادللحوظ بينهما لتقاربل نظراذل  اخلاص باتفاق اخلضوع االختياري، 

كالمها لو طبيعة فمن حيث الطبيعة بُت ىذين العقدين ادلاضلُت لالختصاص،  اقاربن ىناك تحيث أ
ا آلية ماضلة مهيف مبدئ انتضمنيا مألهن ،ضائيةقانونية مزدوجة، من جهة عقدية ومن جهة أخرى ق

 لة االستقالل عن العقد الرئيسي تطرح بنفس الطريقةمسأ ىذا التقارب يظهر مثال يف أن، 3لالختصاص
اتفاق اخلضوع االختياري دينح ن أنالحظ كذل  و  ،اتفاق اخلضوع االختياري يف يف اتفاق التحكيم كما

فس اإلجابة دلتطلبات التوقعات فهي تعطي ناتفاق التحكيم،  من طرف تشبو تل  ادلمنوحة أفضلية
خصوصية ىذه الشروط التعاقدية تسمح بالتساؤل حول أمهية فواألمان يف التجارة الدولية، لذل  

ذل التساؤل إذا كان النظام الذي مت إنشاءه ليستجيب إإخضاعها إذل نظام خاص هبا، وىذا ما يؤدي 
ىذا االذباه يرى أنو رغم اخلضوع االختياري، دلتطلبات اتفاقية التحكيم ديكن أن ديدد كما ىو التفاق 

ففي حُت أن اتفاق التحكيم  ،اخلضوع االختياري لو خصوصية سبيزه عن اتفاق التحكيمتفاق ا نأ
اتفاق اخلضوع االختياري يعمل على نقل فإن ، وطنيةاكم الاحملمن  بشكل كلييسلب النزاع 
على القاضي  لو أثردولتُت أو أكثر لصاحل القضاء ادلعُت، وىذا ما ديكن أن يكون من االختصاص 
 االسلطة القضائية مظهر  لدى بعض الدول هبذا اخلصوص أين سبثل حساسية خاصة م  وجودادلستبعد، 

بالنسبة التفاق اخلضوع  االطاب  اإلجرائي أكثر تأثَت صلد أن ، باإلضافة إذل ذل  سيادةمن مظاىر ال
يف تسيَت اخلدمة العامة للعدالة عن طريق توزي  االختصاص بُت  يقوم بدور مهم ألنوختياري، اال

حرية تنظيم لألشخاص  دينحمظهر المتياز شخصي كمي  يالشرط التحكيظهر األجهزة القضائية، بينما 
تقارب  فهناك تشبيو األوذل بالثانية، مم  ذل  فإن ىذه الفروق ال تشكل عائقا أما ؛"اخلاصة معدالته"

                                                 

1- Cass. 1
re
 civ., 9 octobre 1990: Rev. crit. DIP 1991, p. 13 , note H. Gaudemet-Tallon. 

2- C. Blanchin, article préc., p. 989. 

3- Ibid., p.    . 
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عام بُت عدالة الدولة اليت تصبح ربكيمية بفعل مشاركة قضاء الدولة يف السَت احلسن للتحكيم 
ىذا الرأي ، والتحكيم الذي حياول أن يكون قضائيا بسبب خاصية الصفة ادلؤسساتية ألجهزة التحكيم

، ااصطناعي اتقارب والذي يبدنو ليس ىناك تقارب بُت التحكيم والقضاء أساس أالسابق انتقد على 
ن تكون ربكيمية جملرد أهنا تقوم بإعطاء الصيغة التنفيذية حلكم التحكيم، أفكيف ديكن للعدالة وعليو 

نظمة ا يف التشبيو بُت األن ىناك خلطأن يكون قضائيا فهذا غَت شلكن ألن التحكيم حياول أما القول أ
 .1التحكيم، مها شيئان سلتلفان جراءات ادلطبقة علىاليت تسَت أجهزة التحكيم وبُت اإل

 .الخضوع االختياري لشرطلقواعد المادية امدى مالئمة المطلب الثاني: 
حركة االجتهاد القضائي الفرنسي ادلعادية لنظرية تنازع القوانُت كانت نتيجة قراءة متطرفة دلفهوم 

، فهذه القواعد ادلادية (Hecht)" أشت"و (Gosset)وسي" ج""االستقاللية التامة" الصادرة عن قرار
القضاة لوض  قواعد  موجو، فهي تفتح السبيل أماأالصادرة عن القضاء الفرنسي مت انتقادىا من عدة 

فراد، رغم أن ىناك ن ديس بتوقعات األأمادية يروهنا مالئمة وفقا دلعتقداهتم الشخصية، وىذا ما ديكنو 
السابقة ديكن مواجهتها فيما لو كانت القواعد  ىذه االنتقادات ادلوجهة للقواعد ادلادية يرى أنمن 

 .2ادلادية للقانون الدورل اخلاص قد مت النص عليها يف اتفاقيات دولية
من بُت االنتقادات ادلوجهة للقواعد ادلادية واليت تربر التحفظات القوية ادلشكلة من طرف 

، ىي ادلغاالة اليت سبيز 3فرنسيالجتهاد القضائي الاجانب من الفقو خبصوص ادلواقف ادلقررة من طرف 
ن خيض  إذل أي أمي يف رلال التحكيم الدورل ال ديكن ين الشرط التحكأمبدأ االستقاللية الذي يعٍت 

بدون  اتعترب اتفاق التحكيم عقد (Dalico) "داليكو"قانون، فالقاعدة ادلادية ادلعلن عنها من طرف قرار 
قانون أين احلدود الدنيا والقصوى الوحيدة ىي القواعد اإللزامية للقانون الفرنسي والنظام العام الدورل، 

دينحو ىذا األثر عند تقابل  القانونلاللتزامات إال إذا كان  اوالواق  أنو ال ديكن أن يكون العقد مصدر 
مبدئيا إال من معايَت موجودة مسبقا، سواء مي ال ديكن أن ينتج يشرط التحكالاإلرادات، وجود وفعالية 

قوانُت، أو قاعدة مادية من القانون الدورل اخلاص، التعلق األمر بقانون معُت من طرف قاعدة تنازع 

                                                 

1- C. Blanchin, article préc., p.    . 

 .567ىشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ادلرج  السابق، ص  -2
 .106بودارل خدجية، ادلرج  السابق، ص  -3
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مبدأ الصحة والفعالية اخلاصة بالشرط التحكيمي رلرد من كل إن ، 1وليس فقط من رلرد تقابل اإلرادات
دلبدأ سباب البطالن؛ وحسب ىذا اأذا دل يلحقو أي سبب من إمعٌت، فالعقد ال يكون صحيحا إال 
أو عيب يف أو التدليس  ىليةن يكون باطال مثال بسبب فقدان األالشرط التحكيمي غَت معرض أل

ال ديكن  لقانوينا ، كما أن التصرفمنطقيمر غَت أل، وىذا ا2الرضا، أو عدم القابلية للتحكيم اخل... 
أن يكون صحيحا منذ نشأتو، صحتو تتقرر حُت يستوىف الشروط ادلوضوعية والشكلية ادلوضوعة من 
طرف معايَت منطقيا سابقة ذلذا التصرف، ىذه الشروط ديكن أن تكون أقل صرامة، ولكن ال ديكن أن 

ن خاص بالدولة ن الشرط صحيح بغض النظر عن كل قانو أكد ب، ىذه اآلراء اليت تؤ 3تكون غَت موجودة
، منيعا وغَت معرض للخطر بشكل حتمي اتفاق التحكيم ليسفىي ضرب من اخليال، مثل أي عقد 

الذي و هي موجودة بالضرورة وخاضعة دلعيار موجود مسبقا فن تنتج من وجوده اخلاص، أفعاليتو ال ديكن 
 .4حيدد الشروط اليت يتم فيها عقده

فضل يكان   أن ىذا األخَت االجتهاد القضائي الفرنسيصادرة عن القرارات التبُت بعض 
، غَت أهنا 5ما وضعو من قواعد مادية تتعلق بعقود التجارة الدولية يربراالستناد صراحة إذل منهج التنازع ل

ستجابة حلاجات ادلعامالت واخَت جنحت إذل مبدأ استقالل القواعد ادلادية ادلوضوعة خصيصا يف األ
ن البعض منها تكتنفو نزعة تسلطية أ ما يالحظ على ىذه القرارات، 6زع القوانُتالدولية عن منهج تنا
إمهالو لصاحل قاعدة فإن ن منهج التنازع ديكنو أن يؤدي إذل تطبيق قانون أجنيب، أقانونية، ففي حُت 

ن وجود وفعالية الشرط التحكيمي بنظر القانو  رقديمادية فرنسية سيجعل القاضي ادلعروض عليو النزاع 
الفرنسي فقط ولو تعلق األمر يف قضية احلال بقانون وض  خصيصا للعالقات الدولية، ىذه احلالة يعرب 

تطبق قاعدة أن  اقرار ال يف ىذا يحيث يطرح السؤال ىل كان من ادلنطق (Dalico) "داليكو"عنها قرار 
 7بيا؟يوبلدية ليبية من اجل أشغال كان جيب أن تتم يف ل ةمادية فرنسية على نزاع بُت شركة دامناركي

                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, note sous Cass. 1
re
 civ., 20 décembre 1993, Rev. arb. 1994, p. 123 

 .106بودارل خدجية، ادلرج  السابق، ص  -2
3- H. Gaudemet-Tallon, Note sous CA Paris, 26 mars 1991, Rev. arb. 1991, p. 456. 

4- P. Guez, thèse préc., p. 201. 

 .566صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ادلرج  السابق، ص  ىشام على -5
 .241عبد احلميد األحدب، موسوعة التحكيم الدورل، ادلرج  السابق، ص  -6

7- P. Guez, thèse préc., p. 210. 
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بعض ىل الن نتساءل مثل أيف ىذا اإلطار ودبنظور القانون الدورل اخلاص اجلزائري حيق لنا  
 ،قواعد مادية خاصة بالعالقات التجارية الدولية ادلعرب عنها بقانون التجارالقواعد ادلادية ىي فعال  اتوى
مادية فرنسية صادرة من طرف االجتهاد القضائي الفرنسي؟ يبدو أن ىذه القواعد قواعد لىي تطبيق  أم

أحكامو من قانون التجار، لكن  وحيما ىي إال قواعد قانونية فرنسية، قد نقبل أن القاضي أحيانا يست
حُت تكون القاعدة ادلادية ادلعلن عنها من طرف القاضي قد مت إعالهنا من قبل من إال يكون  لنىذا 
رف متعاملي التجارة الدولية، م  ذل  ليس بالسهولة دبكان أن يطبق القاضي مباشرة وببساطة ىذه ط

، والذي من 1حد يعارض اليوم الدور ادلنشئ لالجتهاد القضائي، ادلعترب كمصدر للقانونأالقواعد، فال 
القانون ادلقارن، من من  وحيبُت أىدافو األساسية ىو مالئمة القواعد القانونية، القاضي ديكنو أن يست

من معامالت التجارة الدولية، اخل ... ولكن يف النهاية القاعدة اليت يصدرىا أو حىت االتفاقات الدولية، 
كنة وض  ذل ذل  أن إعطاء مُ إأضف  ،2ىي قاعدة تابعة لنظامو القانوين، وليست قاعدة مادية دولية

رلرد تعبَت عن القناعة الشخصية ذلذا القاضي وعن ذل قاضي دولة معينة ما ىو إال إالقواعد ادلادية 
كما  ،3مفاىيم النظام القانوين اخلاص بدولتو، وىذا ما يشكل غموضا وإخالال بتوقعات األفراد الشرعية

، وىكذا فإن ىذه القاعدة ال ديكن 4ذل قاض عادليإن يتحول أالقاضي الوطٍت ال ديكن  نأكما 
اليت يتم فيها اللجوء إذل القضاء الذي أصدر ىذه القاعدة، أو  تطبيقها رغم مالئمتها إال عند الفرضية

عندما يعُت اختصاص ىذا القضاء من طرف قاعدة تنازع قوانُت القاضي األجنيب الذي يفصل يف 
ليس ىناك ما دين  القاضي اجلزائري من تطبيق ىذه القواعد حُت يكون  فإننا نرى أنو ذل م  النزاع، 

 تطبيقها مفيدا وغَت سلالف للنظام العام الدورل بادلفهوم اجلزائري.
تشَت إذل تطبيق قانون  اخلوف من أن قاعدة التنازع ديكن أن وذل القواعد ادلادية يًتمجإاللجوء 

جوء إذل التحكيم تتعارض م  عملية إبطال الشرط األطراف يف الل وطٍت معاد للتحكيم، فرغبة
 يبدو أنو منذا هر عدم ثقتو اذباه ىذا اجملال، لالتحكيمي ادلدرج ضمن عقد دورل من طرف قانون يظ

األحسن ويف كل األحوال أن خيض  اتفاق التحكيم إذل قواعد مادية أكثر ربررا، فالتحكيم اليوم بدون 
                                                 

 وما بعدىا. 136حبيب ابراىيم اخلليلي، ادلرج  السابق، ص  -1

2- P. Guez, thèse préc., p. 199. 

بالق زلمد، حدود مسامهة القواعد ادلادية يف حل منازعات عقود التجارة الدولية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص،  -3
 .113-112، ص 2015/2016اخلاص، جامعة ابو بكر بلقايد بتلمسان، اجلزائر، السنة اجلامعية 

 .567نون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ادلرج  السابق، ص أنظر يف ىذا ادلعٌت: ىشام على صادق، القا -4
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ات بالنسبة دلتعاملي التجارة الدولية، وتأكيد شرعية شرط اتفاق ش  ىو الطريق ادلفضل حلل النزاع
ما خيص االختصاص أما يف التجاري الدورل،  لقانونل االتحكيم يف ىذه ادلسائل ديثل تطورا اجيابي

ليس ىناك ما من ادلنطقي أن ىذه الشرعية ال تنتج عن عملية تنازع القوانُت، وعليو فالقضائي الدورل 
التمييز بُت الشرعية، من جهة والصحة من جهة ف حكيم عن الشرط ادلانح لالختصاص،اتفاق التدييز 
، ويف ىذا اإلطار شروط الصحة 1جيب أن تكون مشًتكة لالتفاقُت ادلتعلقُت باالختصاص أخرى،

م  االستبعاد الكلي دلنهج التنازع، يف ىذا الصدد نشَت  تبدو غَت متالئمةادلتعلقة باتفاق إرادة األطراف 
، أما احلجة 2إذل أن اتفاقية نيويورك الدولية ادلتعلقة بالتحكيم الدورل تستعمل منهج التنازع يف نصوصها

ذل القواعد ادلادية للقانون الدورل اخلاص وادلتمثلة يف عدم تناسق إاليت يستند إليها البعض لتربير اللجوء 
القانون الداخلي م  العالقات الدولية ال ذبعل من عدم التناسق ىذا مطلقا، فعيب الرضا مثال ال ديثل 

ي سبب يربر سلب شروط صحة تنفيذ اتفاق أأي خصوصية يف ادلسائل الدولية، ومن ىنا ال يوجد 
ون ادلطبق على صحة العقد، كما أن تطبيق عملية تنازع القوانُت ال سبس بتوقعات التحكيم من القان

األطراف ألهنا ال تتعلق بادلبدأ ذاتو الذي خيض  النزاع للتحكيم، القانون ادلعُت لن يتم مسائلتو أو 
دليس إذا كان ىذا الطرف ديكنو اللجوء للتحكيم ولكن لتحديد إذا كانت شروط الت ما استجوابو دلعرفة
 .3قد اجتمعت مثال

منهج تنازع القوانُت ادلعروف ن يستبعد أليس فقط منهج القواعد ادلادية ىو الذي حياول 
 م ، عن طريق ربليل العالقة القانونيةمشكلة تنازع القوانُت  حبلالذي يقوم  (Savigny)بادلنهج السافيٍت 

سناد إتكييفها من خالل ربديد طبيعتها لوضعها يف نطاق طائفة من النظم القانونية حىت يتم بعد ذل  
أو ما يعرف  (Règles de conflit)، ىذا اإلسناد يتم وفق قواعد تنازع القوانُت 4ذل قانون معُتإحكمها 

يضعها ادلشرع  اليت ضوابط اإلسناد، وىناك من يسميها ب(Règles de rattachement)بقواعد اإلسناد 

                                                 

1- N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n
os

 48 et s. 

يتضمن االنضمام بتحفظ إذل االتفاقية اليت صادق  233-88أنظر مرسوم رقم  رة "أ" و"د" من اتفاقية نيويورك،الفق 05ادلادة  -2
، واخلاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذىا، ادلشار 1958يونيو سنة  10حدة يف نيويورك بتاريخ عليها مؤسبر األمم ادلت

 إليها سابقا.

3- P. Guez, thèse préc., p. 211-     

القانون الدورل ؛ فتيحة يوسف، زلاضرات يف 22 حفيظة السيد احلداد، ادلوجز يف القانون الدورل اخلاص، ادلرج  السابق، ص -4
 .21م، ص 2009اخلاص) تنازع القوانُت،، السنة الرابعة، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، اجلزائر، 
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تتميز ، ىذه القواعد 1ذل القانون الذي حيكم العالقة القانونية ادلتضمنة عنصرا أجنبياإًتشد القاضي ل
للعالقة  ابكوهنا قواعد مزدوجة وغَت مباشرة لتسوية العالقات الدولية، فعوضا من أن تعطينا حال مباشر 

وتًتك  اأجنبي اعلى ىذه العالقة ادلتضمنة عنصر  هي تقوم فقط بتعيُت القانون الواجب التطبيقفالقانونية، 
كثَت من الدول حيث تعتمد عليو يف القانون الدورل اخلاص ال، ىذا ادلنهج تأثرت بو 2لو مسألة حلها
 .بية والدول العربية ومن بينها اجلزائرو هبا، كالدول األور 
وير القانون الدورل ذل تطإمريكي يرمي أكان زلل انتقاد واس  من طرف مفهوم   التنازع منهج

اخلاص، حيث نادى بضرورة االستغناء عن منهج التنازع كوسيلة فنية حلل مشكلة تنازع القوانُت حبجة 
نو يتصف باجلمود وال تراعى فيو ظروف النزاع وال األىداف التشريعية واالجتماعية والسياسية أ

قة قانونية معينة، فطابعو اآلرل واألعمى واالقتصادية للقوانُت ادلتنازعة حلكم مركز قانوين معُت أو عال
ًتك الفرصة يال  وخذ بعُت االعتبار النتيجة احملققة، ويف نفس الوقت ىُت قانون دون األييؤدي إذل تع
ادلعاصر  ، ىذا االذباه االمريكي3ناقشة أىداف القوانُت ادلتنازعة حلكم ادلسألة ادلعروضة عليودلللقاضي 

ن تطور القانون الدورل اخلاص يكمن يف إىدار قواعد اإلسناد أيف فقو القانون الدورل اخلاص يرى 
مراعيا الظروف  ااجلامدة، وإطالق العنان للقاضي ليبحث عن احلل ادلالئم للنزاع لكل حالة على حد

تنازع حكم ادلسألة ادلعروضة بعد ربليل وتقدير احللول اليت تقدمها القواعد ادلادية اليت  احمليطة هبا
ذل أفضل النتائج وأعدذلا إمر سيؤدي تسعى القوانُت إلدراكها، ىذا األ وأىداف السياسة التشريعية اليت

 . 4لألطراف
ىذا ادلنهج مؤسس على عدة نظريات منها نظرية ادلصاحل احلكومية، اليت يتزعمها األستاذ إن 

ويتمثل مضمون ، (Cavers) "كافرز" اليت يتزعمها االستاذ ونظرية القانون ادلالئم ،(Currie) "كوري"
، (Currie) "كوري"ن تنازع القوانُت ىو تنازع بُت ادلصاحل احلكومية كما يرى االستاذ أىذا الفقو يف 

اليت تتزاحم حلكم ادلسألة ادلتنازع فيها، حيث ال تصلح قواعد اإلسناد حلل  ىي مصاحل الدول أن دبعٌت
                                                 

 .50؛ حبار زلمد، ادلرج  السابق، ص 38ىشام على صادق، ادلطول يف القانون الدورل اخلاص، ادلرج  السابق، ص  -1
 .46-45القانون الدورل اخلاص، ادلرج  السابق، ص ىشام على صادق، ادلطول يف  -2
وما بعدىا؛ ىشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة  56صفوت أمحد عبد احلفيظ، ادلرج  السابق، ص  -3

 .508الدولية، ادلرج  السابق، ص 
  .60-59لسابق، ص ؛ صفوت أمحد عبد احلفيظ، ادلرج  ا67-  حبار زلمد، ادلرج  السابق، ص  -4
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حسن وسيلة حلل ىذا التنازع يكمن يف قيام القاضي بتحليل القواعد ادلادية ادلتنازعة أ، و 1ىذا النزاع
عليو، حىت يتمكن من الكشف عن ىدف كل قاعدة من ىذه القواعد،  ةحلكم العالقة القانونية ادلعروض

أن والسياسة اليت يرمي ادلشرع إذل ربقيقها واليت سبثل مصاحل ىذا ادلشرع، حيث ال ديكن التصديق ب
نظمة القانونية اليت ذلا عالقة بالنزاع، بل ىناك مصلحة لكل دولة زع يقوم جملرد وجود اختالف يف األالتنا

يتنازع قانوهنا حكم النزاع يف تطبيق قانوهنا، وإن دل توجد ىكذا مصلحة لدولة ما من ىذه الدول 
، فال 2ع كاذب" أو "مشكلة كاذبة"ادلرتبطة بالعالقة، فإننا ال نكون أمام تنازع قوانُت حقيقي بل "تناز 

يطبق القاضي على النزاع يف ىذه احلالة إال قانون الدولة اليت ذلا مصلحة سواء كانت دولة القاضي أو 
تقضي بضرورة إدخال تعديالت على قواعد  إحدى نظريات ىذا الفقو، من جهة أخرى 3جنبيةأدولة 

رونتها وعموميتها وقلتها يف مواجهة مواضي  واسعة اإلسناد التقليدية اليت تتسم بعدم تفصيلها وعدم م
ن يثار النزاع بشأهنا، دبعٌت أومعقدة، وذل  عن طريق تبٍت قواعد إسناد ربليلية بشأن كل جزئية ديكن 

كثر من أجعل ىذه القواعد أكثر عددا وأضيق نطاقا، حبيث زبتص كل قاعدة دبشكلة تنازع مستقلة أو 
 .4مشكلة لكن بينها ارتباط

نُت فكرتو تقتضي األخذ بعُت االعتبار احملتوى ادلادي للقوافإن  (Cavers) "كافرز"أما األستاذ  
تعزيز دور القاضي عن طريق السماح لو بالبحث عن أحسن احللول يف كل احملتمل تطبيقها، فهو يقًتح 

لة أتتنازع حكم ادلسحالة عن طريق ربليل وتقدير النتائج واحللول اليت تقدمها القواعد ادلادية اليت 
النزاع حىت حيدد القانون األجنيب يف  ، حيث يأخذ بعُت االعتبار سلتلف نقاط التالقيعليو ادلعروضة
مريكي، حيث مكنو من توسي  سلطاتو التقديرية يف اختيار ، ىذا ادلنهج تأثر بو القضاء األ5ادلالئم

جنيب، ويظهر استبعاد أالقانون الواجب التطبيق على النزاع ادلتعلق بالعالقة القانونية ادلشتملة على عنصر 
احملاكم االمريكية دلنهج التنازع يف حل ادلنازعات اخلاصة الدولية وتبنيها منهج القانون ادلالئم يف احلكم 

                                                 

 .508ىشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ادلرج  السابق، ص  -1
 .509، ص ادلرج  نفسو -2
 .61صفوت أمحد عبد احلفيظ، ادلرج  السابق، ص  -3
 .64، ص نفسوادلرج   -4
 .504الدولية، ادلرج  السابق، ص ىشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة  -5



 النظام القانوين الذي حيكم تطبيق اتفاق اخلضوع االختياري                                 الثاين الباب

 172 

 "جاكسون-بابوك" يف قضية م1963    09هَت الصادر عن زلكمة استئناف نيويورك بتاريخ الش
(Babcock v. Jackson)

1. 

اجب التطبيق على ادلسؤولية يف ىذه القضية مت استبعاد قاعدة التنازع اليت تقضي بأن القانون الو 
 16، وتتلخص وقائ  ىذه القضية يف أنو يوم اجلمعة 2فعال الضارة ىو قانون مكان وقوعهاعن األ
وليام "وأصدقائها السيد  (Georgia Babcock) "جورجيا بابوك"سافرت السيدة  م1960سبتمرب 
خَت بنفسو من مدينة على منت سيارة كان يقودىا ىذا األوزوجتو  (William Jackson) "جاكسون

سبوع، يف الطريق ويف ذل كندا لقضاء عطلة هناية األإُت بوالية نيويورك متوجه (Rochester) "روشسًت"
السيطرة على  (William Jackson) "وليام جاكسون" الكندية فقد السيد (Ontario) "اونتاريو"مقاطعة 

السيارة شلا جعلها تنحرف لتخرج عن الطريق وتصطدم حبائط صخري على جانب الطريق، ىذا احلادث 
بإصابات خطَتة كانت سببا يف قيامها  (Georgia Babcock)" بابوكجورجيا "تسبب بإصابة السيدة 

 (William Jackson) "وليام جاكسون"تطالب فيها السيد  كبرف  دعوى أمام احدى زلاكم نيويور 
 صابتها نتيجة اإلمهال الصادر عنو يف سياقة السيارة.أضرار اليت بالتعويض عن األ

وفق قاعدة اإلسناد يف القانون االمريكي يف ذل   القانون الواجب التطبيق على ىذا النزاع
فعال الضارة لقانون مكان وقوعها، وىو قانون ادلرور دلقاطعة لوقت تقضي خبضوع ادلسؤولية عن األا

حكامو على عدم إلزام قائد السيارة بتقدمي تعويض للراكب أاونتاريو الكندية، ىذا األخَت كان ينص يف 
ادلسافر معو باجملان يف حالة حدوث ضرر للمسافر، ىذا القانون وبناء على الدف  الذي قدمو ادلدعى 

ول درجة وقضت بعدم أعليو والذي يطالب فيو بتطبيق قواعد اإلسناد األمريكية؛ طبقتو فعال زلكمة 
 .استحقاق ادلدعية للتعويض

زلكمة استئناف نيويورك، حيث دل تؤيد احملكمة حكم احملكمة  ممت استئناف ىذا احلكم أما
باعتباره قانون زلل  (Ontario)" اونتاريو"قاطعة اخلاص دباالبتدائية الذي يقضي بتطبيق قانون ادلرور 

                                                 

1- Eleanor Cashin-Ritaine , L'influence américaine sur le droit international privé suisse et 

européen: Exemples choisis d'une influence interactive, In: L'américanisation des droits suisse et 

continentaux, Schulthess/Bruylant, 2006, p. 275. 

يسري على االلتزامات  » :نوأالفقرة االوذل من القانون ادلدين على  20القانون اجلزائري يأخذ هبذه القاعدة حيث ينص يف ادلادة  -2
 .«غَت التعاقدية قانون البلد الذي وق  فيو الفعل ادلنشئ لاللتزام...
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ىذا النزاع ىو ن القانون الواجب التطبيق على أوقوع احلادث، والذي دين  احلق يف التعويض، وقضت ب
حكمها  كضرر احلق يف التعويض وقد سببت زلكمة استئناف نيويور تقانون والية نيويورك الذي دينح للم

ال إقوى صلة بالنزاع بينما قانون والية أونتاريو ال يرتبط بالنزاع قانون والية نيويورك ىو األ أنعلى أساس 
االتصال، فالسيارة مسجلة ومؤمن عليها يف عناصر من عديد ال خالل بشكل عرضي، ويتبُت ذل  من

بوالية  (Rochester) "روشسًت"ضرر ومسبب الضرر ذلم موطن واحد وىو مدينة توالية نيويورك، ادل
قوى يف تطبيق ادلصلحة األ ةأن صاحبكما دأت من ىذه ادلدينة وانتهت إليها،  ن الرحلة بأنيويورك، و 
على التعويض دلا حلقها  رةضر تعلى النزاع ىي والية نيويورك، ىذه ادلصلحة تتمثل يف حصول ادل اقانوهن

بكندا من حرمان  (Ontario)" اونتاريو"من ضرر بسبب احلادث، بينما ليس ىناك مصلحة دلقاطعة 
من مُت الكندية أادلضرورة من التعويض، حىت وإن كان ذلذه ادلقاطعة مصلحة يف محاية شركات الت

ضرر وزلدث الضرر، إال أن ىذه ادلصلحة ال تالدعاوى الكيدية اليت قد ترف  عليها نتيجة التحايل بُت ادل
سيتم رفعها ضد  ن كان ىناك دعاوى سًتف إوجود ذلا يف ىذا النزاع، فالسيارة مؤمن عليها يف نيويورك و 

 مُت الكندية.أشركات الت ضدمريكية وليس شركات التأمُت األ

ساس أن تطبيقو سيؤدي إذل ادلساس دببدأ استقرار األوضاع أعلى  مريكياأل ا ادلنهجأنتقد ىذ
وادلراكز القانونية، فالسلطة التقديرية الواسعة ادلمنوحة للقاضي يف ربديد القانون الواجب التطبيق على 

م أن القاضي النزاع تؤدي إذل إخضاع نفس العالقة القانونية لقانون مغاير خيتلف باختالف القاضي مادا
هذا ادلنهج دل يعرف قبوال ف، لذل  1ىو من يقوم بتحديد القانون الواجب التطبيق على ىذه العالقة

يب وغَته من الدول حيث بقيت وفية دلنهج التنازع، ولعل أبلغ تعبَت على ذل  و واسعا يف القانوين األور 
، وم  2مريكييحميو من ىذا الفقو األل اهللإذل  االلتجاءالذي ذىب إذل  بيُتو ما قالو أحد الفقهاء األور 

صل السافيٍت عن طريق التخفيف من حدة ساىم يف تطوير نظرية التنازع ذات األذل  ىذا ادلنهج 
مريكية بية تقًتب من األفكار األو توجهاهتا ذات الصبغة التجريدية، ىذا التطور ذبلى يف ظهور أفكار أور 

ىي ذبزئة قواعد االسناد واعتماد حلول  رىم ىذه األفكاأبُت  ، من3ذل ىجر منهج التنازعإاليت تدعو 

                                                 

 .67حبار زلمد، ادلرج  السابق، ص  -1
 .56احلفيظ، ادلرج  السابق، ص  صفوت أمحد عبد -2
 .67-66ص  ،ادلرج  نفسو -3
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، ادلشرع اجلزائري استبعد 1تفصيلية للتنازع بغرض مواجهة احلاالت العملية ادلتنوعة لتحقيق عدالة أفضل
عديد من قواعد اإلسناد اليت الىذا ادلنهج من رلال التطبيق من خالل اتباع منهج التنازع حيث وض  

الواجب التطبيق لكل حالة معينة من ادلمكن أن تعرض أمام القضاء اجلزائري وادلتضمنة  ربدد القانون
 .2عنصرا أجنبيا، ىذه القواعد أدرجها ادلشرع يف القانون ادلدين اجلزائري

لصاحل قواعد  والتضحية بو  التنازع كلية استبعاد منهج نو من غَت ادلناسبأخَت يبدو لنا يف األ
اليت مت اخلاص  القواعد ادلادية للقانون الدورلتؤكده عدة اعتبارات فىذا الطرح مادية، أو نظام آخر، 

وتطبيق القواعد ادلادية الفرنسية يعتمد بالنتيجة على عرض النزاع  ،قواعد فرنسية ىي يف احلقيقة ذكرىا
ديكن ربديدىا إال عندما يكون القاضي احملاكم الفرنسية، ال على احملاكم اجلزائرية، فهذه القواعد ال أمام 

 .ادلعُت وادلعروض عليو النزاع ىو القاضي الفرنسي
كمة ادلعينة، احمل منها: قانون أنظمة قانونيةيتعلق بعدة اتفاق اخلضوع االختياري يف الواق   

و أالتفاق احملكمة اليت سينفذ فيها احلكم الصادر سواء طبقا ذلذا اقانون احملكمة ادلستبعدة، و قانون و 
ذل قواعد إ، أو احلل الذي يريد أن خيض  اتفاق اخلضوع االختياري إذل القواعد ادلادية ىذاسلالفا لو، 

الشرط ادلانح  تفحص مدى صحة وشرعيةيؤدي باألحرى إذل زيادة االختالفات بُت الدول اليت  خرىأ
كل زلكمة تطبق قواعدىا ادلادية   تتناسق للحلول إذا كان يأ حيث لن يكون ىناك، 3لالختصاص
، أو حلوال يضعها القاضي حسب كل حالة كما ىو 4اتفاقات اخلضوع االختياري على هبا اخلاصة

بدال  احلال يف النظام االمريكي، م  ذل  التمس  ببعض القواعد ادلادية الصادرة يف مسائل التحكيم
عن طريق طراف لأل الشرعية توقعاتفمخالفة ال ،جدا ايبدو مفيد من التوجو إذل قاعدة تنازع القوانُت

 والقاضي ادلعُت غَت سلتص بسبب أن النزاع ادلعروض أمامو مرتبط ببطالن العقد الذي أدرج فيأن  اعتبار
ومن ىنا تبدو استقاللية شرط ، وفق قانون معُت يبدو غَت عادل شرط اتفاق اخلضوع االختياري

ي على أمرا مهما، قد ينتقد ىذا الر أمن القانون الدورل اخلاص  اخلضوع االختياري تطبيقا لقاعدة مادية

                                                 

 .499ىشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ادلرج  السابق، ص  -1
 20ادلــؤرخ يف    -  ، راجــ : القــانون رقــم 24إذل ادلــادة  09يــنظم ادلشــرع اجلزائــري قواعــد التنــازع يف القــانون ادلــدين مــن ادلــادة  -2

 ادلتضمن القانون ادلدين ادلعّدل وادلتّمم.     سبتمرب    ادلوافق  1395رمضان عام 

3- N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n° 360. 

 .113بالق زلمد، ادلرج  السابق، ص راج  يف ىذا ادلعٌت:  -4
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يف إطار القانون  ننا نطبق قاعدة مادية أصلها غَت وطٍت، ىذا االنتقاد خيتفي عندما نكونأساس أ
 ، وادراج ىذه القاعدة ادلادية يف اتفاقية ثنائية أو دولية يسمح بتجاوز االنتقاد السابق.االتفاقي

ها ادلماثلة بُت القانون ببأن ىذه الثورة اذباه منهج التنازع قد يكون س القولديكن خَت يف األ
أخرى غَت  دلناىجمهال كافة العالقات الدولية اليت زبض  يف حلها إالدورل اخلاص وبُت تنازع القوانُت، و 

نهج ادلعتمد، منهج التنازع، ويف احلقيقة القانون الدورل اخلاص ىو قانون العالقات الدولية مهما كان ادل
 .1خروليس أمام زلاولة استبدال منهج بآحينها نكون أمام تعدد للمناىج 

إن تعدد ادلناىج يف القانون الدورل اخلاص ادلعاصر أصبح حتمية يصعب إنكارىا، حالة القانون 
اليت تنظم العالقات  الدورل اخلاص والظروف الدولية يف يومنا ىذا تقتضي التعايش والتعاون بُت ادلناىج
ذل قواعد التنازع حُت إاخلاصة الدولية لتحقق ادلالئمة والعدالة ذلذه العالقات، فيكون من ادلفيد اللجوء 

ن منهج القواعد ادلادية يتميز أيضا أيتبُت قصور القواعد ادلادية أو عند تعذر ربديد نطاقها، كما 
ىدافو، وذل  من خالل تعايشو م  أمأمولة يف ذل نتائج إخبصوصيات تضفي مرونة يف تطبيقو وتؤدي 

األنظمة الوطنية شرط عدم سلالفتو للمصاحل ادلشروعة للدول، إذن العالقة بُت قواعد التنازع والقواعد 
ذل اجلم  بُت ىذين النوعُت من إادلادية ىي عالقة ذباور وتعايش، حيث أن القاضي أو احملكم حيتاج 

ادلنازعات ذات الطاب  الدورل، فمنهج القواعد ادلادية وبسبب حداثتو  القواعد عندما يتوذل مسألة حسم
ن يكون لو القابلية ادلطلقة للتطبيق فهو نظام قانوين غَت كامل ال ديكنو تنظيم كافة جوانب أال ديكن 

ديكن ذل قواعد التنازع، والنتيجة اليت ديكن الوقوف عليها أنو ال إالعقود الدولية بل ال بد معو من اللجوء 
دون طلب  ألي منهج أن يستأثر وحده بتنظيم كل عناصر ادلنازعة بشأن العالقة القانونية اخلاصة الدولية

بالرغم  ، إسقاط ىذه الفكرة على اتفاقات اخلضوع االختياري يبُت أنو2خرىيد العون من ادلناىج األ
خلضوع االختياري الذي البعض يرى بأن ىناك صعوبة يف ربديد ضوابط ربط مالئمة التفاق ا من أن

عوبات، ىناك إمكانية للتغلب على ىذه الصأن م  ذل   تضحيربر التخلي عن منهج التنازع، إال أنو ي
 ن.وذل  ما سنحاول توضيحو اآل

                                                 

 .126ص  ثاين،الاجلزء  ادلرج  السابق، ،موحند إسعاد -1
حسام فتحي ناصف، القانون الواجب التطبيق على نقل اتفاق التحكيم اذل الغَت، رللة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق  -2

 .241بالق زلمد، ادلرج  السابق، ص وما بعدىا؛  171م، ص 2002 1، ع.44جبامعة عُت مشس، مج. 
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 منهج التنازعالمبحث الثاني: اللجوء إلى 
يف رلاؿ اتفاقات اخلضوع  كلية  على ما سبق عرضو فإف منهج التنازع ال ؽلكن استبعاده بناءن 
كبالتايل فإف  ،اتفاؽ اخلضوع االختيارم أك شرعية القواعد ادلادية يتعلق دبسألة قبوؿ عماؿإف االختيارم،

 معُت لإلرادة ادلشًتكة للطرفُت أف تشكل معيار ربط لنظاـ قضائيشركط اليت ؽلكن فيها المعرفة ما ىي 
لة يف الواقع تتعلق بقواعد االختصاص القضائي الدكيل، أال ؽلكن أف زبضع إال لقواعد مادية، ىذه ادلس

ر اتفاؽ اثآك  صحةليحكم  منهج التنازعاللجوء إىل خرل أمن جهة  ،1كاليت يف جوىرىا ىي قواعد مادية
االختصاص القضائي  يقرر أفادلبدأ الذم هبذا  سمثل ضابط اختصاص، ال ؽل تعترب األطراؼ اليتإرادة 

 ىذا ادلبدأ يعٍت فقط أف ربط نزاع ما مع نظاـ قضائي ،عن تنازع القوانُت ادلباشر غلب أف يكوف مستقال
 ذا كافإ تقرر اليتىي قواعد االختصاص الدكيل لدكلة ما  ،ال ؽلكن أف يعتمد على قانوف أجنيب معُت

القانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ اخلضوع ليو فإف كع ،عن اختصاص ىذه الدكلة ؼلرجك أدخل ي نزاعال
إذا كاف اتفاؽ اإلرادة مت  ما كلكن فقط معرفةاالتفاؽ االختيارم لن يتم استشارتو فيما يتعلق بقبوؿ ىذا 

 .صحيحبشكل  عقده
ثَت مسائل نظرية يربديد القانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ اخلضوع االختيارم الواقع أف  

 ىذه التأين يف دراسة القانوف الواجب التطبيق على تدعونا إىلىذه الصعوبات ، صعوبات مجةذات 
قواعد التنازع اليت ؽلكن تطبيقها على اتفاؽ اخلضوع  عرضمسبقا  علينا ىذا ما يفرض، ك تتفاقاالا

 يف القانوف اجلزائرم اعتمادىا ؽلكنقواعد التنازع اليت  ىلإالتطرؽ مث بعد ذلك  (طلب اكؿ)ادل االختيارم
 .الثاين(طلب )ادل

 .التي يمكن تطبيقها على اتفاق الخضوع االختياريالمطلب االول: قواعد التنازع 
اليت تقًتح الربط من بُت النظريات ادلعدة عن طريق منهج التنازع نالحظ تفرقة بُت تلك 

(، كاليت تقًتح الفرع الثاينسس على التطبيق اجلامع لقانونُت )( كبُت تلك اليت تؤ الفرع األكؿاألحادم )
تنازع ذات الربط األحادم، ال تعٍت بالضركرة النشَت ىنا أف قاعدة ك (، الفرع الثالث) امتعدد اأحادي اربط

ف يكوف ىناؾ عدة أأف يكوف فيها قانوف كاحد ػلكم اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف رلملو، بل ؽلكن 
قانوف كاحد على كأف يطبق يطبق على مسائل سلتلفة ذلذا االتفاؽ مثال   اأحادي اقواعد تنازع تتضمن ربط

                                                 

 .184ادلرجع السابق، ص  ،حبار زلمد -1
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خر يطبق على الشكل، ىذه احلالة غلب أف ظليزىا آضوع، كقانوف خر يطبق على ادلو آىلية، كقانوف األ
عن تلك اليت تكوف فيها قاعدة التنازع تتضمن عدة ركابط حبيث تعُت عدة قوانُت تطبق تطبيقا جامعا 

، مثال ما ينص عليو ادلشرع اجلزائرم يف مسائل الشركط ادلوضوعية للزكاج حيث على نفس ادلسألة
ماـ تطبيق جامع أن الزكجُت، فحُت ؼلتلف قانوف جنسية الزكج كالزكجة نكوف ىل قانوف كل مإيسندىا 

 .1ك موزع للقانونُتأ
 : حلول التنازع المؤسسة على الربط األحادي.الفرع األول

حادم بعضها ػليل إىل القانوف الوطٍت للطرفُت األمن بُت حلوؿ التنازع ادلؤسسة على الربط 
 (.الفقرة الثالثة( كأخَتا إىل قانوف اإلرادة )الفقرة الثانيةقانوف القاضي )( كأخرل إىل الفقرة األكىل)

  طني لطرفي عقد الخضوع االختياري.: القانون الو الفقرة األولى

القانوف الوطٍت للطرفُت يعٍت تطبيق قانوف جنسية الطرفُت، حيث ؽلكن اعتباره كضابط إسناد 
على أساس فكرة االختصاص القانوين الشخصي للدكلة على كل عالقة قانونية موضوعها أشخاص 

، ككما ىو مقرر فإف االختصاص القضائي الدكيل للمحاكم الوطنية يقـو 2اجلنسيةيرتبطوف هبا بواسطة 
نتيجة الرتباط الدعول موضوع النزاع هبذه احملاكم عن طريق أشخاصها الذين ػلملوف جنسيتها، حيث 

، فاالختصاص الدكيل يقـو على فكرة كجود رابط بُت 3يكوف ىذا االختصاص اختصاصا دكليا أصيال
اجلنسية  ، ىذا االختصاص ادلبٍت على معيار4السلطة الوطنية كموضوع ىذه السلطة دبعٌت الوطٍت نفسو

، 5ها يف الداخل كاخلارج كىي اعتبارات تتعلق بسيادة الدكلةيييعرب عن الوالية القضائية للدكلة على كطن
، كجود ىذه العالقة .جؽ.إ.ـ.إمن  14ك 16نص ادلادتُت بيف القانوف اجلزائرم  كرسىذا ادلعيار ي

إذا تطبيق القانوف الوطٍت على اتفاؽ ف يربر أكاالمتيازات القضائية ادلؤسسة على جنسية ادلتقاضُت ؽلكن 
ىي ضابط اسناد يقـو عليها  اخلضوع االختيارم، انطالقا من الوقت الذم نعترب فيو أف اجلنسية

                                                 

يسرم على الشركط ادلوضوعية اخلاصة بصحة الزكاج القانوف الوطٍت لكل  » :نوأمن القانوف ادلدين اجلزائرم على  11تنص ادلادة  -1
 .«من الزكجُت

 .42ـ، ص 2011منشورات زين احلقوقية،  ،عبد الرسوؿ األسدم، اجلنسية كالعالقات الدكلية، الطبعة الثانية -2

 .220عبد الرسوؿ األسدم، ادلرجع السابق، ص  -3

4- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 62. 

 .45عبد الرسوؿ األسدم، ادلرجع السابق، ص  -5
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من طرؼ ادلتقاضُت أنفسهم  ُت زلكمة أجنبيةيتععندما يتم  كعليواالختصاص الطبيعي للقضاء الوطٍت، 
 .1طراؼذلاتو األ التمديد ؼلضع ألحكاـ القانوف الوطٍتفإف ىذا ، اتفاؽ اخلضوع االختيارمبواسطة 

مع ذلك فإف استعماؿ معيار اجلنسية لتحديد القانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ اخلضوع 
علها أف اعتماد ىذا الضابط يثَت صعوبة يف ربديد القانوف الواجب أاالختيارم القى انتقادات كثَتة، من 

أك يغَتاف جنسيتهما ما بُت كقت  مشًتكة، أك باألحرلجنسية كاحدة التطبيق إذا مل يكن للمتقاضُت 
حدعلا أك كليهما مزدكج اجلنسية أك عدًن أأك إذا كاف  االتفاؽ على اخلضوع االختيارم كنشوء النزاع،

ك بالتناكب أ للقوانُت، ادلوزع  التطبيق اجلامع أك إىل التطبيقىلإذا أف نلجأ إاجلنسية، غلب يف ىذه احلالة 
أم ك  ،لخر أصر ربط اعن البحث عنكما ؽلكن   ك ادلدعى عليو،أ يدبعٌت تطبيق القانوف الوطٍت للمدع

ف تطبيقو سيسهل عملية ربديد القانوف الواجب التطبيق على أخيار من بُت ىذه اخليارات ال يبدك 
اتفاؽ اخلضوع االختيارم، كما أف ضوابط الربط ادلخصصة لتنازع القوانُت ليست كلها مرتبطة جبنسية 

ال دكرا احتياطيا اذباه اختصاص ادلبدأ ادلصنف إال تلعب  .جمن ؽ.إ.ـ.إ 14ك 16ادلتقاضُت، فادلواد 
تمثل يف القواعد الداخلية لالختصاص احمللي ادلنقولة إىل ااجماؿ الدكيل، طابعها باالختصاص العادم ادل

، اجلوازم ال يسمح باعتمادىا كضوابط تؤسس لتطبيق القانوف الوطٍت على اتفاؽ اخلضوع االختيارم
وف نو ال ؽلكن التأسيس لتطبيق القانأىذا التصور لدكر اجلنسية يف االختصاص القضائي الدكيل، يتبعو ب

أنو ال ؽلكن االعتماد على القانوف الوطٍت للطرفُت  الوطٍت على اتفاؽ اخلضوع االختيارم، حيث يبدك 
 .2ىل القانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ اخلضوع االختيارمإكضابط اسناد يرشدنا 

 .: قانون القاضيالفقرة الثانية

قانوف احملكمة اليت طرح أمامها النزاع سواء كانت احملكمة  (La lex fori) يقصد بقانوف القاضي
اليت اتفق اخلصـو على عرض النزاع عليها، أك احملكمة اليت كانت سلتصة أصال بالنزاع كمت االتفاؽ على 

، أك زلكمة ثالثة ال ىي احملكمة ادلختصة أصال كال ىي تلك اليت مت االتفاؽ على 3استبعاد اختصاصها
يف  ةالفاصل احملكمةقانوف : كىينتوقع عدة قوانُت أف ص، يف ىذا الصدد إذا ؽلكننا االختصا منحها

 .(ثالثا) ةادلعين كمةقانوف احمل مث، (ثانيا) ةادلستبعد احملكمةمث قانوف ، (أكال) النزاع

                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 65. 

2- Ibid., n
os

 66 et s. 

 .244ادلرجع السابق، ص  الدكيل كتنفيذ األحكاـ األجنبية، االختصاص القضائي حساـ الدين فتحي ناصف، -3
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 قانوف احملكمة الفاصلة يف النزاع. أوال:

قانوف دكلة احملكمة ادلعركض  مأبالنسبة جلانب من الفقو يرل بضركرة تطبيق قانوف القاضي 
التطبيق عند ربديد  بة، حيث يتوجب على احملكمة أف ال تبحث عن قوانُت أخرل كاج1عليها النزاع

اختصاىا، ىذا التطبيق احلصرم لقانوف القاضي بصفة عامة تربره الطبيعة اإلجرائية التفاؽ اخلضوع 
يف جلب االختصاص إىل احملكمة اليت طرح  االختيارم، ألنو اتفاؽ يهدؼ إىل ترتيب أثر معُت يتمثل

، 2كثر من اتصاذلا بفكرة العقدباإلجراءات التصاذلا باالختصاص أ النزاع عليها كىذه ادلسألة متعلقة
كمن مث إذا كانت اإلجراءات زبضع لقانوف القاضي، فإنو غلب أف يكوف اآلمر كذلك بالنسبة التفاقات 

الطبيعة اإلجرائية  ألنو يأخذ بعُت االعتبارسبقت اإلشارة إليو منتقد اخلضوع االختيارم، ىذا التربير كما 
التفاقات اخلضوع االختيارم يف حُت يتجاىل الطبيعة العقدية ذلذا االتفاؽ حىت كلو أف الوظيفة 

 األساسية ذلذا األخَت تتمثل يف تنفيذ قاعدة اختصاص قضائي دكيل.

الداخلي للقاضي الفاصل يف النزاع ألف ىذا يف احلقيقة ال ؽلكن التمسك بتطبيق القانوف 
القانوف ال ؽلكن معرفتو مسبقا إال يف الفرضية اليت يكوف فيها القاضي الفاصل يف النزاع ىو القاضي 
ادلعُت، فعندما يكوف القاضي ادلعُت ليس ىو القاضي الفاصل يف النزاع، القانوف ادلطبق سيتحدد حسب 

ضي الغَت معُت دبوجب اتفاؽ اخلضوع االختيارم، فنحن نعرؼ أنو رغبة ادلدعي الذم اختار ىذا القا
احملكمة  بشكل دقيقاتفاؽ خضوع االختيارم ػلددكف إبراـ  من بُت األسباب اليت ذبعل ادلتقاضُت عند

 اادلختصة بالنزاع ىو استبعاد كل التباس خبصوص ربديد القضاء ادلختص، ىذا اذلدؼ سيصبح مستبعد
ثر أف يقـو ادلدعي برفع القضية أماـ قضاء سلتلف أم ألكي ال ينتج ىذا االتفاؽ  بسهولة إذا كاف يكفي
نو فقط ألف قانوف القاضي الفاصل يف النزاع يبطل اتفاؽ اخلضوع االختيارم، يعن ذلك الذم مت تعي

مر يتعلق دبسألة مهمة تتعلق بأىداؼ اتفاؽ اخلضوع االختيارم، أين كدلا كاف األ كنتيجة لذلككىكذا 
توقعات األطراؼ مهمة جدا، فإف استبعاد تطبيق قانوف القاضي للمحكمة الفاصلة يف النزاع يفرض 

 .3نفسو ىنا
 

                                                 

 .139، ادلرجع السابق، ص ، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكليةأمحد عبد الكرًن سالمة  -1

 .156 حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكيل، ادلرجع السابق، ص -2
3- P. Guez, thèse préc., p. 222. 
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 قانوف احملكمة ادلستبعدة: ثانيا:

 ىي تيف النزاع ليس ةالفاصل احملكمةكوف تتطبيق قانوف احملكمة ادلستبعدة يتصور تطبيقو عندما 
ك بطالف أفصل يف مسألة صحة تأف  اغلب عليه احملكمة، ىنا ةادلستبعد احملكمة الكنه ةادلعين احملكمة

باعتباره قانوف القاضي الفاصل يف  احملكمةمر ىنا ال يتعلق يف النهاية إال بتطبيق قانوف ، كاألااستبعادى
حىت  ةادلستبعد احملكمة النزاع، يف ادلقابل إخضاع فعالية اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف رلملها إىل قانوف

تطبيق قانوف احملكمة  ىذا الرابط ادلتمثل يف يف النزاع معًتض عليو بشدة، ةالفاصل تليس اهنأكلو 
من طرؼ احملكمة الفيدرالية  رفضو، كمت 1ادلستبعدة مت اقًتاحو من طرؼ بعض الفقهاء خاصة االيطاليوف

 األثرعلى  فضلادلالتفاقية التحكيم ىو  أف األثر اإلغلايب يف مسائل التحكيم السويسرية اليت قدرت
، 2يصبح غَت عملي عندما تكوف ىناؾ عدة زلاكم مستبعدة ةادلستبعد احملكمةتطبيق قانوف أف ك ، السليب

ال ؽلكن أف  يبدك أنو فيما يتعلق باتفاؽ اخلضوع االختيارم، اختصاص قانوف قاضي احملكمة ادلستبعدة
حال مناسبا، خاصة كأنو غلعل من القانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ اخلضوع االختيارم يعتمد  كوفي

على األثر السليب ذلذا االتفاؽ، فاالستبعاد ما ىو إال نتيجة بالنسبة جلوىر اتفاؽ اخلضوع االختيارم 
أنو من  يتضح كادلتمثل يف التعيُت أم تعيُت القاضي الذم سيفصل يف النزاع، باإلضافة إىل ذلك

غَت سلتصة على أساس اختصاص حصرم لقانوف  نفسها عتربالصعوبة تصور كيف ؽلكن حملكمة أف ت
نها أك استبعادىا إال بتطبيق يأجنيب، سواء كاف مستبعدا أك معينا احملكمة ال غلب أف تقدر شرعية تعي

كة لألطراؼ ؽلكن ذلا أف تعُت قواعدىا اخلاصة كادلتعلقة باالختصاص حيث تقرر إذا كانت اإلرادة ادلشًت 
مر ترفضو طبيعة التنظيم القانوين لالختصاص القضائي الدكيل، حيث ، ىذا األاأجنبي اأك ال تعُت قضاء

  .3تعترب ىذه القواعد مفردة اجلانب كال هتتم إال بثبوت انتقاء كالية القاضي الوطٍت
 قانوف احملكمة ادلعينة: ثالثا:

، ىذا 4يقضي بتطبيق قانوف دكلة احملكمة ادلعينة على اتفاؽ اخلضوع االختيارم ضابطىذا ال
ـ يف مادهتا اخلامسة، حيث تنص على 4112جواف  01الربط تشَت إليو أيضا اتفاقية الىام الصادرة يف 

أف زلكمة كزلاكم الدكلة ادلتعاقدة ادلعينة دبوجب اتفاؽ خضوع اختيارم حصرم ىي سلتصة للفصل يف 
                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 126 . 

2- P. Guez, thèse préc., p. 224. 

 .140، ادلرجع السابق، ص ، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكليةأمحد عبد الكرًن سالمة -3

4- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n
os

 118 et s. 
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)دبعٌت قانوف  دكلةػػػوف ىذه الػػػزاع الذم يطبق عليو االتفاؽ، إال إذا كاف ىذا االتفاؽ باطال حسب قانالن
، فحسب البعض اختصاص قانوف احملكمة ادلعينة تعدة انتقادا ىذا الربط كجهت لو، 1احملكمة ادلعينة(

ال ؽلكن التمسك بو عندما يتنازع األطراؼ حوؿ كجود الشرط ادلانح لالختصاص يف حد ذاتو، كما أف 
نو جبانب التعيُت يتواجد بالضركرة أىذا الربط يهمل الطبيعة ادلزدكجة التفاؽ اخلضوع االختيارم، دبعٌت 

صعوبات تواجهها احملكمة ادلستبعدة عندما تريد التعامل مع شرط يكوف  ستبعاد، كما أف ىناؾالعملية ا
 .2ف قانوهنا يعتربه باطالأمن طرؼ القاضي ادلعُت يف حُت  اصحيح

يف تطبيق قانوف القاضي ادلعُت على اتفاؽ ؽلكن أف يكوف أصال  اأف ىناؾ تعارضقد يبدك 
مع ، فإذا كاف اتفاؽ اخلضوع االختيارم باطال يصعب تطبيق قانوف الدكلة اليت عينت زلاكمها، باطال

ف نأخذ يف احلسباف أف ىذا الربط مستقل عن مسألة أيف ىذه احلالة غلب  نوأذلك ىناؾ من يرل ب
، فمهما يكن غلب أف يكوف ىناؾ قانوف يفصل حوؿ أـ باطال امعرفة ىل الشرط سيكوف صحيح

، كيف ىذا اإلطار التمسك باختصاص قانوف القاضي ادلعُت يسمح من عدمواالتفاؽ كجود  مسألة
بتطبيق نفس القانوف كذلك بغض النظر عن احملكمة الفاصلة يف النزاع سواء كانت معينة أك مستبعدة أك 

عٌت أف ىذا زلكمة ثالثة، أما خبصوص كوف أف ىذا الربط ال يأخذ بعُت االعتبار األثر ادلزدكج للشرط، دب
ثر االستبعاد كبالتايل احملكمة ادلستبعدة، كبالتايل فإنو من ادلمكن جدا أف أالرابط ال يأخذ يف احلسباف 

نو صحيح حسب احملكمة ادلعينة، يبدك أف ىذا االعًتاض ال أقانوف القاضي ادلستبعد يبطل الشرط رغم 
ال يغَت من شيء، خاصة إذا كاف ىذا ؽلكن أف يكوف حامسا، كوف القاضي ادلستبعد يفصل يف النزاع 

ننا أالضابط يتم تطبيقو من طرؼ كل احملاكم سواء كانت مستبعدة أك معركض عليها النزاع، بالرغم من 
نعلم مدل صعوبة ىذا األمر الذم ال ؽلكن ربقيقو إال يف إطار اتفاقيات دكلية كاتفاقية الىام، إذا 

سن من بُت الضوابط ادلقًتحة، ىذا الضابط يالئم كل احلاالت يبدك أف ضابط احملكمة ادلعينة يعترب األح
 كمة، كذلك فإف احملةادلعين كمةاحمل يى تيف النزاع ليس ةالفاصل كمةكوف فيها احملتخاصة احلالة اليت 

                                                 

1- Article 5: Compétence du tribunal élu: « 1. Le tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant 

désignés dans un accord exclusif d'élection de for sont compétents pour connaître d'un litige auquel 

l’accord s’applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet Etat. 
2- Actes et Documents de la Xe session de la Conférence de La Haye de droit international privé, t. 

IV, For contractuel, Rapport du Comité ad hoc, pp. 30 à 32. 
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أخذ بعُت االعتبار صحة أك بطالف الشرط حسب قانوف احملكمة تعندما  ةيف النزاع كادلستبعد ةالفاصل
 .1عدالة كما رأينا سابقاالبتجنب إنكار  اذلادلعينة سيسمح 

 : قانون اإلرادة:الفقرة الثالثة
 تىناؾ من يرل بأف اتفاؽ اخلضوع االختيارم ؼلضع للقانوف الواجب التطبيق يف شأف االلتزاما

كىو قانوف اإلرادة، ألف اتفاؽ اخلضوع االختيارم لو طبيعة عقدية فهو اتفاؽ بُت اخلصـو  التعاقدية
ؽلكن  م، كمن مث تطبيق قانوف اإلرادة على اتفاؽ اخلضوع االختيار 2للخضوع الختصاص زلكمة معينة

لركابط ، األكىل يطبق فيها قانوف اإلرادة كقانوف كاجب التطبيق على ادلوضوع بسبب اُتقتيتصوره بطر 
كاجب التطبيق على  اباعتباره قانون تطبيقو ، أك(أكال) اجلامعة بُت القانوف ادلوضوعي كالدعول القضائية

 .(ثانيا) العقد
 تطبيق قانوف اإلرادة باعتباره القانوف الواجب التطبيق على الدعول القضائية. :أوال

على اتفاؽ اخلضوع االختيارم يستمد  الدعول القضائيةتطبيق القانوف الواجب التطبيق على 
أساسو من صعوبة الفصل بُت الدعول القضائية كاحلق أك ادلركز القانوين الذم ربميو ىذه الدعول، فال 
دعول بدكف حق، فحسب ىذا ادلفهـو الدعول ترتبط مع احلق ارتباطا كامال يف الوجود كالعدـ، حبيث 

، ىذا االذباه يرل أف الدعول ىي ذات احلق أك 3رخإخضاع أحدعلا لقانوف مستقل عن اآليستحيل 
ادلركز القانوين، فهناؾ رابطة قوية بُت الدعول كاحلق الذم ربميو، فال كجود لدعول بدكف كجود حق 
سابق مت االعتداء عليو كيراد دفع ىذا االعتداء عنو، فيكوف احلق يف حالة سكوف عند انعداـ ادلنازعة يف 

وزع التمتع بو ربرؾ ذلك احلق حلماية ذاتو كبذلك مسي  االعتداء عليو أك ن  التمتع هبذا احلق، فإف مت
 "دؽلولومب"بالدعول، حينها ؽلكن القوؿ بأف الدعول ىي احلق ادلوضوعي ذاتو، ككما بقوؿ الفقيو 

(Demolombe) ال  ، كدلا كاف احلق كالدعول كال4الدعول القضائية ىي احلق يف حالة حركة أك منازعة
خر غَت احلق يف مرحلتو القضائية، ىذه النتيجة تسمح بإمكانية حل تنازع آ ول ليست شيئاالدعيتجزأ ف

                                                 

؛  أمحد عبد الكرًن سالمة، فقو 157 حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكيل، ادلرجع السابق، ص -1
 .141ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص 

، 245حساـ الدين فتحي ناصف، االختصاص القضائي الدكيل كتنفيذ األحكاـ األجنبية )دراسة مقارنة(، ادلرجع السابق، ص  -2
Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, op.cit., n - يضا:أ راجع

o
  1 . 

 .72ادلرجع السابق، ص  ،أمحد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية -3

 .66، ص نفسوادلرجع  -4
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القوانُت ما داـ أنو ال انفصاؿ بُت الدعول كاحلق كعليو ؼلضعاف لقانوف كاحد يتم ربديده كفقا لألصوؿ 
احلق، فمن ادلنطقي هنا جزء ثانوم من أ علىلدعول ل نظرذلك إذا  ، على1الفنية حلل تنازع القوانُت

القانوف الواجب التطبيق على ىذا احلق دبعٌت القانوف  عليو بالنسبة التفاؽ اخلضوع االختيارم أف نطبق
ادلختص حبكم العالقة القانونية على االتفاؽ الذم سيحدد ادلكاف الذم ستتم فيو الدعول القضائية، 

طبيق على اتفاؽ اخلضوع االختيارم سيكوف كيتبع ذلك يف ادلسائل التعاقدية أف القانوف الواجب الت
 .2ادلوضوعالقانوف الواجب التطبيق على 

احلق زلل النزاع، فرغم أف ىذا أفرط يف تقدير مدل ارتباط الدعول ب وىذا االذباه أنعلى يعاب 
ىل إطالؽ إ األمر ف يؤدم ىذاأخَت يتحرؾ يف حالة إمكانية اللجوء للقضاء لطلب محايتو، فال غلب األ

ىذا االرتباط، فإف كانت الدعول ىي كسيلة للحماية القضائية شلا يستتبعو كجود زلل ذلذه احلماية 
ف التكييف أمن غَت الدقيق اخللط بُت زلل احلماية القضائية ككسيلتها، كما فإنو ذف إكادلتمثل يف احلق، 

لقضائية يف حد ذاهتا تًتجم احلق يف ىل الفصل بُت الدعول كاحلق، فالدعول اإالقانوين السليم يدعونا 
جرائي، كالدعول أيضا رلرد حق إااللتجاء للقضاء، فهي ذاهتا حق غَت أنو حق من نوع خاص ىو حق 

ىل تأمينها، كعليو قد صلد دعول بدكف حق  إيثبت لألشخاص مستقال عن احلقوؽ اليت يهدؼ 
وجد احلق بغَت دعول حُت يكوف احلق ىل ازباذ اجراءات ربفظية أك كقتية، كقد يإكالدعول الرامية 

 . 3موجودا دكف كجود اعتداء عليو
عن احلق يف االلتجاء إىل القضاء أك الوسيلة يعرب إذا كانت الدعول اليـو ىي مفهـو مستقل 

اليت سبنح احلماية القضائية الفعلية للحق، كأنو ال ارتباط بينها كبُت احلق زلل احلماية، فليس ىناؾ ما 
حجة أخرل تدعم استبعاد ىذا الربط  ىناؾيربر إخضاع اتفاؽ اخلضوع االختيارم لقانوف ىذا احلق، 

تنازع القوانُت كتنازع االختصاص القضائي يصبح يف القانوف الدكيل  ف التفريق بُتأتتمثل يف كوف ك 
اخلاص ترمجة للتفريق بُت احلق كالدعول القضائية، كانطالقا من ىذا الوقت أين يطرح اتفاؽ اخلضوع 

تنازع القوانُت فإف االختيارم مسألة تنازع القوانُت فقط هبدؼ حل مسألة تنازع االختصاص القضائي، 
ػلل حسب ادلعطيات اخلاصة لقواعد اإلجراءات ادلدنية الدكلية، كليس حبسب تلك اليت  فأىذا غلب 

                                                 

 .67رجع السابق، ص ادل ،أمحد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية -1

2- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n
os

 105 et s. 

 .67أمحد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  -3
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مع ذلك غلب أف نعًتؼ أف الدعول  ،1تؤدم إىل اختيار ىذا كذاؾ القانوف ليحكم موضوع النزاع
ؤكده مثال بعض مظاىر الدعول مثل تالقضائية ال ترتبط كلية بتنازع االختصاص القضائي، كىذا ما 

، كانطالقا 2فهو أكثر ارتباطا باحلق ادلتنازع عليوـ ادلسقط، فهو مرتبط بادلوضوع يف النظاـ الدكيل، التقاد
من ىذا الواقع ىناؾ من يرل أنو يف إطار القانوف الواجب التطبيق الدعول القضائية زبضع للقانوف 

وف القاضي مثل ما الذم ػلكم ادلوضوع، كبعض ىذه الدعاكل كبسبب القواعد ادلنظمة ذلا زبضع لقان
، فضال عن ذلك اتفاؽ اخلضوع 3ىو احلاؿ بالنسبة للقانوف الواجب التطبيق على الدعول غَت ادلباشرة

ثر يتمثل يف ربديد ادلكاف أيف ىذا ادلفهـو ىذا االتفاؽ لو  ،االختيارم يتعلق دائما بالدعول القضائية
الذم تقاـ فيو الدعول، كعلى ذلك ؽلكن دائما إمكانية تصور أف القانوف الواجب التطبيق على الدعول 

ساس أالقضائية ىو الذم غلب أف يطبق على اتفاؽ اخلضوع االختيارم، ىذا الرأم السابق انتقد على 
كن دبمارسة ىذه الدعول دبعٌت طلب للعدالة،  أف اتفاؽ اخلضوع االختيارم ال يتعلق بوجود الدعول كل

إف كذلك الدعول زبتلف عن الطلب حبد ذاتو إذا كانت ىذه األخَتة ستؤدم بطريقة ما إىل ذبسيده، 
 .4اتفاؽ اخلضوع االختيارم دكره فقط ربديد مكاف طلب العدالة كاليت زبضع لقانوف القاضي

دعول القضائية على اتفاؽ اخلضوع تربير رفض تطبيق القانوف الواجب التطبيق على ال
نو يتعلق دبفهومُت أساسُت سلتلفُت، على مستول طبيعتها القانونية أكال دبا أف أاالختيارم يتمثل يف 

، بينما الدعول القضائية ال تظهر إال من خالؿ تصرفات ديةطبيعة عق كذ وى ماتفاؽ اخلضوع االختيار 
 القاضي الذم سيفصل يف النزاع شيء، كاحلق يف ُتتعيف على مستول كظيفتها، أل ثانياإجرائية، 

ادلفهوماف ال ؽلكن التقارب  فنو إذا كاف ىذاإخر، كعليو فآاحلصوؿ على حكم من ىذا القاضي شيء 
 شكوؾ فيو أف الواحدة )اخلضوع االختيارم( ؽلكن أف تؤثر على األخرلادل من غَتنو أبينهما، حىت كلو 

ب فهم األسباب اليت تربر أف الربط اخلاص بالدعول القضائية يؤدم إىل )الدعول القضائية(، فإنو يصع
 .5ُت القانوف األنسب ليحكم شرط اخلضوع االختيارميتع

                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n
os

 108 et 109 . 

 .  ادلرجع السابق، ص  ،، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكليةأمحد عبد الكرًن سالمة -2

 .86، ص ادلرجع نفسو -3
4- P. Guez, thèse préc., p. 226. 

5- Ibid., pp. 226 et 227. 
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 على العقد. الواجب التطبيق تطبيق قانوف اإلرادة باعتباره القانوف ثانيا:

بسب الطبيعة العقدية  اقوي اتطبيق قانوف اإلرادة على اتفاقات اخلضوع االختيارم غلد لو تربير 
االجتهاد  ندرة يبدك من الطبيعي التمسك دبعيار الربط اخلاص بالعقود، خاصة معك ذلذا االتفاؽ، 

الذم ك مسألة ربديد نطاؽ القانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ اخلضوع االختيارم،  ما ؼلصالقضائي في
، ففي 2القضاء الفرنسي يف عدة مرات كرسوىذا ما   ،1قانوف اإلرادة لصاحل يقرر إخضاعهابصفة عامة 

قرار صادر عن زلكمة النقض مت التأكيد على تطبيق قانوف العقد على صحة شرط اخلضوع االختيارم 
مر بنقل سلعة لصاحل شركة بلجيكية ، يف قضية احلاؿ يتعلق األ3ذلذا الشرط تبعيكذلك على الطابع الك 

ؽلنح االختصاص للمحاكم  اىندية تتضمن شرط شحن صادرة يف بلجيكا من طرؼ شركة كثيقةدبوجب 
اذلندية، كزبضع عقد النقل للقانوف اذلندم، كبسبب ضياع السلعة يف الطريق، شركات تأمُت ادلرسل إليو 
قامت دبقاضاة الناقل اذلندم أماـ القضاء الفرنسي، الذم قبل الدفع بعدـ االختصاص ادلثار من طرؼ 

                                                 

قانوف اإلرادة ىو القانوف الذم تشَت إليو إرادة ادلتعاقدين، اعتماد ىذا الربط مل يستقر يف فقو القانوف الدكيل اخلاص إال حديثا يف  -1
مسبقا كىو قانوف بلد االبراـ أك قانوف دكلة هناية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين، فقدؽلا كانت العقود زبضع لقانوف زلدد 

هبذا الربط ىو الفقيو" لوراف"  اىم الفقهاء الذين نادك أه، كمن بُت َت رادة تغيال سبلك اإل االتنفيذ، ىذا اإلسناد كاف إسنادا آمر 
"LAURENTيق، كعند غياب ىذه لواجب التطب" الذم نادل بضركرة االعتداد بإرادة ادلتعاقدين الصرػلة يف اختيار القانوف ا

خَتة، فاألصل أف األطراؼ أرادكا اخلضوع لقانوف جنسيتهم ادلشًتكة، أما إذا اختلفت جنسيتهم فيفًتض أهنم قد أرادكا خضوع األ
نصار أخرل موضوعية، حيث يرل ألعلا شخصية كااحدإعالقتهم العقدية لقانوف بلد اإلبراـ، ىذا كقد تنازع قانوف اإلرادة نظريتاف 

يرتفع حىت  امطلق اىل مبدأ حرية التعاقد اليت سبنح لإلرادة سلطانإف قدرة ادلتعاقدين على اختيار قانوف العقد ترجع أية الشخصية النظر 
مرة، آفوؽ القانوف، حيث يندمج القانوف ادلختار يف العقد لتصبح أحكامو رلرد شركط عقدية ؽلكن لألطراؼ سلالفتها حىت كلو كانت 

ح ذلذه سلطاف القانوف على ا يبال قانوف ػلكمو، على عكس ىذا االذباه النظرية ادلوضوعية تعلكىكذا يصبح العقد  إلرادة، فإذا مس 
ف ال ؼلرج عن ابداء الرغبة يف تركيز الرابطة العقدية يف إطار نظاـ قانوين معُت يتصل أرادة أف زبتار قانوف العقد، فإف دكرىا غلب اإل

مرة، كادلالحظ أف القضاء احلديث ف كال ؽلكنها اخلركج عن نصوصو اآليجة فإف اإلرادة زبضع لسلطاف القانو بالضركرة هبذه الرابطة كبالنت
العقدية للقانوف الذم  يعتد فيها خبضوع الرابطة كىل، األحالتُتيعتمد نظرية ثنائية تأخذ بالنظريتُت ادلوضوعية كالشخصية حيث ؽليز بُت 

تركيز الرابطة العقدية  اءالقانوف ادلختار كفيها يتوىل القضرادة عن ربديد الثانية فهي حالة سكوت اإلاحلالة ما أطراؼ صراحة اختاره األ
: ىشاـ على صادؽ، القانوف الواجب التطبيق على عقود التجارة الدكلية، راجعكإخضاعها للقانوف السائد يف مركز ثقل ىذه الرابطة، 

من القانوف  18مشرع اجلزائرم فيبدك انو اضلاز للنظرية ادلوضوعية حيث ينص يف ادلادة كما بعدىا؛ بالنسبة لل 15ادلرجع السابق، ص 
ف يكوف ذلذا القانوف صلة حقيقية أنو يسرم على االلتزامات التعاقدية القانوف ادلختار من ادلتعاقدين كيشًتط لذلك أادلدين على 

 بادلتعاقدين أك العقد.

2- Cass. soc., 14 janvier 1976, JDI 1977, p. 495, note A. Lyon-Caen; Cass. req., 22 janvier 1923, S. 

1924, 1, p. 73, note J. P. Niboyet; CA Paris, 27 janvier 1955, Rev. crit. DIP 1955, p. 330, note H. 

Motulsky. 

3- Cass. 1
re
 civ., 3 décembre 1991, Rev. crit. DIP 1992, p. 340, note Hélène Gaudemet-Tallon. 
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تفاؽ اخلضوع لدل زلكمة النقض الفرنسية بشأف صحة ا مُت شكلت طعناالناقل، شركات التأ
تطبيق القانوف الفرنسي كحده كونو القانوف ادلؤىل ليقرر فيما بىذه الشركات  االختيارم، حيث طالبت

اكم الفرنسية، كيستتبع ذلك أف صحة قبوؿ اتفاؽ احملإذا كاف الشرط ؽلكن أف يستبعد اختصاص 
الشحن كانت قد أخضعت  كثيقةىذا األخَت، حىت كلو أف  اخلضوع االختيارم غلب أف زبضع إىل

بوا النقض أشاركا إىل للقانوف البلجيكي، من جهة أخرل بافًتاض أف القانوف البلجيكي كاف مطبقا، طال  
العقد، النقض مت  كوينأف قضاة ادلوضوع مل يثَتكا العناصر ادلؤسسة كاقعيا لقبوؿ الشاحن يف كقت ت

لفرنسي مل يطلب منو الفصل يف شرعية شرط اخلضوع االختيارم كلكن فقط رفضو بسبب أف القاضي ا
قبوؿ ىذا الشرط كيف ىذا الصدد القانوف الفرنسي مل تكن لو األىلية احلصرية باعتباره قانوف القاضي 

 ليحكم يف صحة شكل كموضوع الشرط.
عية كالصحة عند زلكمة النقض الفرنسية يكرس مبدأ التفرقة بُت الشر  ىذا القرار الصادر عن

ال يستبعد تطبيق قانوف القاضي ك البحث عن القانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ اخلضوع االختيارم، 
؛ اكال حصري اف اختصاص قانوف القاضي ليس ضركريأسباما، حيث أكدت زلكمة النقض الفرنسية ب

من احملتمل أف  كىذا ما يسمح بالتساؤؿ يف أم حالة ؽلكن أف يطبق ىذا األخَت، كحسب البعض
زلكمة النقض أرادت أف ربتفظ بتطبيق قانوف القاضي يف احلالة اليت ال ػلدد فيها القانوف الذم ؼلضع 

مت النص على أف  قد نوأ، غَت أنو مل يكن ىذا ىو احلاؿ يف ىذه القضية ما داـ 1لو العقد صراحة
القانوف اذلندم مت اشًتاطو كقانوف كاجب التطبيق على العقد، القرار ال ينص صراحة ما ىو القانوف 
الذم غلب أف ػلكم صحة الشركط ادلوضوعية، كيرجع سبب ذلك إىل أف زلكمة النقض كيفت ادلسألة 

على القانوف الواجب  اليت طرحت عليها على أهنا تدخل ضمن مسائل شكل التصرفات، لذلك أحالت
التطبيق على شركط الشكل اخلاصة بعقد النقل، حيث كاف يف قضية احلاؿ ىو القانوف البلجيكي كليس 

م أإىل القانوف اخلاص بالشرط، فمحكمة النقض كانت تقصد معاملة شرط اخلضوع االختيارم مثل 
قرار، حىت كلو مل يكن قانوف اإلرادة مت إعادة التأكيد عليها يف ىذا ال تبعيةخر، طبيعتو الآشرط تعاقدم 

 .2ىو ادلطبق كلكن القانوف الواجب التطبيق على الشكل

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 229. 

2- « il semble que la prorogation serait traitée comme n'importe quelle stipulation conventionnelle, 

c'est à  dire que la validité au fond relèverait de la loi d'autonomie et la validité en la forme de la 

règle locus régit actum»: Cass. 1
re
 civ., 3 décembre 1991, préc..  
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على الشرط ادلانح لالختصاص  تبعض القرارات الصادرة عن االجتهاد القضائي الفرنسي طبق 
ؽلكن قبوؿ تطبيق قانوف إرادة خاص كىناؾ من يرل أنو القانوف الواجب التطبيق على العقد الرئيسي، 

قوانُت، ىذه اإلمكانية ترتكز  عدةباتفاؽ اخلضوع االختيارم، كما ؽلكن لألطراؼ إخضاع عقدىم إىل 
 . 1لُتُت مستقيعلى أف اتفاؽ اخلضوع االختيارم كالعقد الذم مت اشًتاطو لصاحلو ؽلثل تصرفُت قانون

 بُت صحة اتفاؽ وفبتطبيق قانوف اإلرادة على اتفاؽ اخلضوع االختيارم ال يفرق يبدك أف ادلنادين
ثار اليت يرتبها ىذا تفاؽ اخلضوع االختيارم تتعلق باآلخَت، شرعية ااخلضوع االختيارم كشرعية ىذا األ

ف أجرائية من ادلفركض إمسألة  ذهخرل، كىأاالتفاؽ كىي سلب االختصاص من زلكمة كمنحو حملكمة 
زبضع لقانوف القاضي كليس لقانوف اإلرادة، فقد استقر فقو القانوف الدكيل اخلاص الغالب على أف 
تطبيق قانوف اإلرادة يقتصر على اجلانب ادلوضوعي للعقد، كعليو ينطبق قانوف اإلرادة يف شأف كل ما 

مسألتُت من رلاؿ  تبعاداسيتعلق بتكوين العقد كشركط انعقاده كالًتاضي كاحملل كالسبب، كنشَت ىنا اىل 
قانوف اإلرادة كعلا مسألة أىلية التعاقد كشكل العقد، فاألىلية زبضع للقانوف الشخصي للمتعاقد كوف 

ىلية ىو محاية الشخص نفسو، أما شكل العقد فإنو ؼلضع يف األصل اىل قانوف أف ىدؼ أحكاـ األ
تطبيق قانوف العالقة القانونية اليت أبـر لصاحلها خَت ؽلكن القوؿ أف ، يف األ2بلد االبراـ تيسَتا للمتعاقدين

 تبعيو إذا سبسكنا بالبعد الاخلضوع االختيارم، ؽلكن القبوؿ باتفاؽ اخلضوع االختيارم على اتفاؽ 
أنو من ادلناسب تطبيق القانوف الواجب  النسبة للعقد األصلي، كعليو يبدكالتفاؽ اخلضوع االختيارم ب
احملدد من طرؼ قواعد التنازع يف القانوف اجلزائرم اخلاصة بااللتزامات  التطبيق على العقد األصلي

التعاقدية على اتفاؽ اخلضوع االختيارم، كليس تطبيق قواعد التنازع يف القانوف اجلزائرم على شرط 
 ف ىذا التطبيق غلب حصره يف مسألة صحة اتفاؽ اخلضوع االختيارم.، غَت أاخلضوع االختيارم نفسو

 .: حلول التنازع المؤسسة على التطبيق الجامع لقانونينالثانيالفرع 
 أك(، الفقرة األكىل)مع لقانوف العالقة كقانوف القاضي التطبيق اجلا ىذه احللوؿ تعتمد على

 (.الفقرة الثانيةالتطبيق اجلامع لقانوف احملكمة ادلعينة مع قانوف احملكمة اليت من ادلفركض أهنا سلتصة )
 

                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n
os

 87 et s . 

 .17-16ىشاـ على صادؽ، القانوف الواجب التطبيق على عقود التجارة الدكلية، ادلرجع السابق، ص  -2
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 : التطبيق الجامع لقانون العالقة وقانون القاضي:األولىالفقرة 

التطبيق اجلامع لقانوف العالقة كقانوف القاضي مت تكريسو يف االجتهاد القضائي الفرنسي، ففي 
، زلكمة استئناؼ باريس كعند تكريسها تطبيق قانوف اإلرادة على الشركط 1ـ6622 سنةقرار صادر يف 

ثارىا توجد مع ذلك خاضعة أيضا آاخلضوع االختيارم، قدرت أف  ادلوضوعية، لوجود كصحة اتفاؽ
الدكلة اليت مت  زبضع لقانوفألحكاـ القوانُت السارية يف الدكلة اليت مت منح االختصاص لقضائها كما 

ثار اتفاؽ اخلضوع االختيارم الذم يوجد آاستبعاد اختصاصها، ىذا القرار ػلدد التطبيق اجلامع على 
ىل قانوين قاضي احملكمة ادلعينة كاحملكمة إقانوف العالقة اليت ابـر لصاحلها االتفاؽ، ك  خاضعا كذلك إىل

ادلستبعدة، ىذا القرار يتقارب مع تصور بعض الكتاب الذين يقركف أنو عندما ؼللق شرط اتفاؽ اخلضوع 
خر آ ااصخر، يستبعد اختصآبينما من جانب  ،غَت متوقع من طرؼ القانوف ادكلي ااالختيارم اختصاص

غلب معاجلة ىذين األثرين كل على حدا، دبعٌت إخضاع التعيُت لقانوف  فإنو من طرؼ القانوف، امتوقع
 .2القاضي ادلعُت كاالستبعاد إىل قانوف القاضي ادلستبعد

احلل الذم يقدمو ىذا القرار الصادر عن زلكمة استئناؼ باريس الذم تطرؽ بوضوح للقانوف 
ؽ اخلضوع االختيارم مت انتقاده على أساس أنو يقسم تنازع القوانُت بُت الواجب التطبيق على اتفا

، كما انتقد على أساس أف التطبيق 3كاحدةالصحة كاآلثار يف حُت أف ىذه ادلسألة غلب أف تلقى إجابة 
اجلامع للقوانُت غَت مفيد عندما تكوف احملكمة ادلعينة من طرؼ األطراؼ ىي الفاصلة يف النزاع فعال، 

ثار اتفاؽ اخلضوع االختيارم مقبولة من طرؼ قانوف احملكمة ادلستبعدة، آفليس من الضركرم أف تكوف 
نو، كما ال ؽلكنو أف يتوقع يزاع يهتم فقط بشرعية تعيفالقاضي ادلعُت إذا كاف ىو الفاصل يف الن

الصعوبات اليت ؽلكن أف تعًتض األطراؼ على مستول االعًتاؼ بقراراهتم يف الدكلة اليت مت استبعاد 
الدكيل من طرؼ اتفاؽ اخلضوع االختيارم، فضال عن ذلك القاضي ادلعُت  ياختصاصها القضائ

اليت غلب اعتمادىا يف  اآلليةأك  ،د احملكمة أك احملاكم ادلستبعدةديكالفاصل يف النزاع سيجد صعوبة يف رب
الطابع فربديد ىذا االستبعاد، كىذه ادلسألة ال ؽلكن أف تعتمد على التقدير الشخصي للقاضي، 

األحادم لقواعد االختصاص الدكيل للقاضي اجلزائرم غلعلها ال هتتم إال بتحديد االختصاص الدكيل 

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 231. 

2- Ibid., p.    . 

3- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n
os

 33 et s. 
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نو يثَت أالنظاـ ادلقًتح من طرؼ قرار زلكمة استئناؼ باريس يبدك ىذا لذلك فإف ، ةللمحاكم اجلزائري
 .1يصعب معها تطبيقو تعقيداتكثَت من الال

 نها مختصة.أالتطبيق الجامع لقانون المحكمة المعينة والمحكمة المفروض  :الفقرة الثانية
سبسكت دببدأ اختصاص قانوف  (Hélène Gaudemet-Tallon) "ىيلُت كودمت تالوف"ستاذة األ

 ضما طرح مسألة معرفة قانوف أم قاالقاضي بسبب الطابع اإلجرائي التفاؽ اخلضوع االختيارم، كىذا 
، ىل ىو قانوف قاضي احملكمة الفاصلة يف النزاع، أك قانوف قاضي احملكمة ادلعينة أك إليوغلب الرجوع 

ىذا االختيار ذبنبت االستاذة القياـ بو كىذا ما أدل قانوف قاضي احملكمة اليت مت استبعاد اختصاصها، 
طراؼ على منحها امع لقانوف احملكمة اليت اتفق األهبا إىل تقدًن حل تنازع يتمثل يف التطبيق اجل

 .2االختصاص كلقانوف احملكمة اليت كانت سلتصة أصال بنظر الدعول
أف صحة التعيُت تعتمد  (Hélène Gaudemet-Tallon) "ىيلُت كودمت تالوف"ستاذة األ ترل

غَت مقبولة فاالستبعاد ما ىو إال نتيجة التعيُت، كبصفة عامة  ، ىذه النتيجة تبدك3على صحة االستبعاد
جلو صحة تعيُت احملكمة أم قاعدة اختصاص يبدك أنو ال يوجد سبب من أنكوف بصدد تنفيذ  ماكعند

ف اختصاص زلكمة أاكم أخرل، فلو مثال غلب أف يعتمد على صحة األثر الذم ينتجو كىو استبعاد زل
خرل مثال  أنو حتما سيستبعد اختصاص زلاكم إساس معيار موطن ادلدعى عليو فأكىراف قاـ على 

ُت زلكمة يساسا لتعأف يكوف أذف استبعاد زلاكم تلمساف ال غلب إكمحل تنفيذ العقد يف تلمساف، 
القاضي الفاصل يف النزاع ىو القاضي ادلعُت كىراف، كبالنسبة التفاؽ اخلضوع االختيارم عندما يكوف 

ُت سابق يف الوجود ينو كاف نتيجة استبعاد احملكمة ادلختصة، فالتعيمن األطراؼ ال ؽلكن القوؿ أف تعي
مع ثر الذم خلقو ىذا التصرؼ، كن القوؿ أف التصرؼ ىو نتيجة األعن االستبعاد، كيف ىذا ادلعٌت ال ؽل

غلب احًتاـ اختصاص  وأنبترل  (Hélène Gaudemet-Tallon) تالوف""ىيلُت كودمت  األستاذة ذلك
، ىذا االختصاص ؽلنع 4ىو أيضايهمو  االختصاص ف سبديدأالقاضي الذم أصبح رلردا من اختصاصو ك 

القاضي ادلعُت كالفاصل يف النزاع فعليا التمسك باختصاصو إذا كاف قانوف القاضي ادلستبعد ال يسمح لو 

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 23 . 

2- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc, n° 128 et s ;  
 .140أمحد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  -

3- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n°   . 

4- Ibid., n° 131. 
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 ثاره إال إذا كجدآل صحيحا كال ؽلكن أف ينتج ك  ش  اتفاؽ اخلضوع االختيارم لن ي   بذلك، كنستنتج أف
تبادؿ للصحة فيما يتعلق بالتعيُت كاالستبعاد، كسنصل أيضا إىل نتيجة فيما يتعلق بتنازع القوانُت 
مفادىا: أف سلب االختصاص ؼلضع للقانوف الواجب التطبيق على منح االختصاص كعلى قانوف 

اليت استبعد األطراؼ اختصاصها، يف حُت أف منح االختصاص يعتمد على القانوف الواجب احملكمة 
التطبيق على سلب االختصاص كعلى قانوف احملكمة ادلعينة من طرؼ األطراؼ، نالحظ إذا أف احلل 

التُت ، االغلابية كالسلبية، التفاؽ اخلضوع االختيارم يف احلادلقدـ لتنازع القوانُت ىو نفسو للوظيفتُت
 .1نطبق تطبيقا جامعا قانوف احملكمة ادلعينة كقانوف احملكمة اليت يستبعد اختصاصها

تطبيق ىذا النظاـ ليس بالسهولة دبكاف، فاألطراؼ حُت يتفقوف على منح االختصاص حملاكم 
ك عدة دكؿ، كىنا ؽلكن أدكلة يكونوف بالنتيجة قد سلبوا االختصاص الدكيل من قضاء دكلة كاحدة 

مالحظة الصعوبة اليت ستعًتضنا يف ما يتعلق بتحديد ىذه الدكؿ األخرل، ألنو حىت يتم التطبيق اجلامع 
حملكمة ادلعينة كاحملكمة ادلستبعدة غلب معرفة إىل أم زلكمة ينتمي إليها األطراؼ دبعٌت معرفة ما القانوف 

ىناؾ عدة زلاكم سلتصة، ىذه ادلعرفة تتم عن طريق القياـ معرفة إف كاف كذلك ىي احملكمة ادلستبعدة، ك 
بعملية حبث صعبة ىدفها يتمحور حوؿ معرفة ما ىي احملكمة اليت أراد األطراؼ سلبها االختصاص، مع 

تبُت الطريقة اليت ؽلكن هبا ربديد  (Hélène Gaudemet-Tallon) "ىيلُت كودمت تالوف" األستاذةذلك 
فركض أهنا سلتصة، كذلذا ىي تقًتح إجراء سبديد لقواعد تنازع االختصاص القضائي احملكمة أك احملاكم ادل
ذا اختصاص القاضي ادلستبعد ال يتم ربديده إكمها من طرؼ األطراؼ، ىكذا ا للدكلة اليت عينت زل

دبوجب قانونو اخلاص كلكن حبسب قواعد االختصاص الدكيل ادلباشرة للقاضي ادلعُت كاليت مت جعلها 
أهنا سلتصة،  يفًتضكوف عدة أنظمة قضائية ت، ىذا احلل يطبق أيضا عندما 2ذلذا الغرض مزدكجة

يتم تطبيقها دكف تلك اخلاصة بتنازع اليت ف القوانُت ادلادية ذلذه احملاكم فقط ىي أب األستاذةكتضيف 
تحديد جيد القوانُت، ىذا التأكيد فيما ؼلص نطاؽ القانوف ادلعُت يسمح باستبعاد اإلحالة كتستجيب ل

، كما تشَت إىل أنو بالرغم من طابع التطبيق الفورم لقواعد اإلجراءات، غلب 3للشرط ادلانح لالختصاص
 .4التموقع يف كقت إبراـ اتفاؽ اخلضوع االختيارم لتحديد القانوف الواجب التطبيق على ىذا االتفاؽ

                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 57. 

2- Ibid., n° 130. 

3- Ibid., n
os

 134 et 135. 

4- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n
os

 139 et s. 
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"ىيلُت   األستاذةبعض القرارات الصادرة عن القضاء الفرنسي طبقت النظاـ ادلقًتح من طرؼ 
من بينها قرار صادر عن الغرفة االجتماعية حملكمة  (Hélène Gaudemet-Tallon) كودمت تالوف"

 ، يف ىذه القضية قاـ طيار باللجوء إىل ااجملس العمايل للسُت بفرنسا بعد تسرػلو من شركة1النقض
للمطالبة بالتعويضات النامجة عن تسرػلو، كللتهرب من االختصاص القضائي  ةاخلطوط اجلوية الكامَتكني

كجود شرط يف عقد  يةالدكيل للقضاء الفرنسي الفاصل يف النزاع، أثارت شركة اخلطوط اجلوية الكامَتكن
بادلالحة من مر يتعلق العمل ؽلنح االختصاص للمحكمة ادلختصة األقرب من مكاف العمل، كدبا أف األ

طيار الىذا التعيُت كاف غامضا، قضاة ادلوضوع حملكمة النقض قدركا أف مكاف عمل فإف  خرلأىل إدكلة 
ىو الكامَتكف مكاف تواجد مقر صاحب العمل، كإلبطاؿ اتفاؽ اخلضوع االختيارم ىذا، زلكمة 

من قانوف العمل الفرنسي دلا كراء البحار اليت تنص على أنو بالنسبة  656النقض أسست على ادلادة 
للنزاعات ادلتعلقة بفسخ عقد العمل كرغم كل منح اتفاقي لالختصاص، العامل الذم زلل اقامتو ادلعتاد 
يف األراضي الفرنسية كليس يف مكاف العمل، لو احلق يف االختيار بُت زلكمة زلل االقامة ىذا أك اخلاص 

 ـ6626جواف  64الصادر يف  من القانوف الكامَتكين 656يضا على ادلادة أسست أاف عملو، كما دبك
نو عندما ال يكوف للعامل زلل إقامة يف ادلكاف الذم ينفذ أكالنافذ كقت فسخ العقد الذم ينص على 

ماـ احملكمة ادلختصة يف أىل ادلكاف الذم تركو من أجل ىذا التنفيذ، ؽلكنو رفع دعواه إفيو العقد كيعود 
نو طبق تطبيقا جامعا لقانوف أقامتو ادلختلف عن ذلك الناشئ دبناسبة عقد عملو، ىذا القرار يبدك إزلل 

احملكمة ادلعينة كىو القانوف الكامَتكين، كقانوف القاضي الفاصل يف ادلوضوع كادلختص كىو القانوف 
 "ىيلُت كودمت تالوف"ازع ادلقًتح من طرؼ األستاذة لنظاـ التن االفرنسي، كىذا ؽلثل يف الواقع تنفيذ

(Hélène Gaudemet-Tallon) ف القضاة مل يشَتكا صراحة أهنم أرادكا تطبيق ىذين القانونُت أ، رغم
 نو سلتص. أباعتبارعلا قانوف القاضي ادلعُت كقانوف القاضي ادلفركض 

، يف قضية احلاؿ قاـ القضاء الفرنسي مباشرة 2قضية أخرل فصلت فيها زلكمة استئناؼ باريس
موجودة يف  شركة  (Île Maurice)"جزيرة موريس"بالفصل يف نزاع تقاضي فيو شركة كاف مقرىا يف 

، ظلوذج الطلب كاف ػلتوم يف ظهره على وريدكاليت أبرمت معها طلب ت(Liechtenstein)  "ليشتنشتاين"
 "فاديز" مدينةبُت احملاكم التجارية لػ الالختصاص كالذم ؽلنح اختيار الشركط العامة للبيع مع شرط مانح 

                                                 

1- Cass. Soc., 25 janvier 1965, pourvoi n°64-  .   , Bull. civ.N° 81. 

2- CA Paris, 10 octobre 1990, Rev. crit. DIP 1991, p. 605, note H. Gaudemet-Tallon. 
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(Vaduz) ختصاص الدكيل للقضاء الفرنسي بسبب أف الكزلاكم باريس، ادلدعي أثار عدـ ا نبليشتنشتاي
الشرط غَت صحيح بنظر قانوف احملكمة ادلعينة يف ىذه القضية القانوف الفرنسي، كلرفض ىذا التعارض 

أف القواعد اليت ربكم شرط اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف القانوف  الحظتزلكمة استئناؼ باريس، 
ـو القانوف الفرنسي زلكمة استئناؼ باريس قضت بناءا الفرنسي كالقانوف ادلوريسي متطابقة، مث كدبفه

على حججها، أف الشرط ادلانح لالختصاص كاف صحيحا يف نظر القانوف الفرنسي قانوف احملكمة اليت 
"ىيلُت  للقانوف ادلوريسي، األستاذة  اتفصل يف النزاع، ىذا الشرط مل يكن باإلضافة إىل ذلك سلالف

ستئناؼ فحصت الشرط حسب الالحظت أف زلكمة ا (Hélène Gaudemet-Tallon) كودمت تالوف"
القانوف الفرنسي قانوف احملكمة ادلعينة من طرؼ الشرط كالفاصلة فعال يف النزاع، كربققت من أنو غَت 

يف جزيرة موريس لذلك من  اسلالف للقانوف ادلوريسي قانوف احملكمة ادلستبعدة، ادلدعى عليو كاف متوطن
سند إليها النزاع، كما أاكم ادلوريسية كاف ؽلكن أف تتمسك باختصاصها الدكيل إذا احملتمل جدا أف احمل

من أدىن شك أف القرار ػليل على القانوف ادلوريسي بسبب ىذه الظركؼ، حىت كلو أف زلكمة استئناؼ 
يثَت باريس ال تشَت صراحة إىل أف القانوف ادلوريسي ىو قانوف القاضي ادلستبعد، ىذا القرار ادلستأنف 

اختصاص القانوف الفرنسي باعتباره قانوف القاضي ادلعُت، غَت أف زلكمة استئناؼ باريس قدرت أف 
اختصاص القانوف الفرنسي يطبق فقط باعتباره قانوف القاضي الفاصل يف ادلوضوع أك ادلعركض عليو 

، 1وف القاضي ادلعُتف قانوف القاضي الفاصل يف النزاع تصادؼ مع كونو قانأالنزاع، كيف الوقائع يظهر 
ف االختصاص الدكيل للقضاء الفرنسي ال ؽلكن يق القانوف الفرنسي مربر سباما ألتطبكترل االستاذة أف 

ربديده إال حبسب القانوف الفرنسي اخلاص بتنازع االختصاص كليس ىناؾ مسألة تنازع القوانُت، كما 
االختيارم، حيث أف مسألة معرفة صحة يالحظ أف القرار ال يفرؽ بُت شرعية كصحة اتفاؽ اخلضوع 

زلكمة استئناؼ باريس القانوف الفرنسي  اخلضوع االختيارم طبقت عليها تراضي األطراؼ على شرط
باعتباره قانوف القاضي الفاصل يف النزاع، دكف أف تبحث عن القانوف الواجب التطبيق على العقد 

ماـ تطبيق حصرم لقانوف القاضي أضلن اذة كما ترل االستحسب قواعد التنازع يف قانوهنا، كىنا  
ك أالفاصل يف النزاع، سواء يف ما تعلق دبسألة الشركط الواجب توفرىا لقبوؿ اتفاؽ اخلضوع االختيارم، 

، إذا ىذا القرار يطبق اقانوني افيما ؼلص الشركط الواجب توفرىا لصحة ىذا االتفاؽ باعتباره تصرف

                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, note préc., p. 611. 
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سي ىو ادلعُت، لكنو تطبيقو يرتكز على تطبيق قانوف القاضي الفاصل ف القاضي الفرنالقانوف الفرنسي أل
 ت قانوف القاضي ادلستبعد.قيف ادلوضوع كيف نفس الو 

مت  (Hélène Gaudemet-Tallon) "ىيلُت كودمت تالوف" األستاذةقواعد التنازع اليت أكصت هبا 
عيب كاضح أشار لو العديد من الفقهاء التطبيق اجلامع للقوانُت ؽليزه ألف كجو، أكال أانتقادىا من عدة 

يتمثل يف ترجيح القانوف األكثر صرامة على القانوف األكثر ربررا كىذا يكوف نتيجتو إبطاؿ أغلب 
، دكف األخذ بعُت االعتبار أف ىذه الصعوبة تتضاعف مع تعدد احملاكم 1اتفاقات اخلضوع االختيارم

من مفهـو منتقد يتمثل يف إخضاع فعالية التعيُت إىل  ف التسليم هبذا الضابط ينطلقأادلستبعدة، كما 
فعالية االستبعاد، ىذه النتيجة ستؤدم باحملكمة ادلعينة كالفاصلة يف النزاع كاليت قانوهنا غليز اتفاؽ 

يبطل اتفاؽ  اأجنبي اف قانونقانوهنا فقط أل إىل احلكم بعدـ اختصاصها سلالفة اخلضوع االختيارم
لقواعد االختصاص  غَت ادلزدكجةمر غَت مقبوؿ بسبب الطبيعة أم يعينها كىذا اخلضوع االختيارم الذ

 .2القضائي
-Hélène Gaudemet) "ىيلُت كودمت تالوف" األستاذةقاعدة التنازع ىذه اليت تقًتحها 

Tallon) هنا سبنح قواعد االختصاص ادلباشرة للقاضي ادلعُت طبيعة أ، مت انتقادىا كذلك على أساس
مزدكجة، ىذا النفي للطابع األحادم لقواعد االختصاص الدكيل ادلباشرة مت انتقاده من طرؼ بعض 

ك عدـ أهتتم فقط باختصاص ك الفقهاء، فقواعد االختصاص القضائي الدكيل ىي قواعد مفردة اجلانب، 
، كمن ىنا يصعب تصور الطريقة اليت 3 تم باختصاص احملاكم األجنبيةاختصاص القضاء الوطٍت، كال هت

نية صحة الطرح الذم ؽلكن هبا ضماف احًتاـ اختصاص القاضي األجنيب، حىت كلو مت افًتاض إمكا
مت استبعاد اختصاص  ، كيف ؽلكن تصور أف احًتاـ قواعد اختصاص الدكلة اليتتقدمو االستاذة

باإلضافة  4دكلة أخرل؟ انوفحسب قيتم زلاكمها، عند تقرير االختصاص العادم لقاضي ىذه الدكلة 
فتقدير أف القاضي  ،إىل ذلك ىذا ادلنهج لتحديد اختصاص القاضي األجنيب ؽلكن أف يظهر عشوائيا

ليس حبسب قواعده اخلاصة دبوجب قواعد االختصاص ادلباشر اخلاصة بالقاضي ادلعُت، ك  اليس سلتص
نو أأف القاضي ادلفركض  توقععلى ادلستقبل، يتمثل يف  اقل رىانأالختصاص ادلباشر ؽلثل ال أكثر كال ل

                                                 

 .123حبار زلمد، ادلرجع السابق، ص  -1

2- P. Guez, thèse préc., p. 237. 

 .140ادلرجع السابق، ص ، ، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكليةأمحد عبد الكرًن سالمة -3
4- P. Guez, thèse préc., p. 237. 
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سلتص )حىت نتمكن من أف ضلدد أنو ىو ادلستبعد( سيكوف كذلك أيضا حسب قانونو اخلاص، ألنو 
شاذة يكوف فيها القاضي الذم ىو من ف ىنا أماـ حالة و ؽلكن كاحتماؿ كبَت أف ال يكوف كذلك، كنك

ادلفركض أنو سلتص، غَت سلتص حبسب قانونو، كسلتص حسب قانوف القاضي ادلعُت، فهل ؽلكننا ىنا 
 اجلـز بأنو مستبعد أك غَت مستبعد؟

قاعدة التنازع ىذه ادلعتمدة تؤدم إىل نتيجة مفاجئة عندما يكوف القاضي ادلعركض أمامو النزاع 
ه احلالة القاضي الفاصل يف ادلوضوع لن يسأؿ قانونو )قانوف القاضي( كلكن ػلدد ليس سلتصا، يف ىذ

اختصاصو بتطبيق قانونُت أجنبُت، كىذه مفارقة كربل أال يكفيو أنو تنازؿ لقانوف أجنيب لتحديد 
نو من غَت ادلناسب أف القاضي ال يطبق قانونو أاختصاصو حىت ؼلضعو ألكثر من قانوف، كذلك 

أف ىذه الفرضية األخَتة ال ؽلكن أف ربدث نظريا، فإذا كاف القضاء  ىنا يف، نض1اصولتحديد اختص
ادلطركح أمامو النزاع ليس سلتصا حسب قانونو اخلاص لتنازع االختصاص، فكيف ؽلكن ذلذه احملكمة 

اخلضوع االختيارم، إذا لن يكوف ىناؾ أم مصلحة ألم طرؼ  ؽاالعًتاؼ بالنزاع عند إبطاذلا اتفا
 النزاع أماـ ىذه احملكمة. لعرض

ف ؼلتفي يف حالة كجود أؽلكن  األستاذةيف األخَت نرل أف ىذا النظاـ ادلقًتح من طرؼ 
اتفاقيات دكلية تضع قواعد مادية مشًتكة بُت الدكؿ ادلتعاقدة، حينها لن يكوف ضركريا استعماؿ التطبيق 

ك أقانوف كاحد يطبق على كل الدكؿ ادلتعاقدة سواء كانت الدكلة ادلعينة  ىناؾاجلامع للقوانُت ما داـ 
ك تلك ادلطركح عليها النزاع، خاصة فيما يتعلق بشركط أادلستبعدة دبوجب اتفاؽ خضوع اختيارم، 

 .شرعية اخلاصة باتفاؽ اخلضوع االختيارمال
 Hélène) تالوف""ىيلُت كودمت  ادلقدـ من طرؼ األستاذة اـ التنازعمع ذلك فإف نظ

Gaudemet-Tallon)  عليتو يف احلالة اليت ؽلنح فيها إمكانية استجواب قانوف القاضي ادلعُت عندما أتربز
لة تسمح بتجنب إنكار العدالة، زاع ىو القاضي ادلستبعد ىذه ادلسأيكوف القاضي ادلعركض عليو الن

تطبق عندما يكوف القاضي ادلعركض عليو النزاع ىو  ازع األحادية اليت تطرحها األستاذةقاعدة التن
ستدعياف نفس اجلواب يف مسائل تف ىاتُت احلالتُت ال أالقاضي ادلعُت كما عندما ال يكوف معُت، غَت 

ىناؾ مكاف  سيكوف تنازع القوانُت، فعندما يكوف القاضي ادلعركض أمامو النزاع ليس ىو القاضي ادلعُت
 ظ بو للشرط من طرؼ القاضي ادلعُت إذا كاف قد عرض عليو النزاع. للقلق بشأف ادلخرج احملتف

                                                 

1-
 
P. Guez, thèse préc., p. 237. 
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 : حلول التنازع المؤسسة على الربط األحادي المتعدد.الفرع الثالث
ىذه احللوؿ ادلقًتحة تعتمد على كضع أكثر من قاعد تنازع أحادية، كأخرل تضع أكثر من 

 ادلعركض عليو النزاع ىو ادلعُت أـ ال.إذا كاف القاضي  قاعدة تنازع أحادية لكنها تفرؽ بُت ما
: تطبيق قانون القاضي على مسألة شرعية اتفاق الخضوع االختياري، وقانون اإلرادة ولىالفقرة األ

 على مسألة صحة هذا االتفاق.
، أحدعلا يفصل يف 1ضركرة تطبيق قانونُت على اتفاؽ اخلضوع االختيارمىذا االذباه يرل 

م، حيث يربر أصحاب كاآلخر يفصل يف اآلثار اليت يرتبها اتفاؽ اخلضوع االختيار مسألة صحة االتفاؽ 
ف ال أف مسألة ربديد القانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ اخلضوع االختيارم غلب ىذا االذباه بأ

، خَت طبيعتو مزدكجةك العقدية ذلذا االتفاؽ، فهذا األتستنتج من خالؿ التفرقة بُت الطبيعة اإلجرائية أ
فمحلو كأثره يتمثل يف سلب االختصاص من زلكمة كمنحو حملكمة أخرل، أما مصدره فيكمن يف ارباد 
إرادتُت دبعٌت العقد، ىذه الطبيعة تؤدم إىل استحالة تطبيق قانوف كاحد عليو، كمن مث فمن الضركرم 

اليت يرتبها ىذا تطبيق قانونُت عليو، أحدعلا يفصل يف مسألة صحة االتفاؽ كاآلخر يفصل يف اآلثار 
االتفاؽ، كىكذا فمن جهة ؼلضع االتفاؽ ادلانح لالختصاص بوصفو عقدا لقانوف اإلرادة يف كل ادلسائل 

ىذا  ،ادلتعلقة بتكوين العقد كاليت ال عالقة ذلا بأثره على االختصاص كالتأكد من كجود كصحة الرضا
طراؼ ألصلي إال إذا مت االتفاؽ بُت األا ف يكوف ىو القانوف ادلطبق على العقدأالقانوف ال يشًتط فيو 

. 2يف العقد األصلي على إخضاع اتفاؽ اخلضوع االختيارم إىل القانوف الذم اخضع لو العقد األصلي
خرل فإف آثار اتفاؽ اخلضوع االختيارم بوصفها مسألة تتعلق باإلجراءات يطبق عليها أكمن جهة 

خر جالب، حيث تفاؽ يرتب أثرين أحدعلا سالب كاآلىذا االقانوف احملكمة ادلعركض عليها النزاع، كوف 
صال كؽلنحو حملكمة أخرل مل تكن سلتصة أصال، كىذا أيسلب االختصاص من زلكمة كانت سلتصة 

طلقة يف تنظيمها، كعليو فاحملكمة اليت منح ادلسيادة اليؤثر على قواعد االختصاص اليت تتمتع كل دكلة ب
                                                 

: حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة يف راجعد، اكرب الداعمُت ذلذه االذباه يف الوطن العريب االستاذة حفيظة السيد احلدأمن  -1
الشرط السالب لالختصاص القضائي الدكيل  كما بعدىا؛ ىشاـ خالد، 156 القانوف القضائي اخلاص الدكيل، ادلرجع السابق، ص

 كما بعدىا. 277ادلرجع السابق، ص للمحاكم الوطنية، 

األستاذ أمحد عبد الكرًن سالمة يرل عكس ذلك، فحسيو حكم شركط صحة االتفاؽ تظل خاضعة للقانوف الذم ػلكم العقد  -2
: أمحد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، راجعادلدرج فيو الشرط ادلانح لالختصاص دبعٌت قانوف اإلرادة، 

 .141-140ص 



 النظاـ القانوين الذم ػلكم تطبيق اتفاؽ اخلضوع االختيارم                                الثاين  الباب

 663 

منها االختصاص ىي كحدىا القادرة على الفصل يف مسألة األثر الذم  ذلا االختصاص كتلك اليت سلب
يرتبو ىذا االتفاؽ، مث يضيف أصحاب ىذا االذباه بضركرة أف يطبق القاضي ادلعركض عليو النزاع 

هنم أكادلختص أصال قانونو كقانوف القاضي ادلعُت تطبيقا جامعا حىت ال يكوف ىناؾ إنكار للعدالة، دبعٌت 
ماـ أالنزاع طراؼ : إذا رفع أحد األ1االستبعاد لصحة التعيُت، كيضربوف لذلك مثال  ؼلضعوف صحة

ىذه االخَتة أنو صحيح  كارتأتطراؼ قد اتفقوا على سلب االختصاص منها، احملكمة اليت كاف األ
قبل احلكم بعدـ اختصاصها أف تتأكد من أف احملكمة األجنبية ادلراد طرح  اكمتنج ألثره فإنو غلب عليه

النزاع عليها تقبل اختصاصها يف الفرض زلل البحث، كأف االتفاؽ ادلانح لالختصاص سوؼ يرتب أثره 
السائدة  مر تفصل فيو بالرجوع إىل قواعد االختصاصص، كاحملكمة عند ربديدىا ذلذا األادلانح لالختصا

نو لتاليف إنكار العدالة ال أخركف آجنبية ادلراد منح االختصاص ذلا، بينما يرل وف ىذه الدكلة األيف قان
غضاضة يف أف نأخذ بعُت االعتبار قواعد االختصاص القضائي للمحكمة اليت كانت سلتصة أصال بنظر 

القاضي  الدعول دبعٌت اليت سلب منها االختصاص كذلك كشرط لتطبيق قواعد االختصاص يف قانوف
 .2ويلو االختصاصالذم اتفق على زب

ىذا ادلوقف طبقو القضاء األدلاين، حيث قررت احملكمة الفيدرالية االدلانية إخضاع االتفاؽ ادلانح 
 الالختصاص من حيث آثاره كقبولو لقانوف القاضي بينما أخضعت صحتو ادلوضوعية باعتباره عقد

زلكمة النقض  أيضا ما ذىبت إليوىذا دكيل اخلاص، للقانوف الذم أشارت إليو قواعد القانوف ال
، حيث ذىب إىل االذم مت اإلشارة إليو سابق ـ6652ديسمرب  64الفرنسية يف قرارىا الصادر يف 

كىو القانوف ادلطبق على العقد تفاؽ ادلانح لالختصاص من حيث صحتو إىل القانوف اللييب الإخضاع ا
اخلضوع االختيارم ادلتمثل يف سلب االختصاص من احملاكم خضع مسألة أثر اتفاؽ أصلي، بينما األ

 . 3الفرنسية إىل القانوف الفرنسي
حالة معينة شلكنة احلدكث كال يعطي ذلا حال، كىي احلالة اليت  يتجاىلالرأم السابق يبدك أف 

الذم يعرض فيها النزاع على زلكمة ال ىي مستبعدة كال ىي معينة، كحينها يثار التساؤؿ عن القانوف 
احملكمة اليت سلب منها االختصاص  ـىذه احملكمة؟ كما أنو ينادم حُت يكوف النزاع معركضا أما وتطبق

                                                 

 .157 السيد احلداد، النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكيل، ادلرجع السابق، صحفيظة  -1
 .141أمحد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  -2

 .158 دلرجع السابق، صاحفيظة السيد احلداد، النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكيل،  -3
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بتطبيق قانوف القاضي ادلعركض عليو النزاع كقانوف القاضي الذم يعينو شرط اخلضوع االختيارم دبعٌت 
 القبوؿمر غَت منطقي حيث ال ؽلكننا ىذا األ ة االستبعاد لصحة التعيُت، كحسب رأينا فإفاخضاع صح

جنيب، قواعد االختصاص القضائي أعدـ اختصاصو على أساس قانوف  ادلشرع اجلزائرمف يؤسس بأ
كال هتتم أك عدـ اختصاص القضاء الوطٍت، ىي هتتم فقط باختصاص ك الدكيل ىي قواعد مفردة اجلانب، 

ُت لفعالية يقا ال ؽلكن إخضاع فاعلية التع، ككما مت اإلشارة إليو ساب1باختصاص احملاكم األجنبية
التعيُت، فاالستبعاد ما كىو  سببلل ةاالستبعاد خاضعكىي االستبعاد حيث ال ؽلكن أف تكوف النتيجة 

 ُت.يال نتيجة للتعإىو 

: تطبيق قانون القاضي على شرعية اتفاق الخضوع االختياري، وقانون اإلرادة على الفقرة الثانية
 .عندما يكون القاضي المعروض عليه النزاع هو القاضي المعينفقط صحة االتفاق 

دبوجبو يرتبط اتفاؽ اخلضوع االختيارم  اقانوني انو من ادلهم اقًتاح ربط يعُت نظامأبعضهم يرل ب
مع األخذ بعُت االعتبار  القانونيةتنظيم فعاؿ ذلذه العالقة  نتمكن منكىذا حىت  مالئمةكثر أبركابط 

فحسب  ،2شركط تطبيق قاعدة اختصاص أحد سبثل يتالوظيفة اخلاصة باتفاؽ اخلضوع االختيارم، ال
ىذه القاعدة تسمح للنظاـ القضائي الوطٍت بالتمسك باختصاصو الدكيل إذا مت تعيينو باإلرادة أف  رأيهم

االختصاص الدكيل للقضاء الوطٍت إذا عينوا  عن باخلركجادلشًتكة لألطراؼ، كما تسمح أيضا لألطراؼ 
 اتُتخذ بعُت االعتبار ذلاسبة ؽلر بالنسبة ذلم عن طريق األخر، إذا ربديد قاعدة تنازع منآقضاء 

ذا كاف القاضي الوطٍت معركض إ، فقاعدة تنازع القوانُت ادلقًتحة زبتلف حسب ما النتيجتُت ادلختلفتُت
 للتفريق بُت ىاتُت الفرضيتُت. كفألجالنزاع كغَت معُت كلذلك ي عليو النزاع كمعُت أك معركض عليو

 القاضي ادلعركض عليو النزاع ىو القاضي ادلعُت. أوال:
يف احلالة اليت ينفذ فيها اتفاؽ اخلضوع االختيارم بشكل صحيح، دبعٌت أف القاضي ادلعركض 
أمامو النزاع ىو القاضي ادلعُت دبوجب االتفاؽ، غلب على القاضي أف يتحقق فيما إذا كانت الشركط 

حيح ادلتطلبة من طرؼ قواعد اختصاصو كاليت ربدد إطار تدخل إرادة األطراؼ، مت تنفيذىا بشكل ص
مرة يف قانونو، فإذا كاف اتفاؽ ىذا التعيُت ال ؼلالف القواعد اآلكإذا كاف ااجماؿ الذم يتدخل فيو 

ك زلاكم أاخلضوع االختيارم شرعيا كفق قانوف ىذا القاضي فمن غَت ادلفيد استجواب قانوف زلكمة 
                                                 

 .140أمحد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  -1
2- P. Guez, thèse préc., p. 239. 
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كن ىناؾ أم اتفاؽ ك تلك اليت ؽلكن أف تتمسك باختصاصها الدكيل إذا مل يأصال أالدكلة ادلختصة 
ىذا األخَت هتم فقط احملكمة ادلعينة،  شرعيةخضوع اختيارم، فاالستبعاد ما ىو إال نتيجة للتعيُت فقط، 

ف تتمسك يف نزاع دكيل عدة أل غياب قواعد تعمل على توزيع االختصاص الدكيل، من التقليدم يف ظك 
ف ال هتتم الدكلة أم ذلذه القواعد زلاكم باختصاص زلاكمها، كمن التقليدم كبسبب الطابع االحاد

ك عدـ اختصاص زلاكم دكلة أخرل أجنيب باختصاص أشتمل على عنصر ادلادلعركضة عليها النزاع 
باستثناء حاالت الدعاكل ادلرتبطة كادلرفوعة يف عدة زلاكم، كإذا كانت ىذه الظركؼ غَت مأخوذة بعُت 

ألف ادلدعى عليو متوطن يف النظاـ القضائي االعتبار عندما تكوف احملكمة معركض عليها النزاع 
 كل احلاالتعن اتفاؽ أطراؼ، يف   اللمحكمة، دلاذا يكوف غَت ذلك عندما يكوف اختصاصو ناذب

نو جرد من اختصاصو دببادرة من ادلدعي فقط أك باإلرادة ادلشًتكة لألطراؼ ال أالقاضي ادلستبعد كوف 
ف أادلتمثلة يف اعتبار بالطبيعة القانونية التفاؽ اخلضوع االختيارم من جهة أخرل التمسك ، 1يئايغَت ش

ليس  يف حد ذاتو اتفاؽ اخلضوع االختيارمفقانوف االرادة، ىل إإىل اخضاعو سيؤدم عقد  ىذا االتفاؽ
 يربرافتمعاف ااجمىذاف ادلفهوماف  التبعي،عنصر الال اذا ارتبط بعالقة قانونية حيث ؽلثل فيها ىو إلو معٌت 

مامو أعندما يكوف القاضي ادلعُت ىو ادلعركض  الذم ؽلنح التفاؽ اخلضوع االختيارم الربط ادلناسب
كقانوف اإلرادة على  تطبيق قانوف القاضي على شرعية اتفاؽ اخلضوع االختيارم، ادلتمثل يفك  ،النزاع

القانوف فإف للعقد،  تبعيااتفاؽ اخلضوع االختيارم ؽلثل عنصرا يرل ىؤالء أنو ماداـ ك  ،صحة االتفاؽ
ف قانوف العقد الذم أيربره  رأيهم ف يطبق عليو، ىذا الربط حسبأاألخَت غلب  صحة ىذا ادلطبق على

 .2ف ؼلضع لو ىذا االتفاؽأادرج فيو اتفاؽ اخلضوع االختيارم ىو أحسن قانوف ؽلكن 
 القاضي ادلعركض عليو النزاع ليس ىو القاضي ادلعُت. ثانيا:

ىل زلكمة دكلتو بينما اتفاؽ اخلضوع إكيلجأ  لتزاموارؽ ادلدعي ؼلحُت ىذه احلالة تعترب حالة شاذة 
ا غلب تفريقها عن احلالة اليت يهمل فيهىذه احلالة ك عدة دكؿ، أاالختيارم يعُت اختصاص زلاكم دكلة 

حدىم أماـ قضاء آخر دكف أاتفاؽ اخلضوع االختيارم دبشاركتهم يف اإلجراءات اليت يبادر هبا  الطرفاف
 أف يثَت اآلخر عدـ اختصاصو. 

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 411. 

2- Ibid. 



 النظاـ القانوين الذم ػلكم تطبيق اتفاؽ اخلضوع االختيارم                                الثاين  الباب

 666 

يف ىذه احلالة مهمة القضاء ادلعركض عليو النزاع كغَت ادلعُت، ىو تقدير االعًتاؼ بالنزاع 
جنيب، زلاكم الدكلة ادلعركض عليها النزاع كغَت ادلعينة ستكوف أالشرط ادلعُت لقضاء  شرعيةحسب 

جنيب حوؿ بطالف أك صحة االتفاؽ، ىذا احلل بو القضاء األسلتصة حسب ما يقضي  سلتصة أك غَت
مامو النزاع كغَت ادلعُت أك عدـ االختصاص للقاضي ادلعركض أف التأسيس ادلنطقي لالختصاص أيقضي ب

عليو سيعلن عدـ  امعركضالنزاع ذا كاف إف القاضي ادلعُت أف يكوف شبو متأكد أ يفرض على ىذا األخَت
اختصاصو أك اختصاصو، ىذا التأكد يتم تقديره حسب القانوف الذم كاف ؽلكن أف يطبقو ىذا القاضي 
ادلعُت لو مت عرض النزاع عليو، دبعٌت آخر القاضي ادلعركض عليو النزاع كلكن ليس ادلعُت يقدر صحة 

 . 1القوانُت القاضي ادلعُت اتفاؽ اخلضوع االختيارم حسب القانوف ادلعُت من طرؼ قواعد تنازع

 كفق قوذلم أنو القاضي ادلعركض عليو النزاع يبدكاعتماد نظاـ تنازع القاضي ادلعُت من طرؼ 
، فإذا كاف القاضي يسمح مبدئيا بتحاشي أك ذبنب التنازع السليب كالتنازع اإلغلايبفهو ؽلثل عدة فوائد، 

قبالف ت، الدكلتاف ساأف القاضي ادلعُت يعتربه صحيحف الشرط باطل يف حُت أادلعركض عليو النزاع يقدر 
صحيح فيما القاضي ادلعُت يعتربه  ف الشرطأاختصاصهما، يف ادلقابل القاضي ادلعركض عليو النزاع يقدر 

 يف حالة كوف النزاع معركض على دكلتُت، وكنالحظ ىنا أنكال دكلة ستقدر نفسها سلتصة، فهنا ، باطال
ف التنازع السليب سيؤدم إىل انكار أىل تنازع بُت حكمُت، يف حُت إؽلكن أف يؤدم  التنازع اإلغلايبفإف 

ك عدـ أبتطبيقنا نظاـ التنازع القاضي ادلعُت، القاضي الفاصل يف النزاع ؼلضع اختصاصو ك للعدالة، 
 كالسليب. اختصاصو للقاضي ادلعُت كىذا نظريا غلب أف يستبعد خطر التنازع االغلايب

عتمادىا سبثل كذلك عامل تناسق للحلوؿ، فهي تأخذ ا قاعدة التنازع اليت يقًتح يرل ىؤالء أف
خذ بعُت االعتبار اذلدؼ الذم شرط اخلضوع االختيارم من خالؿ األبعُت االعتبار الطابع "الوظيفي" ل

خَت لضماف التوقعات الشرعية لألطراؼ خبصوص قاعدة اختصاص، كاليت هتدؼ يف األ تنفيذ كىو يتبعو
ف يتم أرادكا أطراؼ ف األأاحملكمة ادلختصة، فعند إبراـ شرط اتفاؽ اخلضوع االختيارم، من ادلنطقي 

تقدير ىذا الشرط حسب الشركط احملددة من طرؼ القانوف الذم كاف القاضي ادلعُت ليطبقو لو مت 
خر فهذا سيبطل الشرط، آ وف سلتلف سيطبق من طرؼ قاضاؾ قانذا كاف ىنإعرض النزاع عليو، أما 

نو أحسن أ تضحتنازع اخلاص بالقاضي ادلعُت يكىذا ما يساعد على الغش ضلو االختصاص ذلذا نظاـ ال
طراؼ من االستفادة تعسفيا من تنوع األنظمة القضائية، اعتماد ىذا النظاـ بشكل كاسع حل ؽلنع األ

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 411. 
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سلب االختصاص من القاضي ادلعُت، كمنو فعالية اتفاؽ اخلضوع  سيدفع اذباه التقليل من زلاكلة
 .1االختيارم سيتم تعزيزىا

يكتسي فيما يتعلق باالختصاص الدكيل غَت ادلباشر، تطبيق نظاـ التنازع للقاضي ادلعُت  أما
، فالقاضي ادلكلف بتنفيذ األحكاـ األجنبية غلب عليو من بُت عدة شركط أخرل مراقبة أعلية كبَتة

ذا كانت تتم عن طريق تطبيق قواعد التنازع يف إاختصاص القانوف ادلطبق على ادلوضوع، ىذه ادلراقبة 
نازع الدكلة ادلطلوب منها التنفيذ، فإنو يؤدم إىل رفض تنفيذ احلكم األجنيب كل مرة تكوف قاعدة ت

، بالنسبة 2سلتلفتاف اليت أصدرت احلكم األجنبية احملكمةك  يف احملكمة ادلطلوب منها التنفيذ القوانُت
التفاؽ اخلضوع االختيارم إذا كانت قواعد التنازع ادلستعملة ىي تلك اخلاصة بالقاضي ادلعُت فإف 

االختيارم، لن يتم  على شرط اتفاؽ اخلضوع احكم احملكمة األجنبية، اليت اختصاصها كاف مؤسس
ىو نفسو الذم سيطبقو  من طرؼ احملكمة ادلعينة ف القانوف الذم سيطبق على الشرطرفض تنفيذه أل

 قاضي احملكمة ادلطلوب منها تنفيذ ىذا احلكم.
النظاـ الذم يقًتحو ىذا االذباه كإف كاف ؽلكن قبولو من جانب كاحد، دبعٌت احلالة اليت يكوف 

عليو النزاع ىو القاضي ادلعُت، كاليت يطبق فيها قانوف القاضي على شرعية اتفاؽ فيها القاضي ادلعركض 
اخلضوع االختيارم، كقانوف اإلرادة على صحة ىذا الشرط؛ فإنو يصعب تقبلو يف احلالة الثانية كاليت 

قواعد ىذا االذباه ينادم بتطبيق لذلك يكوف فيها القاضي ادلعركض عليو النزاع ليس ىو القاضي ادلعُت، 
، كىو بذلك ينفي الطبيعة اإلجرائية عن ىذا االتفاؽ حُت يكوف يف الدكلة ادلطلوب منها التنفيذ التنازع

على  اعلى احملكمة غَت ادلعينة، بينما يعًتؼ ذلا بتلك الطبيعة حُت يكوف النزاع معركض االنزاع معركض
م ال يبدؿ طبيعتو من زلكمة إىل اتفاؽ اخلضوع االختيار فالقاضي ادلعُت، كىذا األمر غَت منطقي، 

 أخرل.
 .المطلب الثاني: قواعد التنازع التي يمكن اعتمادها في القانون الجزائري

يف اجلزائر كمع القصور الكبَت ادلسجل على مستول تنازع االختصاص القضائي الدكيل كخاصة 
نو أنرل  ،ذه ادلسألةمسألة اتفاؽ اخلضوع االختيارم أضف إىل ذلك نقص االجتهادات القضائية يف ى

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 41 . 

اليت دبقتضاىا " théorie de l'équivalence  "مر عن طريق تطبيق نظرية التكافؤاألاالجتهاد القضائي يف فرنسا، عاجل ىذا  -2
 تنفيذ احلكم األجنيب يتم قبولو إذا كاف القانوف ادلطبق يؤدم إىل نفس النتيجة.
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 فيما ؼلص القانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ اخلضوع االختيارم غلب التأين يف كضع قواعد حاكمة

ىل سلالفة قواعد إك أنكار العدالة إ، ىذه ادلسألة ال ربتمل التكهن خاصة حُت تؤدم إىل ذلذا األخَت
صل ذات األ ىل القواعد ادلاديةإكال أنو غلب عدـ اللجوء أمرة يف القانوف اجلزائرم، كعليو فإننا نرل آ

لتقرير شرعية اتفاؽ اخلضوع االختيارم، إال فيما يتعلق بالقاعدة ادلادية اليت ذبعل من اتفاؽ  القضائي
بـر لصاحلو، القواعد ادلادية احملتملة التطبيق على أعن العقد الذم  مستقال ااخلضوع االختيارم اتفاق

االختيارم ىي تلك القواعد ذات ادلصدر االتفاقي ألهنا ستساىم يف تنسيق احللوؿ يف  اتفاؽ اخلضوع
ا على ما تقدـ فإنو خارج أم اتفاقيات دكلية، نرل بأف شرعية اتفاؽ اخلضوع االختيارم ىذا ااجماؿ، بناءن 

يسمح بسلب االختصاص القضائي من  ف اجلزائرم، فهو كحده من يقرر مىتغلب أف ػلكمها القانو 
خرل نرل بأف صحة أاحملاكم اجلزائرية، كمىت يتم جلب ىذا االختصاص، ىذا من جهة، كمن جهة 

ال ؽلكن تناكذلا مبدئيا إال كفق نصوص تنازع القوانُت،  اقانوني ااعتباره تصرفباتفاؽ اخلضوع االختيارم 
كأىلية  ،1ـيارم يتم إخضاعو إىل قاعدة زلل اإلبراف شكل اتفاؽ اخلضوع االختأيف ىذا اإلطار، نرل 

يجب إخضاعو إىل قانوف اإلرادة، غَت ف، أما ادلوضوع 2األطراؼ زبضع إىل القانوف الشخصي لألطراؼ
من الشرح خاصة فيما يتعلق بالقانوف ادلطبق على صحة كشرعية اتفاؽ  اف ىذه ادلسألة ربتاج بعضأ

تطبيق قانوف اإلرادة على اجلانب  استقر على مبدأ الفقو، نشَت يف ىذا الصدد أف اخلضوع االختيارم
لقانوف بلد االبراـ كاذلدؼ من ذلك ىو التيسَت على فيتم اخضاعو  ادلوضوعي للعقد، أما شكل العقد

ا هنأما االىلية كرغم أادلتعاقدين، أما بالنسبة لإلجراءات فهي زبضع كقاعدة عامة لقانوف القاضي، ك 
تعترب شرطا لصحة التعاقد من حيث ادلوضوع فإهنا زبضع للقانوف الشخصي للمتعاقد سواء كاف ىذا 

                                                 

نوف ادلكاف الذم سبت فيو. كغلوز أيضا ازبضع التصرفات القانونية يف جانبها الشكلي لق »: نوأعلى  ؽ.ـ.جمن  19تنص ادلادة  -1
 .«ك لقانوهنما الوطٍت ادلشًتؾ أك للقانوف الذم يسرم على أحكامها ادلوضوعيةأأف زبضع لقانوف ادلوطن ادلشًتؾ للمتعاقدين 

ليها جبنسيتهم. إلألشخاص كأىليتهم قانوف الدكلة اليت ينتموف يسرم على احلالة ادلدنية  » :نوأعلى  ؽ.ـ.جمن  10تنص ادلادة  -2
تنتج آثارىا فيها إذا كاف أحد الطرفُت أجنبيا ناقص االىلية، ككاف نقص أىليتو ك كمع ذلك ففي التصرفات ادلالية اليت تعقد يف اجلزائر 

ر يف أىليتو كيف صحة ادلعاملة. أما األشخاص ف ىذا السبب ال يؤثى الطرؼ اآلخر، فإيرجع إىل سبب فيو خفاء ال يسهل تبينو عل
االعتبارية من شركات كمجعيات كمؤسسات كغَتىا، يسرم على نظامها القانوين قانوف الدكلة اليت يوجد فيها مقرىا االجتماعي الرئيسي 

 .«كالفعلي.
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 وىلية ىذلدؼ من أحكاـ األاأف ىل إيعود يف ذلك القانوف ىو قانوف اجلنسية أك قانوف ادلوطن، كالسبب 
 .1محاية الشخص نفسو

كيف منظور منهج التنازع فإنو بالنسبة التفاؽ اخلضوع االختيارم من ادلهم   عرضوبناء على ما مت
تسمح  ناجعةدبوجبو يرتبط اتفاؽ اخلضوع االختيارم بركابط  اقانوني ااقًتاح ضوابط ربط تعُت نظام

ثلة يف بتنظيم جيد ذلذه العالقة القانونية دكف إعلاؿ الوظيفة اليت يتميز هبا اتفاؽ اخلضوع االختيارم كادلتم
ىل جلب االختصاص القضائي لنظاـ إتنفيذ قاعدة اختصاص، ىذه القاعدة اليت تؤدم يف نفس الوقت 

قضائي معُت إذا مت تعيينو باإلرادة ادلشًتكة لألطراؼ، كإىل سلب االختصاص الدكيل لنظاـ قضائي معُت 
يف ربديد  ُتفيتُت ادلختلفتالوظي اتُتخذ بعُت االعتبار ذل، تستدعي األاأجنبي اإذا عُت األطراؼ قضاء

قاعدة تنازع مناسبة، كعليو نرل أنو ال ؽلكن تطبيق قاعدة تنازع قوانُت كاحدة، قاعدة التنازع ادلقًتحة 
ك مستبعدة، كما أزبتلف حبسب ما اذا كانت احملكمة اجلزائرية معركض عليها النزاع سواء كانت معينة 

 ف تكوف معينة أك مستبعدة.أكف إذا كانت احملكمة معركض عليها النزاع فقط د
 و مستبعدة.أ: حالة عرض النزاع على المحكمة الجزائرية سواء كانت معينة الفرع األول

كىل ينفذ فيها اتفاؽ اخلضوع االختيارم بشكل صحيح، دبعٌت ىذه احلالة تتضمن فرضيتُت، األ
أف احملكمة ادلعركض أمامها النزاع كىي احملكمة اجلزائرية ىي احملكمة ادلعينة دبوجب اتفاؽ اخلضوع 
االختيارم، أما الفرضية الثانية كفيها قد ال ينفذ اتفاؽ اخلضوع بشكل صحيح فتكوف احملاكمة اجلزائرية 

ف اتفاؽ اخلضوع االختيارم ادلرـب بُت الطرفُت أىي احملكمة ادلعركض عليها النزاع رغم  كادلختصة أصال
ف احملكمة اجلزائرية مستبعدة دبوجب اتفاؽ اخلضوع أجنيب )دبعٌت أ نظاـ قضائي ُتىل تعيإيشَت 

 االختيارم(.
ف يأخذ أيف ىذه احلالة ربديد القانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ اخلضوع االختيارم غلب 

، فمحلو كأثره يتمثل يف سلب االختصاص من زلكمة 2بعُت االعتبار الطبيعة ادلزدكجة ذلذا االتفاؽ
طراؼ على منح االختصاص فيكمن يف العقد الذم اتفق فيو األكمنحو حملكمة أخرل، أما مصدره 

ضركرم تطبيق حملكمة معينة، ىذه الطبيعة تؤدم إىل صعوبة تطبيق قانوف كاحد عليو، كمن مث فمن ال
قانونُت عليو، أحدعلا يفصل يف مسألة صحة االتفاؽ كاآلخر يفصل يف شرعية اتفاؽ اخلضوع 

                                                 

 كما بعدىا. 15سابق، ص : ىشاـ على صادؽ، القانوف الواجب التطبيق على عقود التجارة الدكلية، ادلرجع الراجع -1

 .كما بعدىا 156 ) الكتاب الثاين(، ادلرجع السابق، ص حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكيل -2



 النظاـ القانوين الذم ػلكم تطبيق اتفاؽ اخلضوع االختيارم                                الثاين  الباب

 410 

خَت اليت تتعلق دبدل قبوؿ اآلثار اليت يرتبها ىذا االتفاؽ من ىذا ادلنطلق فإف شرعية ىذا األاالختيارم، 
تفاؽ كض عليها النزاع، كوف ىذا االكباعتبارىا مسألة تتعلق باإلجراءات يطبق عليها قانوف احملكمة ادلعر 

صال أخر جالب، حيث يسلب االختصاص من زلكمة كانت سلتصة يرتب أثرين أحدعلا سالب كاآل
كؽلنحو حملكمة أخرل مل تكن سلتصة أصال، كىذا يؤثر على قواعد االختصاص اليت تتمتع كل دكلة 

االختصاص كتلك اليت سلب منها االختصاص بسيادة مطلقة يف تنظيمها، كعليو فاحملكمة اليت منح ذلا 
مع ما جاء  قىي كحدىا القادرة على الفصل يف مسألة األثر الذم يرتبو ىذا االتفاؽ، ىذا الرأم يتواف

يسرم على قواعد  »: نوأمكرر من القانوف ادلدين اجلزائرم اليت تنص على  46يف نص ادلادة 
 .«ك تباشر فيها اإلجراءاتأفيها الدعول االختصاص كاإلجراءات قانوف الدكلة اليت ترفع 

تحقق فيما إذا كانت الشركط ادلتطلبة من طرؼ بالكفقا دلا سبق فإف القاضي اجلزائرم ملـز 
قواعد االختصاص اجلزائرية اليت ربدد رلاؿ تدخل إرادة األطراؼ يف مسائل االختصاص القضائي الدكيل 

مرة يف ك االستبعاد ال ؼلالف القواعد اآلفيو ىذا التعيُت أقد مت احًتامها، كإذا كاف ااجماؿ الذم يتدخل 
القانوف اجلزائرم، فإذا كاف اتفاؽ اخلضوع االختيارم الذم يعُت احملكمة اجلزائرية أك يستبعدىا شرعيا 

ىل قانوف إنو دبوجب االتفاؽ أف يرجع يكفق القانوف اجلزائرم، فإنو ال غلوز للقاضي اجلزائرم عند تعي
ك تلك اليت ؽلكن أف تتمسك باختصاصها الدكيل إذا مل يكن أزلاكم الدكلة ادلختصة أصال  كأاحملكمة 

 قضائها دبوجب اتفاؽ اخلضوع ُتىل قانوف احملكمة اليت مت تعيإىناؾ أم اتفاؽ خضوع اختيارم، كال 
االختيارم على حساب االختصاص اجلزائرم، شرعية اتفاؽ اخلضوع االختيارم هتم فقط احملكمة 

عركض عليها النزاع سواء كانت معينة أك مستبعدة، كبسبب غياب قواعد تعمل على توزيع ادل
ف تتمسك يف نزاع دكيل عدة زلاكم باختصاص زلاكمها، كمن أاالختصاص الدكيل فمن التقليدم 

عليها النزاع ادلشتمل على  ف ال هتتم الدكلة ادلعركضأقواعد حادم ذلذه الكبسبب الطابع األ طبيعيال
يف حالة الدعاكل ادلرتبطة  اما عد ،ك عدـ اختصاص زلاكم دكلة أخرلأجنيب باختصاص أعنصر 

عركض عليها النزاع سلتصة على ادلعندما تكوف احملكمة ا ىو احلاؿ ىذ دلرفوعة يف عدة زلاكم، كإذا كافكا
عندما يكوف  ال ؼلتلف فاألمرللمحكمة(، )توطنو يف النظاـ القضائي  مثال ساس موطن ادلدعى عليوأ

جرد  وكون  دبعٌت اأك معين اكوف القاضي اجلزائرم مستبعدفطراؼ، األعن اتفاؽ  اناذب اختصاص احملكمة
من اختصاصو، أك منح لو ىذا االختصاص دببادرة من ادلدعي فقط أك باإلرادة ادلشًتكة لألطراؼ ىذا ال 
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كىكذا فإف مسألة شرعية اتفاؽ اخلضوع االختيارم يطبق عليها قانوف القاضي سواء  ، 1يغَت من شيء
نو من أمع ذلك فإننا نرل كانت احملكمة ادلعركض عليها النزاع معينة أك مستبعدة دبوجب االتفاؽ، 

أف ينص ادلشرع اجلزائرم على ضابط اختصاص احتياطي يسمح للفرد  ادلناسب كلتاليف إنكار العدالة
ىل احملاكم اجلزائرية عندما يقرر القضاء إأف يلجأ  اأجنبي اائرم أك األجنيب يف منازعة تتضمن عنصر اجلز 

ة عدـ اختصاصها، َت خزلكمة أجنبية بينما تعلن ىذه األ اجلزائرم صحة اتفاؽ خضوع اختيارم يعُت
ذا زبلت احملكمة دبعٌت أف استبعاد القضاء اجلزائرم دبوجب اتفاؽ خضوع اختيارم لن يكوف لو مفعوؿ إ

خذت بو بعض التشريعات كالقانوف الدكيل اخلاص الًتكي كالقانوف أاألجنبية عن اختصاصها، كىذا ما 
 .2الدكيل اخلاص اإليطايل

ىل إتدفعنا  اخرل فإف الطبيعة القانونية التفاؽ اخلضوع االختيارم كاليت ذبعل منو عقدأمن جهة 
يف ادلسائل ادلتعلقة بتكوين  رادة؛مات التعاقدية كىو قانوف اإلىل القانوف ادلطبق على االلتزاإإخضاعو 

 ،كسببو ؽالعقد كاليت ال عالقة ذلا بأثره على االختصاص كالتأكد من كجود كصحة الرضا كزلل االتفا
عالقة قانونية أخرل حيث ؽلثل بالنسبة ذلا يعتمد يف كجوده على كجود اتفاؽ اخلضوع االختيارم ف

بعُت االعتبار حىت نتمكن من كضع ضابط ربط  خذؤ ف يغلب أىذا التحليل أف ك يبدك ، تبعياعنصرا 
ك أمامها النزاع ىي احملكمة ادلعينة أمناسب التفاؽ اخلضوع االختيارم عندما تكوف احملكمة ادلعركض 

ف يطبق على اتفاؽ اخلضوع أصلي غلب فإف القانوف ادلطبق على العقد األادلستبعدة، كىكذا 
ف قانوف العقد الذم ادرج فيو أىل الفكرة اليت على أساسها أف ىذا الربط يربره إ، فنحن ظليل 3االختيارم

ف ؼلضع لو ىذا االتفاؽ، يف ادلقابل نرل استبعاد أاتفاؽ اخلضوع االختيارم ىو أحسن قانوف ؽلكن 
أك خضوعو خر غَت ذلك ادلطبق على العقد آىل قانوف إفكرة إمكانية خضوع اتفاؽ اخلضوع االختيارم 

حيث ترل أنو ليس من  ،"حفيظة السيد احلداد"ىذه الفكرة تشَت إليها األستاذة ، ألكثر من قانوف
م الضركرم أف يكوف قانوف اإلرادة ادلطبق على اتفاؽ اخلضوع االختيارم ىو نفسو القانوف الذم ػلك

طراؼ يف العقد األصلي على اختيار قانوف معُت ليحكمو حينها يكوف العقد االصلي، إال إذا اتفق األ
                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 411. 

 .141أمحد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  -2

ف تكوف خاضعة للقانوف الذم ػلكم العقد ادلدرج فيو أاألستاذ أمحد عبد الكرًن سالمة يرل أيضا أف شركط صحة االتفاؽ غلب  -3
أنظر: أمحد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية  ،ىذا رأم سديد قانوف اإلرادة، كحسب رأينا الشرط ادلانح لالختصاص دبعٌت

 .141-140ص  الدكلية، ادلرجع السابق،
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عدـ اختيار  خَت أيضا حاكما التفاؽ اخلضوع االختيارم، كيفهم من كالـ األستاذة أنو يف حالةىذا األ
ىل قانوف إف ؼلضع اتفاؽ اخلضوع االختيارم طراؼ فإنو ؽلكن أوف ػلكم العقد األصلي من جانب األقان

ىل قواعد تنازع القوانُت إادلطبق على العقد، دبعٌت اخضاع اتفاؽ اخلضوع االختيارم  خر غَت ذلكآ
بشأف االلتزامات التعاقدية بنفس الطريقة اليت اخضع ذلا العقد االصلي، كضلن نرل أف ىذه العملية تزيد 

العقد االصلي،  هنا ال تتوافق مع فكرة أف اتفاؽ اخلضوع االختيارم ال كجود لو دكفأاألمر تعقيدا، كما 
 .1فاتفاؽ اخلضوع االختيارم ابـر لصاحل ىذا العقد

إذا صحة اتفاؽ اخلضوع االختيارم زبضع للقانوف ادلطبق على العقد كالذم ربدده يف القانوف 
يسرم على االلتزامات التعاقدية القانوف ادلختار من  »: اليت جاء فيها أنو ؽ.ـ.جمن  65اجلزائرم ادلادة 

ادلتعاقدين إذا كانت لو صلة حقيقية بادلتعاقدين أك بالعقد. كيف حالة عدـ إمكاف ذلك، يطبق قانوف 
ادلوطن ادلشًتؾ أك اجلنسية ادلشًتكة. كيف حالة إمكاف ذلك، يطبق قانوف زلل إبراـ العقد. غَت أنو يسرم 

، ىذه ادلادة تبُت أف القانوف اجلزائرم ؼلضع االلتزامات «قة بالعقار قانوف موقعو.على العقود ادلتعل
التعاقدية للقوانُت التالية: قانوف اإلرادة الصريح كإال الضمٍت أك؛ قانوف ادلوطن ادلشًتؾ أك؛ قانوف اجلنسية 

 و ىو الذم يسرم عليو.ادلشًتكة أك؛ قانوف زلل اإلبراـ، كإذا كاف النزاع يتعلق بعقار فإف قانوف موقع
وال  ةالمعين محكمةال يه تليسالمحكمة الجزائرية المعروض عليها النزاع : الفرع الثاني

 .ةالمستبعد المحكمة
طراؼ التزامو القائم دبوجب اتفاؽ أحد األ غالبا ما ؼلالفىذه احلالة نادرة احلدكث، حيث 

ما تكوف ىي ادلختصة دبوجب قواعد  اكاليت غالبماـ زلكمة دكلتو أدعواه  برفع فيقـواخلضوع االختيارم، 
االختصاص يف نظامها القضائي دبعٌت احملكمة ادلستبعدة، لكن قد ػلدث أف يلجأ ىذا الطرؼ إىل 
زلكمة زلايدة ال ىي معينة كال ىي مستبعدة دبوجب اتفاؽ اخلضوع االختيارم، ىكذا قد تكوف 

ا ليست ىي احملكمة اليت مت جلب االختصاص إليها هنأعليها النزاع رغم  ااحملكمة اجلزائرية معركض
هنا سلتصة كمت سلب اختصاصها دبوجب أدبوجب اتفاؽ اخلضوع االختيارم كال ىي احملكمة ادلفركض 

ف أىذا االتفاؽ، نشَت أنو يف ىذه احلالة إذا شارؾ ادلدعى عليو يف اإلجراءات اليت بدأىا ادلدعي دكف 
 ائرية نكوف ىنا أماـ اتفاؽ جديد للخضوع االختيارم، ىو اتفاؽيدفع بعدـ اختصاص احملكمة اجلز 

                                                 

 .156 حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكيل، ادلرجع السابق، ص راجع: -1
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اتفاؽ اخلضوع االختيارم، كىذه احلالة ال تثَت أم إشكاؿ، كؽلكن  ضمٍت كىي حالة يهمل فيها الطرفاف
، أما احلالة اليت مللقضاء اجلزائرم أف يفصل فيها، بسبب الفوائد اليت تقدمها للنظاـ القضاء اجلزائر 

ماـ احملكمة اجلزائرية بينما يدفع ادلدعى عليو بعدـ أىنا ىي حالة عندما يرفع ادلدعي دعواه نتكلم عنها 
 خرل سلتصة دبوجب اتفاؽ خضوع اختيارم.أاالختصاص لوجود زلكمة 

يف ىذه احلالة نرل أنو على القاضي اجلزائرم ادلعركض عليو النزاع كغَت ادلعُت أف يقرر عدـ 
لة النزاع حتما ال يرتبط باحملاكم اجلزائرية فهي ليست سلتصة أصال حسب اختصاصو، ألف يف ىذه ادلسأ

ىل ذلك إقواعد االختصاص القضائي اجلزائرم كليست معينة دبوجب اتفاؽ اخلضوع االختيارم، أضف 
يرفضو، لذلك ليس على القاضي اجلزائرم أف يقلق  اىناؾ طرف أف ف ىذا االختصاص متنازع فيو، دبعٌتأ

نكار العدالة ىذه ادلسألة يتحملها القضاء ادلختص أصال إىل إعلى مسألة التنازع السليب الذم يؤدم 
كالقضاء ادلعُت فهي ليست مسألتو، كما أف القضاء اجلزائرم بإعالنو عدـ اختصاصو سيساىم يف منع 

ىل إاخلضوع االختيارم يتمثل يف تنفيذ قاعدة اختصاص هتدؼ الغش ضلو االختصاص، فدكر اتفاؽ 
طراؼ شرط اتفاؽ احملكمة ادلختصة، كعندما يرـب األضماف التوقعات الشرعية لألطراؼ خبصوص 

قاموا ف يتم تقدير ىذا الشرط حسب قانوف احملكمة اليت أىدافهم ىو أخضوع االختيارم، فإف من بُت 
ىل إبطاؿ إخر فهذا قد يؤدم آ ىل قانوف سلتلف يطبقو قاضإتفاؽ ال، كيف حالة خضوع ىذا ابتعيينها

الشرط، كىذا ما يساعد على الغش ضلو االختصاص ذلذا امتناع القاضي اجلزائرم عن الفصل يف النزاع 
حينما يكوف غَت معُت كال مستبعد فقط معركض عليو النزاع سيساىم يف حرماف الطرؼ الذم يريد 

نظمة القضائية إلبطاؿ شرط اخلضوع االختيارم، اعتماد ىذا األمر بشكل كاسع االستفادة من تنوع األ
سيدفع اذباه التقليل من زلاكلة سلب االختصاص من القاضي ادلعُت، كمنو فعالية اتفاؽ اخلضوع 

 .1االختيارم سيتم تعزيزىا
واجب مع ذلك فإننا نرل أنو من ادلناسب كبسبب الصعوبات اليت تثَتىا مسألة القانوف ال

التطبيق على اتفاؽ اخلضوع االختيارم، ضركرة اعتماد نظاـ كاحد تطبقو مجيع الدكؿ، ىذا النظاـ ؽلكن 
ك معركض عليها أتصوره ربت مظلة اتفاقية دكلية، فالدكلة ادلعركض عليها النزاع سواء كانت مستبعدة 

ينة، احملكمة ادلعركض عليها النزاع فقط، اختصاصها غلب أف يتقرر حبسب قانوف احملكمة االجنبية ادلع
جنيب حسب ما يقضي بو القضاء األالنزاع كغَت ادلعينة أك ادلستبعدة ستكوف سلتصة أك غَت سلتصة 

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 41 . 
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للمحكمة ادلعينة حوؿ بطالف أك صحة اتفاؽ اخلضوع االختيارم، دبعٌت تقدير صحة االتفاؽ تكوف 
 نو مت عرض النزاع عليو. أحسب قواعد تنازع القوانُت اليت كاف ؽلكن أف يطبقها ىذا القاضي ادلعُت لو 

جنب اعتماد قواعد تنازع القاضي ادلعُت من طرؼ القاضي ادلعركض عليو النزاع ستسمح بت
ف الشرط باطل حسب قانونو، يف أ، فإذا قرر القاضي ادلعركض عليو النزاع التنازع السليب كالتنازع اإلغلايب

، الدكلتاف ستقبالف اختصاصهما، يف ادلقابل إذا قرر قانوف احُت أف القاضي ادلعُت يعتربه صحيح
 بأنو باطل، كال دكلة ستكوف ف الشرط صحيح، بينما يقرر القاضي ادلعُتأالقاضي ادلعركض عليو النزاع 

ىل تنازع بُت إؽلكن أف يؤدم  سلتصة، كىكذا يف حالة عرض النزاع على دكلتُت، التنازع اإلغلايب
ف التنازع السليب سيؤدم إىل انكار للعدالة، أما حُت نطبق نظاـ تنازع القاضي أحكمُت، يف حُت 

اختصاصو للقاضي ادلعُت كىذا سيؤدم إىل ك عدـ أادلعُت، القاضي الفاصل يف النزاع ؼلضع اختصاصو 
كالسليب، ىذه القاعدة ستساىم ايضا يف تناسق احللوؿ، فهي تأخذ بعُت  استبعاد خطر التنازع االغلايب

خذ بعُت االعتبار اذلدؼ الذم يسعى شرط اخلضوع االختيارم من خالؿ األاالعتبار الطابع اإلجرائي ل
طراؼ خبصوص احملكمة ادلختصة، فاألطراؼ عند ابرامهم اتفاؽ إليو، كىو ضماف التوقعات الشرعية لأل

وف زلكمة زلددة ىدفهم يف ذلك ىو خضوع ىذا االتفاؽ للشركط ادلنصوص نيخضوع االختيارم يع
ذا كاف ىناؾ إعليها من طرؼ القانوف الذم كاف القاضي ادلعُت سيطبقو لو مت عرض النزاع عليو، أما 

خر فهذا سيبطل الشرط، كىذا ما يساعد على الغش ضلو آ قانوف سلتلف سيطبق من طرؼ قاض
طراؼ من االستفادة اضي ادلعُت يبدك أحسن حل ؽلنع األاالختصاص ذلذا نظاـ التنازع اخلاص بالق

تعسفيا من تنوع األنظمة القضائية، اعتماد ىذا النظاـ بشكل كاسع سيدفع اذباه التقليل من زلاكلة 
 .دعمها أكثر، كمنو فعالية اتفاؽ اخلضوع االختيارم سيتم سلب االختصاص من القاضي ادلعُت

خذ بعُت االعتبار مسألة اإلحالة يف القانوف علينا األ نظاـ تنازع القاضي ادلعُت ػلتم اعتماد
لكل دكلة قواعد قانونية موضوعية داخلية تطبق على مواطنيها يف  فكما ىو معلـو أف، 1الدكيل اخلاص

عالقاهتم الداخلية، كتعطي ىذه القواعد احلل ادلباشر لنزاع ما، كقواعد أخرل زبص تنػازع القوانُت، كىذه 
 ااألخَتة كظيفتها إرشاد القاضي إىل القانوف الواجب التطبيق حُت يعرض عليو قانوف يتضمن عنصر 

                                                 

 سليماف،علي علي  ، أنظر:اإلحالة ىي نظرية تقضي بتطبيق قواعد القانوف الدكيل اخلاص يف القانوف األجنيب الواجب التطبيق -1
 . 47ادلرجع السابق، ص مذكرات يف القانوف الدكيل اخلاص اجلزائرم، 
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لسؤاؿ الذم يطرح ىو حُت نكوف أماـ نزاع يتطلب تطبيق قانوف أجنيب، فما ىو ادلقصود ، كااأجنبي
بالقانوف األجنيب الذم ترشدنا إليو قاعدة اإلسناد؟ فهل ىي القواعد الداخلية يف ىذا القانوف؟ أـ قواعد 

ض نزاع أماـ التنازع اليت غلب أف يستشَتىا القاضي أكال قبل أف يطبق أم قواعد أخرل؟ فمثال إذا عر 
القضاء الفرنسي ككاف القانوف الواجب التطبيق عليو ىو القانوف اجلزائرم حسب قواعد التنازع الفرنسية، 

يذىب مباشرة إىل تطبيق  أنو فهل سيطبق القاضي الفرنسي القواعد الداخلية يف القانوف اجلزائرم؟ دبعٌت
جع إىل قواعد التنازع كيطبق ما تقضي بو القانوف التجارم، أك األحواؿ الشخصية، أـ أنو غلب أف ير 

ىذه القواعد ؟ فإذا قلنا أنو غلب على القاضي الفرنسي أف يطبق مباشرة القواعد الداخلية يف القانوف 
اجلزائرم نكوف من رافضي اإلحالة، كإف قلنا أنو غلب أف يرجع إىل أحكاـ قواعد التنازع الداخلية يف 

 .1اإلحالةاجلزائرم نكوف من أنصار القانوف 
خَتة ترشدنا اىل األىل قانوف دكلة ثالثة كىذه إيرشدنا قد تنازع القاضي ادلعُت كعليو عند تطبيقنا 

قانوف دكلة رابعة كىكذا دكاليك، كسنبقى ندكر يف حلقة مفرغة، ذلذا غلب حسم ىذه ادلسألة حيث 
ف نطبق قواعدىا أخرل غلب أىل قانوف دكلة إعندما ترشدنا قواعد التنازع يف قانوف القاضي ادلعُت 

ىل إخَتة الة اليت ربيل فيها قواعد ىذه األادلوضوعية فقط كليست تلك اخلاصة بتنازع القوانُت، إال يف احل
قانوف القاضي ادلعُت حيث نطبق القواعد ادلوضوعية يف قانوف القاضي ادلعُت كىو ما يعرؼ باإلحالة من 

إذا تقرر أف  »: 6مكرر  40شرع اجلزائرم حيث تنص ادلادة ، كىذا ىو الذم اعتمده ادل2كىلالدرجة األ
قانونا أجنبيا ىو الواجب التطبيق فال تطبق منو إال أحكامو الداخلية دكف تلك اخلاصة بتنازع القوانُت 

نو يطبق القانوف اجلزائرم إذا أحالت عليو قواعد تنازع القوانُت يف القانوف أمن حيث ادلكاف. غَت 
 «األجنيب ادلختص.

                                                 

 ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف الدكيل اخلاص)دراسة مقارنة(،  إشكاليات تنفيذ االحكاـ األجنبية عبد النور امحد، -1
 كما بعدىا. 34ص ، 2010-2009بكر بلقايد تلمساف، اجلزائر، السنة اجلامعية  بوجامعة ا

تكوف ىذه الصورة من اإلحالة حُت ػليل القانوف األجنيب على قانوف القاضي، كمثاؿ ذلك أف يقـو إصلليزم يقيم باجلزائر بتصرؼ  -2
الذم ىو القانوف اإلصلليزم، غَت  ؽ.ـ.جمن 10كيثور النزاع حوؿ أىليتو حيث يطبق عليو القانوف اجلزائرم قانوف جنسيتو حسب ادلادة 

 قواعد التنازع يف القانوف اإلصلليزم ربيلنا إىل تطبيق قانوف ادلوطن الذم ىو القانوف اجلزائرم، كنرل ىنا أف القانوف اإلصلليزم أرجع أف
 .36عبد النور امحد، ادلرجع السابق، ص  راجع: حكم النزاع إىل القانوف اجلزائرم،
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، دبعٌت إثارة اتفاؽ اخلضوع االختيارم بطريقة غَت 1فيما يتعلق باالختصاص الدكيل غَت ادلباشر
ف أصادر عن طريق تنفيذ اتفاؽ خضوع اختيارم، ضلن نعلم المباشرة، كذلك عند تنفيذ احلكم األجنيب 

مراقبة صحة اختصاص  مسائل أخرلالقاضي ادلكلف بتنفيذ األحكاـ األجنبية غلب عليو من بُت عدة 
ال غلوز تنفيذ االكامر  »: من ؽ.إ.ـ.إ.ج على أنو 312ففي اجلزائر تنص ادلادة رة احلكم، د  ص  احملكمة م  

حكاـ كالقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية، يف االقليم اجلزائرم، إال بعد منحها الصيغة كاأل
أال تتضمن ما ؼلالف  -6استوفت الشركط االتية: التنفيذية من إحدل اجلهات القضائية اجلزائرية مىت 

، ىذا الشرط يقضي بضركرة أف يكوف احلكم صادرا عن زلكمة سلتصة، غَت «قواعد االختصاص،...
ربديد اختصاص احملكمة اليت أصدرت يتم  كفق أم قواعدف ادلشرع اجلزائرم مل ػلدد أننا نالحظ أ

باعتباره قانوف الدكلة ادلطلوب منها التنفيذ، أك قانوف الدكلة احلكم األجنيب، فهل ىو القانوف اجلزائرم 
اجلزائر مع دكؿ أخرل يف يف االتفاقيات اليت عقدهتا إجابة ذلذا السؤاؿ  عنعند حبثنا ة احلكم؟ ر  د  ص  م  

أف ىذه االتفاقيات تتباين حوؿ ىذه ادلسألة، فبينما يتم اللجوء إىل  الحظنا، رلاؿ التعاكف القضائي
قواعد االختصاص يف قانوف الدكلة ادلطلوب منها منح الصيغة التنفيذية لتحديد اختصاص احملكمة 

، فإنو على العكس من ذلك سباما يتم التعويل 2األجنبية كما ىو احلاؿ يف االتفاقية اجلزائرية الفرنسية
، 3د االختصاص يف الدكلة مصدرة احلكم األجنيب كما ىو الشأف يف االتفاقية اجلزائرية ادلغربيةعلى قواع

                                                 

القضائي  صعلى قواعد االختصا (Compétence indirect)" االختصاص غَت ادلباشر"تسمية  (Bartin) "بارتن" أطلق -1
مصدرة احلكم األجنيب، كىدفها ربديد ما إذا كاف احلكم األجنيب  ةاحملكم صاألجنيب حُت تقـو ىذه القواعد بدكر الرقابة على اختصا

االختصاص "القضائي كاليت تسمى بقواعد الصادر من الدكلة األجنبية قابل للتنفيذ يف دكلة القاضي أـ ال، كتقابلها قواعد االختصاص 
هتدؼ إىل ربديد احلاالت اليت تكوف فيها احملاكم الوطنية سلتصة للنظر يف ادلنازعة ادلشتملة على  (Compétence directe) "ادلباشر

، الطبعة األكىل، يف القانوف الدكيل اخلاص ، دركسعبده مجيل غصوبعنصر أجنيب عندما تعرض أماـ القضاء الوطٍت، راجع يف ذلك: 
النظرية العامة يف القانوف القضائي ، حفيظة السيد احلداد؛ 437، ص ـ2008ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، لبناف، 

 اخلاص الدكيل، الكتاب الثاين، االختصاص القضائي الدكيل كتنفيذ األحكاـ األجنبية كأحكاـ التحكيم، الطبعة األكىل، منشورات احلليب
 .331، ص ـ2004لبناف،  احلقوقية،

ـ يتضمن ادلصادقة على االتفاقية 1965جويلية سنة  29ق ادلوافق 1385ربيع األكؿ عاـ  30مؤرخ يف  194-65أمر رقم  -2
ضائي اجلزائرم الق ؿادلتعلقة بتنفيذ األحكاـ كتسليم ااجمرمُت ادلربمة بُت اجلزائر كفرنسا كعلى مبادلة الرسائل ادلتعلقة بتعديل الربتوكو 

 ـ.1965، سنة 68، ع. ج.رـ، 1962أكت  28الفرنسي ادلوقع عليها يف 

ـ يتضمن ادلصادقة على االتفاقية 1969سبتمرب  02ق ادلوافق 1389مجادم الثانية عاـ  20ادلؤرخ يف  69-68أمر رقم  -3
 .ـ1969، سنة 77، ع. ج.راجلزائرية ادلغربية، 
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، كما أف بعض االتفاقيات اليت عقدهتا اجلزائر حاكلت ذباكز ىذه ادلسألة من خالؿ 1كاجلزائرية التونسية
كف سواىا يف بعض نصها على بعض احلاالت اليت تكوف فيها احملكمة ادلطلوب منها التنفيذ سلتصة د

ؽلنح السلطة  كعند عدـ كجود اتفاقية نافذة فإنو ف ادلشرع اجلزائرمفإ حسب تقديرناك ، 2النزاعات
ك أىل القوؿ بأف ادلشرع اجلزائرم ردبا عن قصد إل ىذه ادلسألة كىذا يدفعنا بتحفظ حلالتقديرية للقاضي 

 الواجب التطبيق.دكف قصد يطبق ىاىنا ادلفهـو االمريكي بشأف ربديد القانوف 
إف مسألة ربديد القانوف الذم غلب االعتماد عليو يف ربديد اختصاص احملكمة اليت أصدرت 

مر تعقيدا بالنسبة للحكم الصادر بناءنا على اتفاؽ اخلضوع يزداد األ، ك 3احلكم أثار خالفا كاسعا
ت احلكم ادلطلوب االختيارم، بعض التشريعات زبضع ربديد اختصاص احملكمة االجنبية اليت أصدر 

تنفيذه إىل قواعد االختصاص القضائي الدكيل ادلقررة يف الدكلة اليت أصدرت احلكم، بينما على النقيض 
خرل كفرنسا كأدلانيا كإيطاليا صلدىا زبضع مسألة اختصاص احملكمة األجنبية إىل قواعد أمن ذلك دكؿ 

 .4جنيباأل قاضي ادلطلوب منو تنفيذ احلكماالختصاص القضائي لقانوف ال
ذا كانت تتم عن طريق تطبيق قواعد إىذه ادلراقبة اليت يشًتطها ادلشرع اجلزائرم أكال نالحظ أف 

التنازع يف الدكلة ادلطلوب منها التنفيذ، فإنو يؤدم إىل رفض تنفيذ احلكم األجنيب كل مرة تكوف قاعدة 
، مع ذلك نرل أنو من الضركرم تطبيق قانوف القاضي ادلطلوب 5تنازع القوانُت الوطنية كاألجنبية سلتلفتاف

ليو القضاء اجلزائرم بصفة إمنو تنفيذ احلكم الصادر بناءا على اتفاؽ اخلضوع االختيارم، كىذا ما ؽليل 
، عندما يكوف ىذا االتفاؽ قد استبعد اختصاص ىذه 6عامة عند مراقبتو االختصاص العاـ غَت ادلباشر

                                                 

 26ـ ادلتضمن ادلصادقة على االتفاقية اجلزائرية التونسية ادلوقع عليها يف 1963نوفمرب  14ادلؤرخ يف  450-63مرسـو رقم  -1
 ـ.1963، سنة 01، ع. ج.رـ، 1963جويلية 

نوين كالقضائي من اتفاقية التعاكف القا 33، سبق ذكره، كادلادة 47-01من اتفاقية الرياض، أنظر: مرسـو رئاسي رقم  28ادلادة  -2
 ، سبقت اإلشارة إليو.181-94لدكؿ ارباد ادلغرب العريب، أنظر: مرسـو رئاسي رقم 

رايس زلمد، عبد النور أمحد، تنفيذ احلكم األجنيب يف ظل قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية اجلديد: الضوابط كاإلجراءات، ااجملة  -3
 .37، ص ـ2011امعة مولود معمرم تيزم كزك، اجلزائر، جباحلقوؽ  ،كلية02ع.، النقدية للقانوف كالعلـو السياسية

 .38، ص ادلرجع نفسو -4

 اليت حسب (Théorie de l'équivalence)مر عن طريق تطبيق نظرية التكافؤ د القضائي يف فرنسا، عاجل ىذا األاالجتها -5
ىل النتيجة ذاهتا إجنبية قد كصلت يف حكمها أف تكوف احملكمة األأنو يكفي لقبوؿ تنفيذ احلكم األجنيب كفق شرط االختصاص  زلتواىا

هنا طبقت القانوف الفرنسي عندما يكوف القانوف الفرنسي سلتصا حسب قواعد اإلسناد فيو، راجع: عبد النور أمحد، ادلرجع السابق، ألو 
 .Dusan Kitic, Op. cit, p. 128 - .؛ أنظر أيضا:85ص 

 .257، ص 2008، 01 ع.، رللة احملكمة العليا،  12/03/2008الصادر بتاريخ  402333قرار احملكمة العليا، ملف رقم  -6
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نو من أعندما ال يستبعد اتفاؽ اخلضوع االختيارم اختصاص احملاكم اجلزائرية فنرل  ا، كىكذ1احملاكم
ادلشرع ادلصرم يف قانوف ادلرافعات ادلدنية  يقرره أيضاىذا ما ، األحسن تطبيق قانوف احملكمة ادلعينة

ال غلوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق شلا : » أنو منو الفقرة األكىل 258كالتجارية حيث جاء يف ادلادة 
أف زلاكم اجلمهورية غَت سلتصة بادلنازعة اليت صدر فيها احلكم أك األمر، كأف احملاكم األجنبية  -1يأيت: 

، فبالنسبة 2...«اليت أصدرتو سلتصة هبا طبقا لقواعد االختصاص القضائي الدكيل ادلقررة يف قانوهنا 
كانت قواعد التنازع ادلستعملة ىي تلك اخلاصة بالقاضي ادلعُت فإف   تيارم إذاالتفاؽ اخلضوع االخ

االختيارم، لن يتم  على شرط اتفاؽ اخلضوع احكم احملكمة األجنبية، اليت اختصاصها كاف مؤسس
ف القانوف الذم سيطبق على الشرط ىو نفسو الذم سيطبقو قاضي احملكمة ادلطلوب رفض تنفيذه أل
 احلكم. منها تنفيذ ىذا

ف مسألة أتطبيق قانوف احملكمة ادلعينة غلد لو أساسا يف الفقو كالقضاء الفرنسُت، حيث يركف 
ربديد اختصاص احملكمة األجنبية كفقا لقواعد االختصاص القضائي الدكيل يف قانوف القاضي ادلطلوب 

القواعد ادلنظمة لتنازع منو تنفيذ احلكم األجنيب يرجع إىل أف ىذه القواعد ال زبتلف يف طبيعتها عن 
القوانُت، كبالتايل ليس ىناؾ ما ؽلنع إسباغ صفة االزدكاجية عليها، شلا غلعل دكرىا ال يقتصر على ربديد 

، كقد انتقد الرأم 3مىت تكوف احملاكم الوطنية سلتصة، بل كأيضا مىت تكوف احملاكم األجنبية سلتصة
كمة اليت أصدرت احلكم ادلراد تنفيذه إىل قانوف السابق الذم يرل بضركرة خضوع ربديد اختصاص احمل

تلك احملكمة، فالقاضي ادلطلوب منو تنفيذ احلكم األجنيب سيجد صعوبة عملية يف معرفة قواعد 

                                                 

من رللة القانوف الدكيل اخلاص التونسية يشًتط لتنفيذ احلكم األجنيب أف  11ىذا النظاـ يعتمده أيضا القانوف التونسي ففي ادلادة  -1
لبحث يف اختصاص احملكمة األجنبية، ال تكوف ادلنازعة اليت صدر فيها ىذا احلكم من اختصاص احملاكم التونسية، كال يػ ه م و  بعد ذلك ا

 .91عبد النور امحد، ادلرجع السابق، ص  راجع:

.402ص  رجع السابق،ادلبن عصماف مجاؿ،  -2
مػػن قػػانوف تنفيػػذ  07ىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو ادلشػػرع العراقػػي، حيػػث حػػدد احلػػاالت الػػيت تكػػوف فيهػػا احملكمػػة األجنبيػػة سلتصػػة يف ادلػػادة  -3

كىػػػي: إذا كانػػػت الػػػدعول متعلقػػػة بػػػأمواؿ منقولػػػة أك غػػػَت منقولػػػة كائنػػػة يف الػػػبالد  1928لسػػػنة  30األحكػػػاـ األجنبيػػػة يف العػػػراؽ رقػػػم 
األجنبيػػة، إذا كانػػت الػػدعول ناشػػئة عػػن عقػػد كقػػع يف الػػبالد األجنبيػػة أك كػػاف يقصػػد تنفيػػذه ىنػػاؾ كلػػو أك قسػػم منػػو يتعلػػق بػػو احلكػػم، إذا  
كانػت الػدعول ناشػػئة عػن أعمػاؿ كقعػػت كلهػا أك جػػزء منهػا يف الػبالد األجنبيػػة، إذا كػاف احملكػػـو عليػو مقيمػا عػػادة يف الػبالد األجنبيػػة أك  

التجػارة فيهػا يف التػاريخ الػذم أقيمػت فيػو الػدعول، إذا حضػر احملكػـو عليػو الػدعول باختيػاره، إذا كافػق احملكػـو عليػو علػى كاف مشػتغال ب
)تنازع القوانُت ادلبادئ العامة كاحللػوؿ الوضػعية يف القػانوف  قضاء احملكمة األجنبية يف دعواه؛ أنظر: حسن اذلداكم، القانوف الدكيل اخلاص

 .304ـ، ص 2001مقارنة، الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع، األردف،األردين( دراسة 
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، غَت أف ىذا النقد رد عليو بأف ىذه احلجة قد مت إثارهتا عند حبث مسألة 1االختصاص ذلذه احملكمة
قانوف األجنيب الذم أشارت إليو قاعدة اإلسناد الوطنية، كاستقر مدل التزاـ القاضي الوطٍت بتطبيق ال

 ، الرأم على أنو غلب على القاضي البحث يف مضموف القانوف األجنيب من تلقاء نفسو دبساعدة اخلصـو
 .2كىو نفس احلل الذم غلب األخذ بو عند حبث القاضي عن قاعدة االختصاص

االختصاص العاـ غَت ادلباشر ىو أف مراقبة صحة خَت فيما ؼلص ما ؽلكن أف طللص إليو يف األ
ف أقواعد االختصاص عند تنفيذ احلكم األجنيب الصادر بناءن على اتفاؽ خضوع اختيارم من ادلناسب 

 استثناءجنيب ادلعُت دبوجب اتفاؽ اخلضوع االختيارم ضعة للقانوف األزبضع لقانوف القاضي، كتكوف خا
 جنيب. نازعة اليت صدر بشأهنا احلكم األلوطٍت غَت سلتص للنظر يف ادلكل مرة ال يكوف فيها القضاء ايف  

  

                                                 

للقػػػوانُت كادلرافعػػػات ادلدنيػػػة  )اجلنسػػػية كادلػػػوطن كمعاملػػػة األجانػػػب كالتنػػػازع الػػػدكيل أمحػػػد عبػػػد الكػػػرًن سػػػالمة، القػػػانوف الػػػدكيل اخلػػػاص -1
 .1116ـ، ص2008، الطبعة األكىل، دار النهضة العربية، مصر، )الدكلية

 كما بعدىا. 453ادلرجع السابق، ص  ،يف القانوف الدكيل اخلاص دركسعبده مجيل غصوب،  -2
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 اتفاق الخضوع االختياري.وآثار صحة  الفصل الثاني:
قواعد االختصاص  اليت تقررىاك شرعية اتفاؽ اخلضوع االختيارم ب ف يتم االعًتاؼأبعد 

حسب   زلاممهاُتالقضائي الدكرل للمحكمة اليت سلب منها االختصاص كاحملكمة اليت مت تعي
تطرح مسألة صحة ىذا  يف جزء منو تصرفا اجرائيا،ف اتفاؽ اخلضوع االختيارم ؽلثل أ، باعتبار األحواؿ

 اعلق أساسف تتوفر فيو عدة شركط تتأصحيحا غلب االتفاؽ باعتباره عقدا، كحىت يكوف ىذا االتفاؽ 
خذ بعُت االعتبار طبعا مع األ خرل ادلنصوص عليها يف القواعد العامةبشركط صحة مل العقود األ

، اباعتباره عقد اتفاؽ اخلضوع االختيارمخرل فإف أهة من ج، خصوصية اتفاؽ اخلضوع االختيارم
نها دبوجب اتفاؽ اخلضوع ياليت مت تعيطراؼ بعرض النزاع على احملكمة يف التزاـ األثره القضائي أيتمثل 

ثر الذم يرتبو اتفاؽ اخلضوع ، ىذا األ1شريعة ادلتعاقدين فال غلوز نقضو كال تعديلوفالعقد  ،االختيارم
 .بُت ادلتعاقدين دكف الغَت مبدئيا يتحدد نطاقواالختيارم 

مث  ،)ادلبحث األكؿ( سنتناكؿ بالدراسة صحة اتفاؽ اخلضوع االختيارم مت عرضوبناءا على ما 
  .) ادلبحث الثاين( نتطرؽ اذل اآلثار اليت يرتبها ىذا االتفاؽ

 ول: صحة اتفاق الخضوع االختياري.المبحث األ
ف تتوفر فيو شركط معينة، أغلب  ااالختيارم صحيحا باعتباره عقدحىت يكوف اتفاؽ اخلضوع 

ف يكوف سبب أىذه الشركط تتمثل يف أف يكوف الًتاضي صحيحا، كأف يكوف احملل مستوفيا لشركطو، ك 
، ىذه الشركط يف احلقيقة تتطلبها صبيع االتفاقات، ما يهمنا يف إطار ىذه الدراسة اىذا االتفاؽ مشركع
ما السبب فليس لو أاتفاؽ اخلضوع االختيارم كمذا الشكلية إف ماف ذلا كجود،  ىو الًتاضي كزلل

طراؼ يف استبعاد احملامم االختيارم، حيث يتمثل يف رغبة األخصوصية بالنسبة التفاؽ اخلضوع 
ينها دبوجب اتفاؽ اخلضوع االختيارم، كىذا يخرل يتم تعأذل زلكمة إادلختصة أصال يف النزاع كمنحو 

ف الباعث على التعاقد ىو الغش سواء ضلو أذا قاـ الدليل على إًتض أنو دائما مشركع إال السبب يف
ك ضلوعلا معا، كعليو فإف رمن السبب يطبق عليو ما يطبق يف القواعد أالقانوف أك ضلو االختصاص 

                                                 

العقد شريعة ادلتعاقدين، فال غلوز نقضو، كال تعديلو إال باتفاؽ الطرفُت، أك لألسباب  » ف:أعلى  من ؽ.ـ.ج 106تنص ادلادة  -1
 .317أيضا: نور ضبد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  راجع؛ 360: علي فيالرل، ادلرجع السابق، ص راجع، «اليت يقررىا القانوف
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مبدئيا إال كفق ، ال ؽلكن تناكلو اقانوني ا، نذمر أف صحة اتفاؽ اخلضوع االختيارم باعتباره تصرف1العامة
، 2نصوص تنازع القوانُت، فادلوضوع يتم إخضاعو إذل قانوف اإلرادة، كالشكل إذل قاعدة زلل اإلبراـ

ف كجود أالذم يسجلو منهج التنازع يبدك  نقصكاألىلية إذل القانوف الشخصي لألطراؼ، كبسبب ال
 سيكوف ذلا دكر مهم يف ىذا اجملاؿ.قواعد مادية 

ختيارم زبضع إذل شركط تتعلق أساسا بالشكل، الذم يشكل أصل صحة اتفاؽ اخلضوع اال
حًتاـ شكلية معينة مبدئيا ليس ضركريا لصحة اتفاؽ اخلضوع اك  ،3النزاعات الكثَتة ادلثارة بشأنو

االختيارم حيث ال يشًتط أف ػلرر األطراؼ إرادهتم متابيا، ككفق تنازع القوانُت فإف قانوف زلل إبراـ 
مع ذلك حاكؿ الفقو إخضاع صحة اتفاؽ  ،4ػلكم شكل اتفاؽ اخلضوع االختيارمىو الذم  التصرؼ

اخلضوع االختيارم إذل قواعد مادية تتمثل يف اشًتاط يكوف الطرؼ الذم يعًتض على اتفاؽ اخلضوع 
ذل البحث عن إ، كىذا ما أدل 5االختيارم على علم بو عندما يتم درلو يف عقد ظلوذجي أك عقد إذعاف

يت ؽلكنها تربير ضركرة ضباية رضا األطراؼ ضد بعض التصرفات ادلتمثلة يف كضع الشرط الوسائل ال
يف مم ىائل من الشركط أك مراسالت أك أم كثيقة تعاقدية ملحقة، ك  ادلانح لالختصاص يف فواتَت

 ادلختلفة، فأحيانا تكوف غَت مقركءة، كأحيانا تكوف مكتوبة بلغة أجنبية، كمن ىنا فإف اتفاؽ اخلضوع
عنو دكف أف يكوف  ارغم ايلـز طرفحيث  ،سرعة ادلعامالت بسبباالختيارم ؽلكن أف ؽلرر دكف انتباه 

دلعرفة ما إذا ماف من الالـز اختيار  ع، يف ىذه الظركؼ العودة إذل منهج التناز ذا الشرطعلى علم هب
نتائج اليت تفرزىا قواعد تنازع القوانُت يرتبط الالرضائية أك الشكلية يبدك غَت مالئم، فنقص التكهن ب
بالشكل يفرض  ادلتعلقادم ادلتنظيم الضركرة ك بصعوبة احلاجة لوضع متطلبات رمسية يف حدىا األدىن، 

ف موضوع الًتاضي يصعب فصلو عن الشكل حيث ؽلثل ىذا الشكل بأنا ى نذمر، يف ىذه احلالةنفسو 
ف ىذه القواعد ادلادية ال تتناكؿ صحة اتفاؽ اخلضوع االختيارم أعن ىذا الرضا، كينتج عن ذلك  اتعبَت 

كجود الًتاضي، ذلذا  إثباتبيضا يف مسألة الًتاضي، فقواعد الشكل تسمح أيف شكلو كلكن يتم تناكلو 
 (.كؿادلطلب األ) الًتاضي كشكلية اتفاؽ اخلضوع االختيارمذل إبالدراسة باألعلية دبكاف التطرؽ 

                                                 

 .111زلمد الركيب، ادلرجع السابق، ص  -1

2- CA Paris, 27 janvier 1955, préc; Cass. 1
re
 civ., 3 décembre 1991, préc. 

3- V. HEUZE, op. cit., p. 91. 

 من القانوف ادلدين اجلزائرم. 19ىذا ما تنص عليو ادلادة  -4

5- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 250. 
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ؽ اخلضوع االختيارم فإنو يتمثل يف التعيُت، فموضوع ىذا اتفاؽ ىو التعيُت، بالنسبة حملل اتفا
كمما أشرنا إليو أف قانوف الدكلة اليت عرض النزاع على زلاممها ىي ادلؤىلة لقبوؿ أك رفض اإلرادة 

التعيُت ىنا يدخل  أف يبدكادلشًتمة لألطراؼ اليت تربط النزاع مع النظاـ القضائي ادلعركض عليو النزاع، ف
يف ىذه احلالة ال  ىنا ألنناضمن مسائل الشرعية كليس تلك ادلتعلقة بالصحة، غَت أف ادلسألة زبتلف 

كإظلا ندرس مسألة الحقة ذلا كىي ، شرعيما إذا ماف اختيار األطراؼ للمحكمة ادلختصة  نقرر حوؿ
 مثال تفاؽ اخلضوع االختيارم، كبالتارل فإف إبطاؿ شرط ا1التحقق من صحة زلتول ىذا االختيار

ال يعٍت بأف األطراؼ ليس ذلم احلق يف اختيار  بعينهابسبب عدـ الدقة يف تعيُت احملكمة ادلختصة 
 ادلطلب) تفاؽ اخلضوع االختيارمااحملكمة، لذلك دراستنا ستتمحور يف مرحلة ثانية حوؿ صحة زلل 

 الثاين(.

 .االختياريول: التراضي وشكلية اتفاق الخضوع األ مطلبال
بصفة عامة ىو توافق أك تطابق إراديت ادلتعاقدين اليت يتم التعبَت  (le consentement)الًتاضي 

من القانوف ادلدين  25عنهما كتبادذلما، فيندمج بعضها ببعض لُتَكوف اإلرادة ادلشًتمة، حيث تنص ادلادة 
رادهتما ادلتطابقتُت دكف اإلخالؿ بالنصوص إيتم العقد دبجرد أف يتبادؿ الطرفاف التعبَت عن  »: على أنو
ثر قانوين ىو إنشاء التزامات أإحداث  ضلو، فالًتاضي يتم بإغلاب كقبوؿ متطابقُت يتجهاف 2« القانونية

التفاؽ اخلضوع االختيارم فالًتاضي يكوف عن طريق اذباه إرادة  ، بالنسبة3تًتتب على اتفاقهما
ف ينشأ دبناسبة عالقتهم القانونية على قضاء ألذم من ادلمكن األطراؼ إذل عرض نزاعهم الناشئ أك ا

ك احملامم ادلختصة أصال أدكلة معينة، أك زلكمة معينة ضمن ىذا القضاء، عوض عرضها على احملكمة 
ف تكوف إرادة مل من الطرفُت خالية من عيوب أبالفصل فيو، كلكي يكوف ىذا الًتاضي صحيحا غلب 

 .4كالتدليس كاالستغالؿاإلرادة مالغلط كاإلمراه 
 06ال بد منو حيث يتم بطرؽ سلتلفة، يف ىذا اإلطار تنص ادلادة  اإف إظهار اإلرادة يعترب أمر 

التعبَت عن اإلرادة يكوف باللفظ كبالكتابة، أك باإلشارة ادلتداكلة عرفا مما  » :من القانوف ادلدين على أف

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 245. 

 .82علي فيالرل، ادلرجع السابق، ص  -2

 .28 ، صادلرجع السابقالنظرية العامة لاللتزامات، علي علي سليماف،  -3

 .126زلمد الركيب، ادلرجع السابق، ص  -4
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مقصود صاحبو. كغلوز أف يكوف التعبَت عن االرادة يكوف بازباذ موقف ال يدع أم شك يف داللتو على 
، كيقصد باللفظ الكالـ الذم يتفوه «ضمنيا إذا دل ينص القانوف أك يتفق الطرفاف على اف يكوف صرػلا.

ا ادلتعاقدين، هبو الشخص مباشرة أك بواسطة اذلاتف أك بإيفاد رسوؿ، كبأم لغة مانت شرط أف يفهم
ف يف ك إعالأأك رمسية كقد تكوف يف شكل رسالة أك تليكس أك تليغراؼ، كأما الكتابة فقد تكوف عرفية 

 .1لكًتكين ...إخلالصحف أك متابة يف الشكل اإل
يلـز ذلا أف تأخذ مظهرا خارجيا حىت يعرؼ مل من ادلتعاقدين إرادة اآلخر، إذا إرادة ادلتعاقدين 
رادتُت تتميز عن طرؽ التعبَت عن تقابل اإل دة ادلشًتمة الناذبةف اإلراأذل إف نشَت أكيف ىذا السياؽ غلب 

من القانوف ادلدين سبثل طريقة التعبَت عن ىذه اإلرادة،  06عنها، فتقليديا الطرؽ اليت تنص عنها ادلادة 
رادة يف حد ذاهتا، فاإلرادة ظاىرة نفسية تتمثل يف قدرة الكائن ك زبريج اإلرادة كليس اإلأظهار إدبعٌت 

 . 2ك قرارأازباذ موقف  علىادلفكر 
 امر أغلعل التفرقة بُت ادلوضوع كالشكل  األطراؼ ثبات حقيقة رضاإجل أاستعماؿ الشكل من 

ف ىذه الصعوبة من بُت الصعوبات اليت تواجو القانوف الدكرل اخلاص كاليت مانت سببا أ، نذمر ىنا اصعب
نظمة يف تكييف ادلسائل اليت تدخل ضمن الشكل كادلسائل ركز نظرية التكييف، حيث زبتلف األيف ب

اليت تدخل ضمن ادلوضوع، كمن ىنا تطرح مسألة البحث عن الفائدة من ربديد القانوف الواجب 
عند  ف زبضعأف مسائل الشكل غلب أذل القوؿ بإالتطبيق على كجود الًتاضي، كذلذا ذىب بعضهم 

 ؿ يف ىذه ادلسالة فهناؾ من يشًتط الشكل باعتباره مسألةب اختالؼ الدك بلقانوف القاضي بس تكييفها
، هبذا 3خرل تشًتطو مرمن لصحة اتفاؽ اخلضوع االختيارمأ، بينما ىناؾ دكؿ ثباتباإل تتعلق

تبقى خاضعة للقانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ مع ذلك اخلصوص البعض يرل بأف عيوب الًتاضي 
 اخلضوع االختيارم. 

عديد من اإلشكاليات كاليت برزت خاصة يف المسألة الشكلية كدكرىا يف تكوين الًتاضي أثارت 
، ىذه 4إطار مؤسبر الىام ادلكلف بتحضَت االتفاقيات الثالثة الدكلية ادلتعلقة باتفاؽ اخلضوع االختيارم

                                                 

 .97-96علي فيالرل، ادلرجع السابق، ص  -1

 .83، ص ادلرجع نفسو -2

3- P. JENARD, Rapport sur la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des 

décisions en matière civile et commerciale (signée à Bruxelles le 27 septembre 1968), JOCE n° C 

59, 5 mars 1979, p 37. 
4- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 237 et s. 



 النظاـ القانوين الذم ػلكم تطبيق اتفاؽ اخلضوع االختيارم                                الثاين  الباب

 312 

طريقة سلتلفة، الثالثة مل كاحدة تطرقت إذل الشكل اخلاص باتفاؽ اخلضوع االختيارم ب اتاالتفاقي
ختارة يف حالة البيع الدكرل للبضائع ـ1521سنة فاتفاقية الىام الصادرة 

ُ
 اخلاصة باختصاص احملكمة ادل

 زلكمة، ىذا التعيُت لن يكوف ُتأنو عندما يتم البيع شفهيا، يتضمن تعيإذل تشَت يف مادتو الثانية 
متايب ينبثق من كاحد من األطراؼ أك من صحيحا إال إذا مت التعبَت عنو أك تأميده عن طريق تصريح  

حوؿ  ـ1502 سنة م الصادرة يف، اتفاقية الىا1عليو ضطرؼ مسسار، دكف أف يكوف قد مت االعًتا
اتفاقات اخلضوع االختيارم، يف مادهتا الرابعة الفقرة األكذل تنص على أف اتفاؽ اخلضوع االختيارم 

خر الذم يعُت صراحة القًتاح مكتوب من الطرؼ اآلن طرؼ ل صحيحا إذا نتج عن قبوؿ مكَ شَ يُ 
يف  األجنبية تنفيذ األحكاـب ادلتعلقة ـ1521 لسنة، يف األخَت اتفاقية الىام 2احملكمة أك احملامم ادلعينة

اتفاقية مكتوبة أك اتفاقية شفهية   اخلامسةالفقرة  العاشرةادلسائل ادلدنية كالتجارية تشًتط يف مادهتا 
 .3متابتها مؤمدة يف مدة معقولة

إعداد قواعد الشكل تستهدؼ مسألة ميفية ضماف كجود اإلرادة  فأبشالصعوبات ادلثارة 
ادلشًتمة لألطراؼ مع األخذ بعُت االعتبار معامالت التجارة الدكلية اليت ال تتالءـ كاشًتاط الشكلية كيف 

ؽلر حتما عن طريق  ذباكز ىذه الصعوبات ،ن يقوموف بإبراـ عقود دكلية صدفةنفس الوقت ضباية م

                                                 

1- Article 2: «…Lorsque la vente, conclue oralement, comporte la désignation du for, cette 

désignation n'est valable que si elle a été exprimée ou confirmée par une déclaration écrite émanant 

de l'une des parties ou d'un courtier, sans avoir été contestée.»; Cette Convention, y compris la 

documentation y afférente, est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit 

international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions ». Concernant l’historique 

complet de la Convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et 

documents de la Huitième session (1956). 
2- Article 4: «Pour l'application de la présente Convention, l'accord d'élection de for est 

valablement formé s'il résulte de l'acceptation par une partie de la proposition écrite de l'autre partie 

désignant expressément le tribunal ou les tribunaux élus…», Cette Convention, y compris la 

documentation y afférente, est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit 

international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions ». Concernant l’historique 

complet de la Convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et 

documents de la Dixième session (1964), tome IV, For contractuel (231 p.). 
3- Article 10: « Le tribunal de l'Etat d'origine est considéré comme compétent au sens de la 

Convention:…5. lorsque, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par 

écrit dans un délai raisonnable, les parties se sont soumises à la compétence du tribunal de l'Etat 

d'origine pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit 

déterminé…», Cette Convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site 

Internet de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net), sous la rubrique 

« Conventions ». Concernant l’historique complet de la Convention, voir Conférence de La Haye 

de droit international privé, Actes et documents de la Session extraordinaire (1966), Exécution des 

jugements (514 p.). 
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شكاؿ أمثر مركنة تأخذ يف احلسباف معامالت كعادات أاعتماد قواعد شكل متعددة، تربرىا احلاجة إذل 
 يب بالتحديد يف اتفاقية بركمسل.ك يف القانوف االتفاقي األكر  رلسدة ، ىذه القواعد صلدىاحياة األعماؿ

عن طريق  كرسييف اتفاؽ اخلضوع االختيارم  هكجودما ؽلكن مالحظتو بشأف الًتاضي ىو أف 
ادلتعلقة باالختصاص القضائي  اتفاؽ معرب عنو متابيا، ىذا الشكل ادلكتوب تشًتطو اتفاقية بركمسل

يب كرللس ك ر ك دلدنية كالتجارية عن الربدلاف األكتنفيذ األحكاـ األجنبية الصادرة يف ادلواد ا عًتاؼكاال
 -أ »: رـبػػف اتفاؽ اخلضوع االختيارم يأن، حيث جاء فيها ييب يف مادهتا اخلامسة كالعشر ك كر األ االرباد

 .1«عن طريق الكتابة ...
نو أف الًتاضي يف اتفاؽ اخلضوع االختيارم إال أيف اجلزائر ليس ىناؾ قواعد ذلا خصوصية بش

نتساءؿ عن مدل مفاية ىذه القواعد لتحكم صحة  مع ذلكػلاؿ على القواعد العامة يف ىذه ادلسألة، 
ذل قواعد أخرل ؽلكنها خاصة ضماف امتماؿ تراضي إاتفاؽ اخلضوع االختيارم، كمدل احلاجة 

طراؼ، تمثل دكرىا يف إثبات كجود رضا األالطرفُت، الشكلية يف مسائل اتفاؽ اخلضوع االختيارم ي
 32ة عندما قررت أف شركط الشكل ادلنصوص عليها يف ادلادة بيك كر زلكمة العدؿ األ ليوإذىبت ىذا ما ك 

ذا ماف إتفرض على القاضي ادلعركض عليو النزاع أف يفحص  سابقا( 12ادلادة ) من اتفاقية بركمسل
ف الشكل أيظهر بطريقة كاضحة كدقيقة، ك ك بُت الطرفُت  فعلي موضوع تراض شرط اخلضوع االختيارم

فعليا بُت  إقامتوف الًتاضي مت أيفتو ضماف ظك من اتفاقية بركمسل  32ادلنصوص عليو يف ادلادة 
، حيث قررت زلكمة النقض الفرنسية يضا االجتهاد القضائي الفرنسيأليو إىذا ما ذىب ، 2طراؼاأل
ال على الطرؼ الذم ماف على علم بو، كقبلو كقت تشكيل إف الشرط ادلانح لالختصاص ليس ناجزا أ

)الفرع  ذل الطرؽ اليت يتم هبا العلم باتفاؽ اخلضوع االختيارمإ، من ىنا يبدك من ادلفيد التطرؽ 3العقد
 .)الفرع الثاين( ذل ميفية قبوؿ ىذا االتفاؽإكؿ(، مث األ

                                                 

1- Article 25 «1-… La convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou …» 

2- CJCE, 14 déc. 1976, Estasis Salotti: Rev. crit. DIP 1977, p. 577, note E. Mezger; JDI 1977, p. 

734, obs. J.-M. Bischoff. 

3- Cass. com., 10 janv. 1989: Bull. civ. 1989, IV, n° 20; Cass. com., 9 juill. 1991, Bull. civ. IV, 

n°256; Cass. com., 26 mai 1992: Rev. crit. DIP 1992, p. 703, note H. Gaudemet-Tallon; Cass. 

com., 27 mai 1997: D. 1997, IR p. 143. 
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 .العلم باتفاق الخضوع االختياريالفرع األول: 

براـ العقود غالبا ما يتم بتبادؿ كتسليم الوثائق ادلختلفة، ككجود شرط اخلضوع االختيارم يف إ
 رغمف، على علم هبذا االتفاؽماف   ؼطراأحد األحد ىذه الوثائق ال يسمح يف مل االحواؿ بإثبات أف أ
على مل الشركط اليت يتضمنها ىذا  كافقنو أالعقد من ادلفًتض  أحد ادلتعاقدينعندما يقبل  مبدئيا نوأ

سباب، ماحلالة اليت أف الشركط مت العلم هبا فعال لعدة أىناؾ بعض احلاالت يشك فيها ب إال أف، 1العقد
ألهنا غَت  أكالوثائق التعاقدية،  مكاهنا يفيتم فيها إدراج شرط اخلضوع االختيارم بشكل خفي بسبب 

 مقركءة أك غَت كاضحة.
 .مكان ادراج اتفاق الخضوع االختياريالفقرة األولى: 

بسب انتشار العقود خاصة معرفة زلتول العقد ؽلكن يف بعض احلاالت أف يكوف غَت مؤمد، 
النموذجية، فشركط العقد ال تكوف غالبا موضوع أم مناقشة، حىت عندما يتم إبراـ العقد بُت زلًتفُت، 
كىذا ما ؽلكن أف غلعل العلم هبا غَت مؤمد، كىنا تكمن أعلية موقع االشًتاطات يف الوثيقة التعاقدية، 

طراؼ أف األ اكط األخرل غلب أف يكوف مفًتضف اتفاؽ اخلضوع االختيارم مثل الشر أكإذا ماف منطقيا 
لة عندما يتم اة، فإنو يثور الشك حوؿ ىذه ادلسأيف الوثيقة ادلمض اعلى علم بو عندما يكوف موجود

 إدراجو يف ظهر الوثيقة ادلمضاة من طرؼ األطراؼ أك يف كثيقة خارجية عن العقد أك يف قانوف الشرمة.
 رد يف ظهر العقد.اتفاؽ اخلضوع االختيارم الوا أوال:

التساؤؿ حوؿ ور هر الوثيقة ادلمضاة، كيف ىذه احلالة يثيانا يتم كضع الشركط العامة على ظأح
شرط اخلضوع االختيارم ادلدرج يف ىذه الشركط، ىذه احلالة تثَت ما يعرؼ ب أحد ادلتعاقدينمدل معرفة 

فاشًتاط اإلحالة على الظهر مت تكريسو يف يب، ك الشرط باإلحالة كاليت مت التصدم ذلا يف القانوف األكر ب
، يف قضية احلاؿ العقد مت ربريره يف كرقة ذبارية ألحد األطراؼ 2بيةك قرار صادر عن زلكمة العدؿ األكر 

لالختصاص دكف أف يشَت  اماضل اىذه الشركط تضمنت شرط ،كمشلت يف ظهرىا الشركط العامة للبيع
انح ادلف متابة الشرط ؽ اخلضوع االختيارم، مت القضاء بأاتفا نص العقد صراحة إليو، كحىت يتم استبعاد

ليو إلالختصاص على ظهر العقد ضمن الشركط العامة، ال تعطي أم ضماف بأف الطرؼ الذم كجو 
ىذه  ،قواعد االختصاص القضائي ؼلرج عناتفاؽ اخلضوع االختيارم قد قبل فعليا بالشرط الذم 

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 221. 

2- CJCE, 14 décembre 1976, préc. 
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يف لالختصاص  اماضل اتتضمن شرطاليت عامة اللشركط لإحالة صرػلة  ىناؾ كوفتالضمانة تكوف عندما 
اشًتاط اإلحالة لظهر الوثيقة مت التأميد عليها  ،نص العقد نفسو كالذم مت إمضائو من طرؼ األطراؼ

ف الشركط ادلوضوعة يف ظهر الوثيقة أذل إأيضا يف قرار صادر عن زلكمة النقض الفرنسية اليت أشارت 
، مع ذلك 1إحالة لظهر الوثيقة على الوجو األمامي للوثيقة ػلتومالتعاقدية ال تلـز ادلتعاقدين إال إذا ماف 

حالة على ىذا الشرط؛ األطراؼ تقضي بعدـ اإل بُت ؽلكن استبعاد ىذا الشرط إذا مانت ىناؾ عادات
هنم يعلموف هبا تعفي من ىذا الشرط، أك يفًتض أطراؼ علمها األوف ىناؾ معاملة ذبارية يأك عندما تك

ف اتفاؽ اخلضوع االختيارم أمن اتفاقية بركمسل حيث جاء فيها على  32كىذا ما تنص عليو ادلادة 
يف التجارة الدكلية، كفقا  أكللعادات اليت كضعها األطراؼ بينهم؛  اكفقا للشكل الذم يكوف مطابق 2يرـب

للشكل ادلطابق للعادات اليت يكوف األطراؼ على علم هبا، أك يفًتض أهنم على علم هبا، كأهنا معركفة 
شكل منتظم يف ىذا النوع من التجارة من االطراؼ يف عقود من نفس النوع ببشكل كاسع كمالحظة 

 يف الشعبة التجارية ادلعنية.
 يارم موضوع يف كثيقة مستقلة عن العقد.اتفاؽ اخلضوع االخت ثانيا:

عندما تكوف الشركط ادلدرجة يف كثيقة مستقلة كغَت شلضاة من طرؼ األطراؼ فإهنا تثَت الشك 
حوؿ ارتباطها بالوثيقة التعاقدية، ففي العقود الدكلية عادة ما يكوف اتفاؽ اخلضوع االختيارم غَت مدرج 

ف تكوف أعقد كلكن يف كثيقة مستقلة تتضمن الشركط العامة، مما ؽلكن للمباشرة يف الوثيقة التعاقدية 
من الوثيقة التعاقدية، االجتهاد القضائي  ايف عقد الحق أك عقد ظلوذجي، كحىت يكوف الشرط جزء

الفرنسي يتطلب أف تكوف الوثيقة التعاقدية ربيل بشكل كاضح كدقيق إذل الوثيقة ادلستقلة عن العقد 
                                                 

 حيث جاء يف حيثيات القرار: -1
«…Attendu, encore, qu'après avoir constaté que les conditions générales de vente figuraient au 

verso du bon de commande, la cour d'appel a relevé que ce document portait au recto la mention 

imprimée suivante: " L'acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 

et de garantie inscrites au verso et les accepter dans toutes leur teneur "; qu'ayant encore retenu que 

Mme Suret X... avait apposé sa signature au-dessous de cette mention imprimée, l'arrêt attaqué a pu 

en déduire qu'en signant le bon de commande litigieux, l'intéressée avait adhéré à son contenu, 

spécialement aux conditions générales de vente figurant au verso, dont elle avait déclaré avoir pris 

connaissance et les avoir acceptées…» voir: Cass. 1
re
 civ., 3 décembre 1991, Contrats, conc. cons. 

1992, n° 57, obs. G. Raymond.  

2- Article 25 «1-…b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies 

entre elles; ou  c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage 

dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu 

et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type 

dans la branche commerciale considérée…» 
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ف أذل اثبات أف ادلتعاقد ماف على علم هبذه الوثائق، ك إالشرط، ىذه اإلحالة هتدؼ  ادلمضى أين يوجد
ذل إيضا أبية تطرقت ك ، زلكمة العدؿ االكر 1نو قبلهاأإمضائو على الوثيقة ؽلثل إحالة ذلذه الوثائق كب

ففي ، 2ـ1520الوثيقة التعاقدية يف قرار صادر سنة  خارجمسألة اتفاؽ اخلضوع االختيارم ادلوضوع 
يف عقد ػليل بطريقة صرػلة إذل  وفعندما يتفقبية قضت بأف األطراؼ ك ة زلكمة العدؿ األكر قضية احلال

حد األطراؼ الذم ألالختصاص إحالة صرػلة، ؽلكن مالحظتها من  اماضل اشركط عامة تتضمن شرط
 32ادلادة  من طرؼ ادلنصوص عليهاشركط الشكل  احًتمواقد  وفيكون ؛رجل العادماليطبق عناية 

 اكإذا ماف قد ثبت أف الشركط العامة تتضمن شرطمسل، ك من اتفاقية بر  األكذلالفقرة ( سابقا12ادلادة )
خر ادلتعاقد مع العقد الذم ػليل إليو، ىذه القرارات ص فقد مت إبالغها فعليا للطرؼ اآللالختصا اماضل

اخلضوع االختيارم ادلدرج ضمن كثيقة تبُت أف اإلحالة تبدك مشرط بدكنو ال ؽلكن أف يدمج شرط 
 مستقلة يف اجملاؿ التعاقدم.

القرار  اىذ ،(Bomar Oil) "بومار اكيل"مر يتعلق بقرار خر صادر يف مسائل التحكيم األآقرار 
، 3ادلتعلقة باالعًتاؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيم األجنبية ـ1521يتعلق بتطبيق اتفاقية نيويورؾ لسنة 

ادلراد باالتفاقية ىو الشرط التحكيمي  -3...» :فأاليت تنص على  الثانيةكخاصة ادلادة الثانية الفقرة 
، «ك يف اتفاؽ التحكيم ادلوقع من اطراؼ أك ادلتضمن يف رسائل أك برقيات متبادلة...أادلدرج يف العقد 

من القانوف الوضعي اجلزائرم تتطلب الكتابة لالعًتاؼ باتفاؽ التحكيم  اجزء عترباتفاقية نيويورؾ اليت ت
، غَت أف ىذا النص السابق كيف فقرتو الثانية 4حيث ذبعل من الكتابة شرطا للوجود كليس فقط لإلثبات

يظهر نوعا مبَتا من ادلركنة حيث ال ؽلنع من أف ىكذا شرط ؽلكن أف يوجد يف كثيقة ملحقة انطالقا من 
ف تقنيات أخرل مقبولة مثل تبادؿ الرسائل أك الربقيات، مع ذلك ىذا النص أمضاء ليس إلزاميا ك أف اإل

عن مسألة معرفة إذا ماف شرط اإلحالة غلب أف يشَت بشكل دقيق إذل كجود شرط  اال يقدـ جواب
التحكيم أك أف تكفي إحالة عامة لذلك، ىذا اخلالؼ ماف مطركحا يف ىذه القضية، حيث قررت 

الشرط ذل كجود إيشار تشرط أف  ـ1521لسنة  ؾمن اتفاقية نيويور  3ف ادلادة أ الفرنسية كمة النقضزل

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 223. 

2- CJCE, 14 décembre 1976, préc. 

، يتضمن االنضماـ بتحفظ إذل االتفاقية اليت صادؽ عليها مؤسبر األمم ـ1988نوفمرب سنة  05ادلؤرخ يف  233-88رقم مرسـو  -3
 ، كاخلاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية كتنفيذىا، سبت اإلشارة اليو سابقا.ـ1958يونيو سنة  10ادلتحدة يف نيويورؾ بتاريخ 

 .235رجع السابق، ص زلمد عبد الفتاح ترؾ، ادل -4
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 امافي  ابُت األطراؼ عالقات أعماؿ تضمن ذلم علم كجدمي يف االتفاقية الرئيسية، إال إذا يالتحك
ذلا زلكمة النقض الفرنسية غَتت  ، كيف قرار ثاف1لشركط ادلكتوبة اليت ربكم صراحة عالقتهما التجاريةبا

مي ينو يف مسائل التحكيم الدكرل الشرط التحكأمن الشركط اليت أعلنتها يف قرارىا األكؿ، حيث قررت 
حىت يف غياب  اباإلحالة ادلكتوب يف كثيقة ربتوم مثال على شركط عامة أك عقد ظلوذجي يعترب صحيح

ؼ الذم يعًتض على الشرط مانت لو معرفة بفحول ، عندما يكوف الطر 2ذمره يف االتفاقية األساسية
، يف ىذا القرار زلكمة النقض 3ىذه الوثيقة كقت ابراـ العقد، كأنو بسكوتو قبل ادراج الوثيقة يف العقد
حالة عامة، كما إف تكوف ىناؾ أالفرنسية زبلت عن اشًتاط إحالة خاصة بشرط التحكيم، حيث يكفي 

لنقض الفرنسية شددت على مسألة الشكلية باشًتاطها الكتابة، كىذا يالحظ يف ىذا القرار أف زلكمة ا
ك أطراؼ ف تكوف ىناؾ عادات متبعة من األأعكس ادلركنة اليت تشًتطها اتفاقية بركمسل حيث يكفي 

 معاملة ذبارية إلثبات كجود الشرط ادلدرج يف كثيقة غَت شلضاة.
 الشرمة.شرط اخلضوع االختيارم ادلوجود يف قانوف  ثالثا:

الذم يعطيها قانوهنا؛  حيث يتضمنؽلكن لشرمة ذبارية أف تشارؾ يف العالقات الدكلية 
؛ شرط خضوع اختيارم كالذم 4رلموع األحكاـ اليت تسَت الشرمةالشخصية ادلعنوية كالذم يتكوف من 

 ء.لنزاع الذم ؽلكن أف ؼلص الشرماا كاف ادلرمز االجتماعي لنتجنب تشتعادة ما يعُت زلكمة م
يف ىذه احلالة يثور التساؤؿ حوؿ مدل شرعية كفعالية ىذا الشرط ادلدرج يف قانوف شرمة، دبعٌت 
ىل يعترب ىذا الشرط من بُت االلتزامات التعاقدية للشرماء فيما بينهم أك بينهم كبُت أجهزة الشرمة، 

ما يدعونا إذل  اؿ التعاقدم، كىذااجملدلعرفة ذلك غلب ربديد إذا ماف قانوف الشرمة يدخل ضمن 
  التساؤؿ حوؿ الطبيعة القانونية للشرمة.

مسألة معرفة ىل الشرمة عقد أك الئحة مانت دائما موضوع نقاش، ادلشرع اجلزائرم يعترب 
الشرمة عقد دبقتضاه يلتـز  » :من القانوف الدين اجلزائرم بأف 210حيث تنص ادلادة  االشرمة عقد

ر على ادلساعلة يف نشاط مشًتؾ بتقدًن حصة من عمل أك ماؿ ك امثأشخصاف طبيعياف أك اعتبارياف 

                                                 

1- Cass. 1
re
 civ., 11 octobre 1989, préc. 

 .238-137، ص 1زلمد عبد الفتاح ترؾ، ادلرجع السابق، هتميش رقم  -2

3- Cass. 1
re
 civ., 9 novembre 1993, préc.. 

4- Mohamed SALAH, Les sociétés commerciales, t. 1, Les règles communes, La société en nom 

collectif, La société en commandite simple, E.D.I.K., 2005, p. 82.; Véronique Magnier, Droit des 

sociétés, 6
ème

 édition, Dalloz, p. 67. 



 النظاـ القانوين الذم ػلكم تطبيق اتفاؽ اخلضوع االختيارم                                الثاين  الباب

 332 

ك بلوغ ىدؼ اقتصادم ذم منفعة أك ربقيق اقتصاد أأك نقد، هبدؼ اقتساـ الربح الذم قد ينتج 
، يتضح من ىذا التعريف أف الشرمة عقد، «مشًتمة. مما يتحملوف اخلسائر اليت قد تنجر عن ذلك.

فأمثر من أجل القياـ دبشركع مارل مشًتؾ، كىذا ما غلعلها زبضع للشركط ألهنا تنشأ عن توافق إرادتُت 
الرضا الشخصي ىو  كمن ىنا يتبُت أف، 1العامة لصحة العقد كىي الًتاضي كاألىلية كاحملل، كالسبب

 .2أساس مل شرمة
يف الواقع ىناؾ عقود ال ترـب باإلغلاب كالقبوؿ، فقانوف الشرمة يشكل عقدا بُت الشرمة  

نفسهم، ىذا ما مت تأميده يف إحدل القضايا أمستقل كبُت الشرماء، كمذلك بُت الشرماء مشخص 
مانت تتعلق دبخالفة أحد أصحاب احلصص يف الشرمة إلحدل حيث  ادلعركضة على القضاء االصلليزم 

ف من يرغب من الشرماء ببيع حصتو عليو أكال أف أنشاء الشرمة كالذم ماف ينص على إمواد عقد 
ف ىذا الشخص قاـ ببيع أعلى ىيئة ادلديرين اليت ذلا حق شراء احلصة بالسعر العادؿ، غَت يعرضها 

حصتو دكف إعالـ ىيئة ادلديرين، القاضي ادلكلف بالفصل يف ىذا النزاع قاـ باإلشارة إذل بعض 
مت إبرامو بُت الشرماء كمذلك بُت مل شريك كىيئة  اف ىناؾ عقدأالنصوص يف قانوف الشرمة كقرر 

 .3ادلديرين فيما يتعلق باحلصص اليت ؽللكها الشرماء
ادلفهـو التعاقدم اخلاص بالشرمة ليس ىو كحده الذم يؤمد كجود الشرمة، فرغم أف اإلرادة ا ىذ

أسيس الشرمة، ىي شرط ضركرم لتشكيل الشرمة، إال أف القانوف يتدخل أيضا ليحدد إلزامية شركط ت
حيث صلد أف ىذه الشركط بعضها مشًتؾ لكل أنواع الشرمات، ضف إذل ذلك فإف الشرمة التجارية 

تسيَت صلد أف ، من ناحية أخرل، 4يف السجل التجارم قيدىاليس ذلا شخصية معنوية إال عن طريق 
، فسلطات مسَتم الشرمات ىي زلددة ضمن قواعد إ لزامية، حيث الشرمة التجارية منظم بشكل صاـر

صلد أف األغلبية تكفي لتعديل قانوف شرمة األمواؿ، بينما يف ادلفهـو التعاقدم تعديل العقد أك إلغائو 

                                                 

-126ـ، ص 2010الشرمات التجارية(، دار ادلعرفة، -التاجر-)األعماؿ التجارية عموره عمار، شرح القانوف التجارم اجلزائرم -1
127. 

2- Mohamed SALAH, op.cit., p. 25. 

 .117يزيد أنيس نصَت، ادلرجع السابق، ص  -3

ال تتمتع الشرمة بالشخصية ادلعنوية إال من تاريخ قيدىا يف السجل  »من القانوف التجارم اجلزائرم على ما يلي:  549تنص ادلادة  -4
الذم يتضمن القانوف  1975سبتمرب سنة  26وافق ادل 1395رمضاف عاـ  20ادلؤرخ يف  59-75، األمر رقم «التجارم...

 التجارم، ادلعدؿ كادلتمم.
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خر للشرمة يرل بأف الشرمة آلذلك ىناؾ مفهـو يتطلب اإلصباع دبعٌت اإلرادة ادلشًتمة لكل ادلتعاقدين، 
ف القانوف يسمح بتأسيس أذل ذلك إالشرمة، أضف ربكم لزامية إ، بسبب كجود قواعد نظاـ قانوينىي 

مع ذلك  شرمة بتصرؼ إرادة شخص كاحد، مثل شرمة ذات الشخص الوحيد ذات ادلسؤكلية احملدكدة،
، 1خرل للشرماتنواع األة عقدية يف األىذا ادلفهـو يهمل العقد ادلؤسس للشرمة كالذم ىو ذك طبيع

، ىي يف نفس الوقت تأخذ طبيعة عقدية، نظاـ قانوينها ف الشرمة ال ىي ملها عقد كال ىي ملأكيبدك 
ىي رلموعة من القواعد اليت تنظم بطريقة إلزامية كدائمة ذبمع أشخاص حوؿ ىدؼ ، 2نظاميةكطبيعة 

 انو من غَت ادلالئم إعطاء مفهـو أحادم للشرمة، كعليو إذا مانت الشرمة ليست عقدأزلدد، إذف يبدك 
كنظاـ كياف الذم يتواجد فيو يف نفس الوقت أحكاـ تعاقدية السباما فهي سبثل  نظاـ قانوينسباما كال 

، كمن ىنا ليس ىناؾ مانع من اعتبار أف ادلفهـو التعاقدم للشرمة غلب أف يطبق على اتفاؽ قانوين
اخلضوع االختيارم ادلوجود يف قانوف الشرمة انطالقا من الوقت الذم يكوف فيو ىكذا اتفاؽ يلبس 

  .3د طابع العقدبالتحدي
بالنسبة للطرؼ الذم يعارض شرط اخلضوع االختيارم  اقوانُت الشرمة سبثل التزام تإذا مان

ادلدرج يف ىذا القانوف، يبقى اثبات أف ىذا الطرؼ ماف على علم بالشرط كبالتارل بقانوف الشرمة، يف 
كف شك الشرماء الذين ىذا اإلطار من الصعب افًتاض أف مل شريك ىو على علم بقانوف شرمتو، بد

أف ذلم علم بقانوف الشرمة، لكن ليس مل الشرماء  االعتباريشارموف بفعالية يف حياة الشرمة ؽلكن 
 يشارموف بفعالية يف احلياة االجتماعية مثل ادلكتتبُت الذين يضعوف مدخراهتم يف أسهم الشرمة.

، حيث قررت 4ـ1553ذل ىذه ادلسألة يف قرار صادر عنها سنة إبية تطرقت ك زلكمة العدؿ االكر 
بأف قوانُت الشرمة اليت تتضمن شرط خضوع اختيارم ؽلكن أف تعترب مثل اتفاقية مكتوبة دبفهـو ادلادة 

 (Powell Duffryn) تسمى "باكؿ ديفرين" ، يف قضية احلاؿ شرمة بريطانية5من اتفاقية بركمسل 12

-IBH) تسمى "ام يب اش ىولدينغ" مسية لشرمة أدلانيةإسهم أيف  ـ1526قامت باالمتتاب سنة 

Holding)  شارمت يف صبعية عامة ذلذه األخَتة كاليت فيها  ـ1516دبناسبة زيادة يف رأس ادلاؿ، يف سنة ك
                                                 

1- Mohamed SALAH, op.cit., p. 26. 

2- Ibid. 

3- P. Guez, thèse préc., p. 264. 

4- Olivier Caprasse, Roman Aydogdu, Les conflits entre actionnaires, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 

4 4.  

5- CJCE, 10 mars 1992, Powell Duffryn c. Wolfgang Petereit, aff. C-214/89, Rec. C.J.C.E, 1992, p. 

1745, concl. G. Tesauro; Rev. crit. DIP 1992, p. 528, note H. Gaudemet-Tallon. 
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ف ادلساعلُت أعلى أساسو  ااعتمد ادلساعلوف تعديالت على قانوف الشرمة، باخلصوص بإدراجهم شرط
سهم، ؼلضعوف إذل القضاء الذم زبضع إليو عادة الشرمة، بالنسبة لكل النزاعات اليت يف األبامتتاهبم 

( Powell Duffryn) "باكؿ ديفرين"الربيطانية الشرمة  ـ1513سنة ، يف 1تعًتض الشرمة أك أجهزهتا

دبناسبة  (IBH-Holding) "ام يب اش ىولدينغ"امتتبت يف أسهم جديدة صادرة عن الشرمة األدلانية 
"ام يب اش الشرمة األدلانية  ـ1512نو يف سنة أرباح، غَت أرفع رأس ماؿ الشرمة كربصلت على 

مت كضعها يف حالة إفالس حيث قاـ مصفي الشرمة دبقاضاة الشرمة  (IBH-Holding) ىولدينغ"
بسبب  (Mayence) "ماينز" أماـ احملكمة األدلانية دلدينة( Powell Duffryn) "باكؿ ديفرين" الربيطانية

عدـ دفعها مبالغ مانت مدينة هبا دبوجب زيادات يف رأس ادلاؿ، مذلك تعويض األرباح اليت قبضتها 
دكف كجو حق، كبتقديرىا أف اتفاؽ اخلضوع االختيارم ادلوجود يف قوانُت الشرمة ال ؽلكن أف ػلتج بو 

ض عليو النزاع، ىذا الدفع مت عدـ اختصاص القضاء الذم عر  تأثار  اضدىا، الشرمة اليت مت مقاضاهت
 "موبلنز" احلكم اماـ زلكمة استئناؼ ستأنفتا (Powell Duffryn) "باكؿ ديفرين"رفضو، شرمة 

(Coblence) من اتفاقية بركمسل، كقررت كقف  12أف النزاع يثَت مسألة تفسَت ادلادة  ررتكاليت ق
شرط المنها الفصل يف ما إذا ماف  طلببية، ىذه األخَتة ك الدعول كعرضها على زلكمة العدؿ االكر 

  .ؽلثل اتفاؽ مانح لالختصاص (IBH-Holding) "ام يب اش ىولدينغ"األدلانية  وجود يف قانوف الشرمةادل
أف الركابط ادلوجودة بُت ادلساعلُت يف ك  اأف قانوف الشرمة ؽلثل عقد قررتبية ك زلكمة العدؿ األكر 

ف تعترب مثل عقد ػلكم أادلوجودة بُت أطراؼ العقد؛ كلذلك قوانُت الشرمات غلب  مثل تلكشرمة ىي 
يف نفس الوقت العالقات بُت ادلساعلُت كالعالقات بُت ىؤالء كالشرمة اليت أسسوىا كىذا ما ينتج عنو 

ية من اتفاق 12أف الشرط ادلانح لالختصاص ادلوجود يف قوانُت الشرمات ؽلثل اتفاقية دبفهـو ادلادة 
العتماد شرط اخلضوع االختيارم  انو ال يهم أف يكوف ادلساىم معارضأبركمسل يربط مل ادلساعلُت، ك 

يف الشرمة، ادلساىم يعطي موافقتو  امساعل نونو أصبح مساعلا بعد اعتماد ىذا الشرط ألنو بكو أأك 
ة من طرؼ أجهزة باخلضوع إذل رلموع األحكاـ ادلوجودة يف قانوف الشرمة كمذلك القرارات ادلعتمد

بعد قبوذلا أف اتفاؽ اخلضوع ك ، 2من ىذه األحكاـ أك القرارات ال تلقى قبولو االشرمة، حىت كلو أف بعض

                                                 

1- « l'actionnaire, en souscrivant ou en reprenant des actions ou des certificats provisoires, se 

soumet à la juridiction dont relève ordinairement la société, pour tous les différends l'opposant à la 

société ou à ses organes ». 

2- Olivier Caprasse et Roman Aydogdu, op. cit., p. 404. 
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، قررت زلكمة العدؿ أنو بغض النظر عن طرؽ امتساب ااالختيارم ادلدرج يف قانوف الشرمة يعترب عقد
نو مرتبط عن طريق أاألسهم مل شخص مسب على صفة مساىم يف شرمة، يعلم أك غلب أف يعلم 

قوانُت ىذه الشرمة أك عن طريق التعديالت اليت تتم عن طريق أجهزة الشرمة، كبالتارل فإنو ينتج عن 
ف مل مساىم من ادلفركض أف يكوف لو معرفة هبذا ألشرمة كجود شرط اتفاؽ خضوع اختيارم يف قانوف ا

، انطالقا من الوقت الذم توضع فيو قوانُت يتضمنوالشرط كيوافق فعليا على منح االختصاص الذم 
 الشرمات يف مكاف ؽلكن للمساىم الوصوؿ إليها، مثل مقر الشرمة أك يف سجالت عمومية.

أم تفرقة بُت ادلساعلُت، سواء الذين يشارموف قرار زلكمة العدؿ يبدك كاضحا أنو ال غلرم 
بفعالية يف حياة الشرمة، أك الذين ليسوا إال رلرد مدخرين عاديُت الذين تقًتب حالتهم مثَتا من تلك 

خذ بعُت ، ىناؾ من اقًتح األ1اخلاصة بادلستهلك أمثر منها من تلك اخلاصة بادلتعامل االقتصادم
إجرائها، من خالؿ اعتماد حل يكوف فيو الشرط ادلانح لالختصاص االعتبار ىذه التفرقة رغم صعوبة 

نو حقيقة ماف أادلوجود يف قانوف الشرمة غَت ملـز للمساىم إال إذا قاـ الدليل من طرؼ الشرمة ادلدعية 
نو يف الشرمة أعلى علم بو، كسواء صوت مع أك ضد الشرط، ألنو حىت كلو صوت ضده، ىو يعلم 

األغلبية تفرض على األقلية، كإذا ماف يريد عدـ نفاذ الشرط غلب عليو ترؾ القرارات ادلتخذة من 
 .2الشرمة

يأخذ بعُت  اخاص اشرط اخلضوع االختيارم ادلدرج ضمن قانوف شرمة يتطلب تنظيمإف 
ف شرط اتفاؽ اخلضوع االختيارم ادلدرج ضمن قانوف أخَت، كيبدك ر فهم الطبيعة القانونية ذلذا األاالعتبا

 ال غلب أف يطبق إال على الشرماء الذين علموا حقيقة بو كقبلوه كاقعيا.الشرمة 
 اتفاق الخضوع االختياري.ومقروئية وضوح  الفقرة الثانية:

طريقة عرضو، فإذل جانب إمكانية قراءة الشرط بتعلق فقط يكضوح اتفاؽ اخلضوع االختيارم ال 
يثَت مسألة  بدكرهفهم الشرط كىذا  مسألةاليت تتعلق مبدئيا بطريقة متابة الشرط، ىناؾ مكاف إلثارة 

ذل القانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ اخلضوع االختيارم، إف ؼلضع مبدئيا أتفسَت الشرط الذم غلب 
 دبعٌت غلب أف يعرب عنو بلغة يفهمها الطرفاف. امفهوم الشرطيكوف  كلكن يفًتض قبل مل شيء أف

                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, note sous CJCE, 10 mars 1992, préc., p. 538. 

2- Ibid., p. 539. 
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فًتض مقاربة خاصة لكل كاحدة منها، ت 1"الوضوح الذىٍت"إذف التفرقة بُت الوضوح ادلادم ك
فالعقد الذم يتم إبرامو بُت شرمة جزائرية كشرمة فرنسية كيثور النزاع حوؿ متابة شرط اتفاؽ اخلضوع 

فرضية الشرط ادلكتوب حبركؼ بباللغة الفرنسية، ال ؽلكن تشبيهو  امكتوب االختيارم ادلدرج فيو مونو
 يابانية، لذلك من ادلناسب يف ىذه الظركؼ، عالكة على دراسة طريقة عرض شرط اخلضوع االختيارم

 . )ثانيا( األخذ بعُت االعتبار اللغة اليت مت هبا متابة الشرط )أكال(
 .اتفاؽ اخلضوع االختيارم كضوحأوال: 

فعلي غلب  ضي األطراؼ، كلكي يكوف ىناؾ تراضؤثر يف تراياتفاؽ اخلضوع االختيارم  عرض
من مظاىر  اأف يظهر اتفاؽ اخلضوع االختيارم بطريقة كاضحة كدقيقة، كذلذا إذا ماف الشكل مظهر 

ف يكوف أالوضوح يف التعبَت عن الًتاضي يفًتض فيما ؼلص الشكل ادلكتوب  فإفالتعبَت عن لإلرادة، 
بشكل جيد، لذلك صلد بعض االجتهادات القضائية األجنبية يف  اختيارم مقركءالشرط اخلضوع ا

ماديا، كلذلك أيضا الشرط ادلانح  كاضحغَت ثرا للشرط التعاقدم إذا ماف أادلسائل التعاقدية ال تعطي 
ىذه  ، مثل2ثاراآحبركؼ غَت كاضحة يف العقد ال ؽلكن لو أف ػلدث  الالختصاص إذا ماف موجود

، ففي قرار صادر عن الغرفة ادلدنية حملكمة النقض ضت على االجتهاد القضائي الفرنسياحلاالت عر 
كتوبة حبركؼ ادلمن السطور  امبَت   اف الشرط ادلوجود يف نص يتضمن عددأالفرنسية مت التأميد فيو على 

، 3تباس حوؿ معناىالاال ف القراءة السريعة للشرط ؽلكن أف تؤدم إذلة مع إحاالت يعترب باطال ألصغَت 
حبركؼ ذات لوف رمادم  امطبوع اكيف قضية أخرل أبطلت الغرفة التجارية حملكمة النقض الفرنسية شرط

مطبوع عموديا على حافة اليسار  خر صادر من نفس الغرفة، أبطل شرطآ، كيف قرار 4غَت مقركءة
 .5كحبركؼ صغَتة

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 269.  

2- Ibid. 

3- Cass. civ. 2
ème

 20 février 1980 n°77-12800, Bull. civ. II n°37; Gaz Pal. 1980 p.494 note J. 

Dupichot. 

 حيث صرحت احملكمة بأف:  -4
« Les clauses imprimées en caractères grisâtres et peu lisibles ne répondent pas aux exigences de 

l'article 48 du Code de Procédure Civile »: Cass. com., 30 novembre 1981, Bull. civ. IV, n° 415; D. 

1982, IR p. 156, obs. P. Julien. 

5- Cass. com., 16 novembre 1983, Bull. civ. IV, n° 313; Gaz. Pal. 1984, 1, Somm. p. 72, obs. S. 

Guinchard. 
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بشكل ظاىر  ف يكوف مكتوباأضوع االختيارم غلب ف شرط اخلأيبدك من القرارات السابقة 
حبركؼ مطابقة للشركط  امكتوبكوف يقل طرؼ الذم ػلتج على كجوده، على األحىت يتم العلم بو من ال

نو كألعلية ىذا الشرط أننا نرل ألفت انتباه القارئ، غَت  وحيث ؽلكن التعاقدية األخرل الواردة يف العقد،
قل عنواف الشرط خرل، على األرب من تلك ادلكتوب هبا الشركط األمأف يكتب حبركؼ أيبدك أنو غلب 

 معلوما.الشرط  ىذه الطريقة خَت ضماف ليكوفتعترب ك  ،خلضوع االختيارمذل شرط اإالذم يشَت 
اتفاقية بركمسل ال تتضمن ام إشارة متعلقة دبقركئية شرط اخلضوع االختيارم لكنها يف ادلقابل 

طريقة إظهار  تادلعركض عليو النزاع بأف يلجأ للمعامالت التجارة لتحديد خاصة إذا مان تلـز القاضي
ليو أيضا إلألشكاؿ ادلقبولة من طرؼ ىذه ادلعامالت، كىذا ما ذىبت  ةشرط اخلضوع االختيارم مطابق

أف الغرفة األكذل ادلدنية الفرنسية اليت أيدت صحة شرط خضوع اختيارم مطبوع حبركؼ صغَتة بسبب 
ف من يعارض صحة ىذا الشرط ماف قد أاألطراؼ مانوا يف عالقة أعماؿ بينهم منذ عدة سنوات ك 

يف النهاية ؽلكن القوؿ أف مسألة ، 1استلم عدة مئات من الوثائق التعاقدية، تنسخها يف نفس الشركط
غلب فعلي  ضي األطراؼ، كلكي يكوف ىناؾ تراضتؤثر يف صحة تراعرض اتفاؽ اخلضوع االختيارم 

من مظاىر  اأف يظهر اتفاؽ اخلضوع االختيارم بطريقة كاضحة كدقيقة، كذلذا إذا ماف الشكل ىو مظهر 
ف يكوف أإلرادة، ىذا الوضوح يف التعبَت عن الًتاضي يفًتض فيما ؼلص الشكل ادلكتوب االتعبَت عن 

 .2الفرنسيمد عليو االجتهاد القضائي أختيارم مقركء بشكل جيد، كىذا ما الشرط اخلضوع ا
 .جنبيةأادلكتوب بلغة  اخلضوع االختيارم شرط ثانيا:

كادلتعلق باستعماؿ اللغة العربية  ـ1551الصادر سنة  62-51يف اجلزائر القانوف الصادر يف 
ربرر العقود باللغة العربية كحدىا. ؽلنع تسجيلها  »: نوأكتعميمها ينص يف مادتو السادسة على 

، كىذا ما تعترب الزامية كمن النظاـ العاـ ، احكاـ ىذا القانوف3« كإشهارىا إذا مانت بغَت اللغة العربية.

                                                 

1- Cass. 1
re
 civ., 9 janvier 1996, Rev. crit. DIP 1996, p. 731, note H. Gaudemet-Tallon; JDI 1997, 

p. 173, note A. Huet. 

2- Cass. 1
re
 civ., 10 mars 1982, Bull. civ. I, n° 106. 

 يتضمن تعميم استعماؿ اللغة العربية 1991يناير سنة  16ادلوافق  ق1411صبادم الثانية عاـ  30مؤرخ يف  05-91 انوف رقمق -3
 .44، ص1991، لسنة03 عدؿ كادلتمم، ج.ر، ع.ادل
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، كىنا يطرح السؤاؿ ىل ؽلكن سبديد ىذا القانوف اذل اجملاؿ الدكرل؟ 1يؤمده الفصل الرابع من ىذا القانوف
 ف يكتب اتفاؽ اخلضوع االختيارم ادلدرج ضمن عقد دكرل بالغة العربية؟أدبعٌت ىل يشًتط 

ساسها ىذا القانوف ىي أف اللغة مرتبطة دبفهـو األمة، كىذا ما يربط أالفكرة اليت يقـو على 
ين أ، أساس ىذه الفكرة يستند على الدفاع عن اذلوية اجلزائرية 2السيادة اجلزائريةالدفاع عن اللغة العربية ب

كبالتارل من النظاـ العاـ  62-51 رقم نوفاقالقواعد أف منها، فهل ؽلكن اعتبار  اتعترب اللغة العربية جزء
 ؟تطبيق تنازع القوانُت استبعادؽلكنها 

، يف ىذه 3بيةك كر يف قرار صادر عن زلكمة العدؿ األ يبك ىذه ادلسألة مت إثارهتا يف القانوف األكر 
القضية نزاع ؼلاصم فيو شلثل ذبارم بلجيكي صاحب عمل شرمة أدلانية، حيث احتج الطرؼ البلجيكي 

غة األدلانية بسبب أف القانوف البلجيكي الذم ينظم اللعلى صحة اتفاؽ اخلضوع االختيارم احملرر ب
تماعية بُت أصحاب العمل كالعماؿ ينص على بطالف مل كثيقة غَت استعماؿ اللغات يف العالقات االج

لة األكلية من طرؼ زلكمة النقض البلجيكية على زلكمة العدؿ أمكتوبة باذلولندية، طرحت ادلس
بية حيث طلب من ىذه األخَتة تقرير مدل صحة شرط اخلضوع االختيارم عندما يكوف بغَت ك األكر 

اللغة ادلنصوص عليها من طرؼ تشريع الدكلة ادلنظمة التفاقية بركمسل كربت جزاء البطالف بسبب 
حلرية تفاقية ليست ذلا الالمن اتفاقية بركمسل، زلكمة العدؿ أجابت أف الدكؿ ادلنظمة  12ادة ادلسلالفة 

ف تطبيق نظاـ أللنص على متطلبات أخرل خاصة بالشكل عن تلك ادلوضوعة من طرؼ االتفاقية، ك 
تفاقية ادلاضلة لالختصاص، يستلـز أف ال يكوف الاالتفاقية على مسائل اللغة الواجب استعماذلا يف ا

تلك  تلة ليسأف اللغة ادلستعم ىو سبب كاحدللصحة ىكذا اتفاقية  اتشريع أم دكلة متعاقدة عائق
 ادلنصوص عليها من طرؼ ىذا التشريع. 

                                                 

أك صادقت عليها تعد الوثائق الرمسية احملررة بغَت اللغة العربية باطلة. تتحمل اجلهة اليت اصدرهتا  » :نوأمنو على  29 ادلادةتنص  -1
 .«مسؤكلية النتائج ادلًتتبة عليها.

 لقد مرس الدستور اجلزائرم ضباية اللغة العربية باعتبارىا من ادلكونات األساسية للجمهورية اجلزائرية ضمن "ادلبادئ العامة اليت ربكم -2
من نفس  178، مما نصت ادلادة « الوطنية كالرمسيةاللغة العربية ىي اللغة  »: منو على أف 03اجملتمع اجلزائرم"، حيث نصت ادلادة 

، انظر: الدستور اجلزائرم «العربية باعتبارىا اللغة الوطنية كالرمسية -4ال ؽلكن أم تعديل دستورم أف ؽلس:... » :نوأالدستور على 
 ليو سابقا.إـ ادلشار 1996ديسمرب سنة  07مؤرخ  438-96الصادر بادلرسـو الرئاسي رقم 

3- CJCE, 24 juin 1981, préc. 
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ماف   حيثاالجتهاد القضائي الفرنسي تطرؽ أيضا دلسألة استعماؿ اللغة الفرنسية يف قضية 
صلليزية من عدة لتأمُت ؽلنح االختصاص للمحامم اإلا وثيقةىناؾ اعًتاض على صحة شرط خاص ب

صلليزية، الغرفة التجارية قررت مبدأ عاما يقضي أنو يف العقود كخاصة ألنو مت ربريرىا باللغة اإلجوانب 
 . 1الدكلية يف القانوف اخلاص األطراؼ ؼلتاركف بكل حرية اللغة اليت ػلرركف هبا عقودىم

لصحة اتفاؽ اخلضوع االختيارم، لكن الفقو  ااستعماؿ اللغة األجنبية ال ؽلثل يف حد ذاتو شرط
أف اللغة ادلستعملة مانت غَت مفهومة بالنسبة لو، صحة الشرط  ثبت طرؼأالغالب يعتقد أنو إذا 

، لذلك نرل أنو غلب أف يكوف نفس الشيء يف 2ستصبح يف موضع شك، دبعٌت أنو يؤثر يف الًتاضي
القانوف اجلزائرم، كبنفس الطريقة استعماؿ لغة أجنبية ؽلكن يف بعض احلاالت أف يضع كجود الًتاضي 

عليو أيضا القضاء اجلزائرم حُت أمد أف العقود احملررة بغَت اللغة العربية تعترب مر يؤمد ىذا األ زلل شك،
أنو غلب اشًتاط اللغة العربية يف   لذلك نرل ،3اليو سابقإها قانوف تعميم اللغة العربية ادلشار قباطلة خلر 

متابة اتفاؽ اخلضوع االختيارم إال أنو غلب زبصيص مكاف للعادات ادلوضوعة من جانب األطراؼ 
كمعامالت التجارة الدكلية، كعليو فإف كجود عالقات أعماؿ ذبارية بُت األطراؼ ال يسمح باالعًتاض 

نبية، فمثال كجود عالقة أعماؿ بُت األطراؼ تثبتها مت ربريره بلغة أج الذم شرط اخلضوع االختيارم لىع
ف الذم يستلم أعلى  العقود العديدة ادلربمة بينهم يف ظركؼ سابقة مشاهبة كبنفس اللغة، تعترب دليال

 . 4قبولو للعقد ماف صحيحا يقدـ أدىن اعًتاض من ادلفًتض أف ىذه الوثائق بدكف أف
 قبول اتفاق الخضوع االختياري. الفرع الثاني:

سألة تثَت صعوبات خاصة، تتعلق كىذه ادلالقبوؿ ىو الرد اإلغلايب من طرؼ ادلوجب لو، 
ا تثار مسألة نى للعقد، كمن اتبعي ااخلضوع االختيارم ؽلثل شرططابع الثانوم ذلذا الشرط، فاتفاؽ بال

 نطاؽ ىذا القبوؿ مث ،(الفقرة األكذل)طرؼ الذم كجو إليو التعبَت عن القبوؿ الاجملاؿ الدقيق لقبوؿ 
 .(الفقرة الثانية)

                                                 

1- Cass. com., 11 mars 1997, Rev. crit. DIP 1997, p. 537, rapp. J.- P. Remery. 

2- P. Guez, thèse préc., p. 276 

ـ، ص 2008، 01 ـ، رللة احملكمة العليا، ع.21/05/2008الصادر بتاريخ  408837قرار احملكمة العليا، ملف رقم  -3
121.  

4- Cass. 1
re
 civ., 9 janvier 1996, préc. 
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 .قبول اتفاق الخضوع االختياريطرق التعبير عن : الفقرة االولى

القبوؿ قد يكوف صرػلا كقد يكوف ضمنيا، فالقبوؿ الصريح ىو انصراؼ نية من كجو إليو 
االغلاب إذل اإلعالف كالكشف عن إرادتو للموجب، حيث يتمثل التعبَت الصريح بالنسبة للفقو التقليدم 

مضاء على فقد يكوف مثال التعبَت عن القبوؿ بواسطة اإل ،1ك باإلشارةأيف التعبَت بالكتابة أك باللفظ 
ك تلكس، أما القبوؿ الضمٍت فهو مل تصرؼ ؽلكننا أالوثيقة التعاقدية، كقد يكوف عن طريق رسالة 

ذل إمنطقيا منو استنتاج إرادة ادلتعاقد، حيث ال تنصرؼ نية القابل عند مالمو أك إشارتو أك متابتو 
ك ادلوقف ادلتخذ ذلذا الغرض أة شار ف اإلرادة تظهر من الكلمة أك اإلأالكشف كاإلعالف عن إرادتو، إال 

سكوت من طرؼ من كجو إليو اإلغلاب ال الما أ، 2مأف ينفذ العقد من طرؼ من كجو إليو اإلغلاب
 ستثناءن اف يستنتج منو قبوؿ ادلوجب لو إال أيعٍت يف األصل القبوؿ، فالسكوت يفيد العدـ كيستحيل 

، ماحلالة اليت يكوف فيها تعامل سابق بُت ادلتعاقدين، أك يف حالة ما إذا  3عندما ينص القانوف على ذلك
العرؼ التجارم  أكماف اإلغلاب يف مصلحة ادلوجب لو، أك يف احلالة اليت تكوف فيها طبيعة ادلعاملة 

ليو اتفاؽ اخلضوع إ، كعليو فإف سكوت من كجو 4ك ظركؼ أخرل يقدرىا القاضيأاف ذلك، ييقتض
يعترب سكوتو تعبَتا عن  كاستثناءحواؿ، نو قبوؿ ضمٍت لالختصاص يف مل األأيعترب على  االختيارم ال

مر ف ؼلضع ىذا األأإرادتو بالقبوؿ عندما تكوف مالبسات ادلنازعة كالقرائن تفيد بقبولو لالتفاؽ، على 
 .5للسلطة التقديرية للقاضي الذم عرض عليو النزاع

إظهار قبوؿ اتفاؽ اخلضوع االختيارم غلب أف يعرب عنو بأم طريقة من ىذه الطرؽ مبدئيا 
ف صحة اتفاؽ اخلضوع االختيارم ال زبضع لشكل معُت يف القانوف اجلزائرم ما داـ أالسابقة، إذا يبدك 

شكاؿ اليت يشًتطها القانوف الواجب التطبيق على اتفاؽ األ ةدل يتم النص على ذلك، طبعا مع مراعاأنو 
إذا ماف  الإمن الفقو ال يتصور اتفاؽ اخلضوع االختيارم الصريح  اف بعضأاخلضوع االختيارم، إال 

                                                 

 .98علي فيالرل، ادلرجع السابق، ص  -1

 .99-98، ص ادلرجع نفسو -2

إذا مانت طبيعة ادلعاملة، اك العرؼ التجارم، اك غَت ذلك من الظركؼ،  » :من القانوف ادلدين اجلزائرم على انو 68تنص ادلادة  -3
تدؿ على أف ادلوجب دل يكن لينتظر تصرػلا بالقبوؿ فإف العقد يعترب قد مت، إذا دل يرفض االغلاب يف كقت مناسب. كيعترب السكوت يف 

 «غلاب دلصلحة من كجو إليو.الرد قبوال إذا اتصل االغلاب بتعامل سابق بُت ادلتعاقدين، اك إذا ماف اإل

 .117علي فيالرل، ادلرجع السابق، ص  -4

 .157أضبد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  -5
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ف يكوف االتفاؽ مكتوبا مالقانوف الدكرل أف العديد من قوانُت الدكؿ تنص على ضركرة أمكتوبا، بل 
ف لألطراؼ يف العقد االقتصادم الدكرل رخصة االتفاؽ متابة على أ اخلاص اجملرم الذم ينص على

ف يتم أنو ؽلكن أاختصاص ىيئة ربكيم أك زلكمة، كالقانوف الدكرل اخلاص السويسرم الذم ينص على 
ك بالتلغراؼ أك التلكس أك بأم كسيلة اتصاؿ تسمح بإقامة الدليل بنص أك كثيقة، أاالتفاؽ متابة 

نو ؽلكن استبعاد القضاء اإليطارل لصاحل قضاء أيطارل الذم ينص على  اخلاص اإلرلكمذلك القانوف الدك 
 .1جنيب إذا مت اثبات االتفاؽ متابةأ

ثاره يف رلاؿ آيف االجتهاد القضائي ادلقارف صلد أف بعض القرارات تشًتط لكي ينتج الًتاضي 
حيث تشًتط زلكمة العدؿ  ف يكوف العقد قد مت إمضائو من الطرفُت،أاتفاؽ اخلضوع االختيارم 

،  2 متابيا  ف تكوف االتفاقية ادلاضلة لالختصاص مربمة متابيا كتستبعد مل قبوؿ ليس مشكالأ بيةك األكر 
، كأنو ؽلكن التعبَت عن 3ف يكوف اتفاؽ اخلضوع االختيارم مكتوباأمذلك اتفاقية بركمسل تشًتط 

هنا تنص على طرؽ أخرل للقبوؿ الصريح، مثل أ منفصلة، مما كثيقةاالتفاؽ يف الوثيقة التعاقدية أك يف 
، ناىيك عن القبوؿ الضمٍت، مما أف السكوت ؽلكن أف ؽلثل قبوال لوثيقة التفاؽ شفهي الكتايبالتأميد 

 كجدتمانت ىناؾ عالقات أعماؿ معتادة أك إذا   امكتوبة تتضمن شرط اتفاؽ خضوع اختيارم إذ
 معامالت ذبارية دكلية هبذا الشأف.

ف الشرط ادلانح أيقضي ب الفرنسي سابقا ماف يف مسائل النقل البحرم االجتهاد القضائي 
، 5ال تلـز ىذا األخَت ؼاألطرااليت دل يتم إمضائها من أحد  4لالختصاص الذم يظهر يف كثيقة الشحن

مر الصادر من األ 22ادلادة  يف ىذا ادلوقف مؤسس دبوجب شركط صحة كثيقة الشحن ادلنصوص عليها

                                                 

 .155ص أضبد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق،  -1
2- CJCE, 14 décembre 1976, préc. 

 .156، ادلرجع السابق، ص ، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكليةأضبد عبد الكرًن سالمة -3

من القانوف  749كثيقة الشحن ىي كثيقة تثبت انعقاد عقد النقل كتلقي الناقل للبضائع، كقد عرفها ادلشرع اجلزائرم يف ادلادة  -4
نبات خدغلة، مسؤكلية الناقل البحرم للبضائع يف  راجع: يازة ذلا،البحرم بأهنا كثيقة تشكل اإلثبات على استالـ البضاعة، كسند احل

)دراسة مقارنة(، مذمرة لنيل شهادة ادلاجستَت، ملية احلقوؽ، جامعة ازلمد بوقرة بومرداس، اجلزائر، السنة اجلامعية  ظل قواعد ركترداـ
 .13، ص ـ2012-2013

5- Cass. com., 03 novembre 1983, Dr. marit. fr. 1984, p. 283, note R. Achard; D. 1984, IR p. 214, 

obs. B. Mercadal. 
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 12مثر أف سبضى من طرؼ الشاحن على األأف كثيقة الشحن ال بد من ب قضياليت ت 1ـ1500سنة 
، مع ذلك ـ1512صادر يف سنة  بأمرف ادلشرع الفرنسي ألغى ىذا الشرط أساعة بعد الشحن، غَت 

ثر قانوين لوثيقة الشحن غَت ادلمضية من أم أف مانت ترفض إعطاء أزلكمة النقض الفرنسية كبعد 
مدت أف غياب إمضاء الشاحن ال يًتؾ رلاال لالحتجاج ضد الشركط ادلخالفة أطرؼ الشاحن، فقد 

لصحة كثيقة الشحن سيبقى مع ذلك  ا، كىكذا فإذا ماف إمضاء الشاحن ال ؽلثل شرط2للقواعد العامة
 إلثبات القبوؿ. امهما باعتباره طريق

تنص  63الفقرة  206ذل القانوف البحرم اجلزائرم صلد أف ادلادة إاجلزائرم كبالعودة يف التشريع 
ساعة  32على إلزامية توقيع مل نسخة من كثيقة الشحن من طرؼ الناقل أك من ؽلثلو كالشاحن خالؿ 

، كبالتارل فإف اتفاؽ اخلضوع االختيارم الذم 3من التحميل كيف موعد أقصاه موعد مغادرة السفينة
تضمنو كثيقة الشحن ال ؽلكن التمسك بو إال إذا مانت ىذه الوثيقة شلضية كفق ما ينص عليو القانوف ت

 ف يعرب عنو باإلمضاء.أالبحرم اجلزائرم، كبالتارل فإف قبوؿ ىذا االتفاؽ غلب 

ف يعرب عنو أثاره غلب آأما بالنسبة التفاقية بركمسل كحىت ينتج اتفاؽ اخلضوع االختيارم 
 التالية: ددة احملباألشكاؿ 

 متابيا: أوال:
ف يكوف التعبَت متابيا، ىذا الشرط الذم تنص عليو اتفاقية بركمسل أكذل تتمثل يف الطريقة األ 
ك ماف أيف العقد الرئيسي الذم يتعلق بو  اف يكوف اتفاؽ اخلضوع االختيارم سواء ماف مدرجأيقضي ب

بية ك كر األ، مع ذلك زلكمة العدؿ 4مكتوبة كشلضاةف يثبت يف كثيقة أيف خارج ىذا العقد، غلب  امربم
يف كثيقة غَت شلضاة  اموجوداتفاقية مربمة متابيا إذا ماف دبثابة  اتفاؽ اخلضوع االختيارم يعتربنو أبقررت 
 مالحظتهاف ىذه اإلحالة صرػلة كبالتارل ؽلكن أطراؼ ماداـ مضاىا األأربيل عليها الوثيقة اليت  كلكن

                                                 

، عقد النقل البحرم للبضائع كفقا للقانوف البحرم اجلزائرم كاالتفاقيات الدكلية، رسالة لنيل شهادة الدمتوراه يف القانوف مراد بسعيد -1
 .53، ص 2012-2011لمساف، السنة اجلامعية اخلاص، ملية احلقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، ت

 .54-53، ص ادلرجع نفسو -2

 .1977ابريل سنة  10ادلؤرخة يف  ،29 ع. ،، يتضمن القانوف البحرم، ج.ر1976امتوبر  23ادلؤرخ يف  80-76مر رقم األ -3

4- V. HEUZE, op. cit., p. 91. 
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الوثيقة اليت يظهر فيها ىذا االتفاؽ  اعتبار أفخرل أيطبق عناية الرجل العادم، كمن جهة  طرؼ من من
 .1فعليا بُت ادلعنيُت اعالهنإالشركط العامة قد مت ب ادلتعلقة خاصة

 اتفاؽ شفهي مؤمد متابيا: ثانيا:
كال اتفاؽ أبراـ اتفاؽ شفهي مؤمد متابيا، كىنا يشًتط توافر ثالثة شركط اىذه الشكلية تسمح ب

باخلصوص بتمديد االختصاص القضائي  متعلقاف يكوف ىذا االتفاؽ الشفهي أالطرفُت شفهيا، كغلب 
ذل الشركط العامة اليت إف ػليلوا بصفة عامة أ على طراؼف يتفق األأالدكرل لقضاء معُت، كال يكفي 

ربكمها يف رلموعها ىذه  بينهم معاملة ذبارية سارية تيوجد هبا شرط اخلضوع االختيارم، إال إذا مان
ف يصدر أذل تأميد متايب، ىذا التأميد ؽلكن إف تؤدم أخَتا االتفاقية الشفهية غلب أ، 2الشركط العامة

ف أيكفي حيث ف يقبلو خصوصا، أف خصمو ليس حباجة أيتمسك هبذا االتفاؽ ك الطرؼ الذم من 
  3ليو.إمن طرؼ ادلرسل دل ػلتج عنو استقبالو 

  :طراؼطابق للعادات ادلوضوعة من طرؼ األالشكل ادل ثالثا:

للعادات اليت أنشأىا  اف يرـب شفهيا يف شكل يكوف مطابقأاتفاؽ اخلضوع االختيارم ؽلكن  
، بُت ادلعنيُت الشكل يفًتض كجود عالقات أعماؿ متبعة كتشكل عادات حقيقية ااألطراؼ بينهم، ىذ

 شفهية، التفاقات ماال لألطراؼعرب عنها االتفاقات ادلتتابعة تخَتة غلب أف تتعلق باألشكاؿ اليت ىذه األ
حواؿ يبدك أنو يًتؾ سالة، التلكس، الفامس، كيف مل األتفاؽ مع عدـ االحتجاج باستقباؿ الر الاأك 

ريد التمسك باتفاؽ اخلضوع االختيارم ادلرـب يف شكل ما اثبات من جهة كجود ىذا ت اليتلألطراؼ 
ىذا و اختصاص احملكمة، كمن جهة أخرل حقيقة العادات اليت ؼلضع ذلا شكل في ىاالتفاؽ الذم يدع

 .4االتفاؽ
 الشكل ادلقبوؿ من طرؼ معامالت التجارة الدكلية: رابعا:

خضوع اختيارم يف شكل مقبوؿ من طرؼ معامالت  شرطعلى  االتفاؽؽلكن لألطراؼ 
ف يكوف ىذا أطراؼ قد اتفقوا فعال، كمن جهة أخرل ف يكوف األأالتجارة الدكلية، كيشًتط لذلك 

                                                 

1- CJCE, 14 déc. 1976, Estasis Salotti: Rev. crit. DIP 1977, p. 577, note E. Mezger; JDJ 1977, p. 

734, obs. J.-M. Bischoff . 
2- CJCE, 14 déc. 1976, Segoura: JDI 1977, p. 734, obs. J.-M. Bischoff; Rev. crit. DIP 1977, p. 585, 

note E. Mezger. 
3- V. HEUZE, op. cit., p. 91; CJCE, 11 juill. 1985, Berghoeffer: Rev. crit. DIP 1986, p. 335, note 

H. Gaude1net-Tallon; JDI 1986, p. 453, obs. J.-M. Bischoff. 

4- V. HEUZE, op. cit., p. 91. 
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كوف ىذه ادلعاملة ناجزة يف تف أاالتفاؽ مت التعبَت عنو حسب الشكل ادلستعمل يف التجارة الدكلية، ك 
 يف ادلنطقة اجلغرافية كيف اجملاؿ الذم يتعلق بنشاطهم. اف يكوف نافذأحق ادلتعاقدين كىذا ما يفًتض 

 .اتفاق الخضوع االختياري ولنطاق قب :الفقرة الثانية

ف يكوف أالرضا ادلعرب عنو من طرؼ القابل ينطبق على صبيع شركط العقد، حيث يشًتط 
براـ العقد طبقا للشركط إليو االغلاب يف إرادة من كجو إالقبوؿ مطابقا سباما لإلغلاب، فالقبوؿ يعرب عن 

، كلذلك ليس ادلطلوب أف يكوف شرط 1تعديلك أك تغيَت أك زيادة أاليت يتضمنها اإلغلاب دكف نقصاف 
ىذا  ، غَت أف2نو أدرج فيوأاخلضوع االختيارم موضوع قبوؿ سلتلف عن ذلك اخلاص بالعقد ماداـ 

معينة  احيانا، مثال عندما يقدـ طرؼ كثيقة خارجة عن العقد تتضمن شركطأبو الشك و قبوؿ قد يشال
هنا تدخل ضمن شركط العقد ادلتفق عليو، ىذه أمن بينها مثال شرط اتفاؽ خضوع اختيارم كيدعي 

لة تثار خبصوص شرط اخلضوع االختيارم عن طريق اإلحالة، فإذا ماف ىناؾ شرط إحالة يف العقد أادلس
ك يف أفإنو ىو الذم سيسمح ليس فقط بافًتاض معرفة شرط اخلضوع االختيارم ادلوجود يف ظهر الوثيقة 

عرب عن رضاه على العقد الذم أدرج فيو شرط  بكجو إليو اإلغلا كثيقة ملحقة، لكن أيضا قبولو ألف من
من طرؼ ادلوجب لو، بعبارة أخرل قبوؿ العقد  مقبولةف االشًتاطات اليت ػليل عليها تعترب أاإلحالة، ك 

 .3يؤدم إذل قبوؿ اإلحالة كقبوؿ اإلحالة يؤدم إذل قبوؿ شرط اخلضوع االختيارم

نو نفس أإذا قبوؿ العقد يؤدم إذل قبوؿ شرط اخلضوع االختيارم، كمن ادلنطقي جدا مذلك 
ف يشًتط أف أالشيء فيما يتعلق بشرط اخلضوع االختيارم باإلحالة، مع ذلك ليس ىناؾ ما ؽلنع من 

يكوف شرط اخلضوع االختيارم موضوع قبوؿ سلتلف عن ذلك اخلاص بالعقد، ماشًتاط اإلمضاء يف 
اتفاؽ اخلضوع االختيارم، عندما يكوف اذلدؼ ضباية بعض ادلتعاقدين غَت احملًتفُت أك للتأمد ىامش 

 .4من كجود القبوؿ

                                                 

 .113علي فيالرل، ادلرجع السابق، ص  -1

2- Cass. com., 20 juillet 1981, Bull. civ. IV, n° 324. 

3- P. Guez, thèse préc., p. 283. 

4- CJCE, 6 mai 1980, Rec. p. 1517, rapp. Reischl; JDI 1980, p. 934, note A. Huet; Rev. crit. DIP 

1981, p. 339, note P. Lagarde. 
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 .المطلب الثاني: صحة محل اتفاق الخضوع االختياري
تعيُت زلامم الدكلة دكف أم ربديد ىذا االتفاؽ،  لاتفاؽ اخلضوع االختيارم ؽلثل زل يفالتعيُت 

خَتة من بُت تلك احملامم اليت سيعرض عليها النزاع بصفة زلددة يثَت صعوبات األآخر يتعلق هبوية ىذه 
 ةفهذا التعيُت يثَت رلموع اجتهاد قضائي يف اجلزائر حوؿ ىذه ادلسألة،غياب أم ، خاصة يف 1خاصة

، كمة ادلعينةاحملتفاؽ اخلضوع االختيارم ا طراؼ يفهبا األ بالطريقة اليت ػلددمن األسئلة أعلها يتعلق 
تنظر يف النزاع دبعٌت ىل غلب التدقيق خبصوص احملكمة ادلعينة من خالؿ ربديد زلكمة سلتصة بعينها ل

من ادلمكن اشًتاط  (، أما الثاين فيتعلق دبسألة معرفة إذا مافالفرع األكؿ) ؟طراؼالذم يثور بُت األ
 (.الفرع الثاين)رابطة جدية بُت احملكمة ادلعينة كالنزاع 

 الفرع األول: التحديد الدقيق للقضاء المختص.
ُت يمسألة ربديد القضاء ادلختص من طرؼ اتفاؽ اخلضوع االختيارم يثَت مسألة التدقيق يف تع

اتفاؽ اخلضوع االختيارم يعطي ىذا القضاء، ىذا التدقيق يطرح كفق السؤاؿ التارل: إذا ماف 
دبعٌت ىل  2ثره؟أاالختصاص للقضاء اجلزائرم فهل يشًتط يف ىذا االتفاؽ أف يكوف زلددا حىت ينتج 

ف يتفق األطراؼ بشكل كاضح على زلكمة معينة من بُت احملامم اجلزائرية لكي تكوف سلتصة يف أغلب 
كمة العُت الصفراء أك زلكمة البيض أك ادرار الفصل يف النزاع ممحكمة تلمساف أك زلكمة كىراف أك زل

ذا من ادلناسب دراسة احلالة اليت ؽلكن فيها النظاـ القضائي اجلزائرم كفقط، لُت ي...اخل؟ أـ أنو يكفي تع
الفقرة ) (، أك زلكمة سلتصة بعينهاالفقرة األكذل) أف يعُت شرط اخلضوع االختيارم زلامم نظاـ قضائي

 (.الثانية
  .بشكل عام : تعيين نظام قضائياألولىالفقرة 

بعض القرارات الصادرة عن أحكاـ القضاء ادلقارف مانت تبطل مل اتفاؽ خضوع اختيارم يتم 
، ىذا ادلوقف 3بشكل عاـ دكف ربديد احملكمة ادلختصة زلليا أك نوعيا فيو تعيُت النظاـ القضائي ادلختص

بشكل عاـ أف تقبل إمكانية تعيُت اتفاؽ اخلضوع االختيارم االختصاص  دل يلقى دعما مبَتا، فالراجح

                                                 

1- V. HEUZE, op. cit., p. 92. 

 .162أضبد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  -2

3- CA Aix-en-Provence, 15 juin 1972, Rev. crit. DIP 1973, p. 350, note H.Gaudemet-Tallon; Cass. 

soc., 23 mai 1973, Rev. crit. DIP 1974, p. 354, note P. Lagarde.  
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ادلتعلقة باتفاقات  ـ1502من طرؼ اتفاقية الىام لسنة  ذا ادلبدأحملامم الدكلة، كقد مت االعًتاؼ هب
مت زلكمة معينة داخل النظاـ القضائي الذم  بتحديد، فاألطراؼ غَت ملزمُت 1اخلضوع االختيارم

نو، ماداـ أف احملكمة ادلختصة بعينها ؽلكن ربديدىا عن طريق القانوف الداخلي للنظاـ يعلى تعي االتفاؽ
، كىذا ما قررتو أيضا زلكمة النقض الفرنسية يف 2القضائي ادلعُت من طرؼ اتفاؽ اخلضوع االختيارم

نظاـ القضائي للليو سابقا حيث قضت بأف التعيُت العاـ إشارة الذم مت اإل "سورلك" قرارىا الشهَت
لدكلة ما يف شرط خضوع اختيارم يعترب صحيحا إذا ماف القانوف الداخلي ذلذه الدكلة يسمح بتحديد 

 .3احملكمة ادلختصة بعينها
ساسا بوالية القضاء عموما للدكلة أتفاؽ اخلضوع االختيارم يتعلق اف أيضيف بعض الفقهاء ب

زبتلف عن فكرة االختصاص القضائي، فوالية  ف فكرة كالية القضاءأُت قضائها، حيث ياليت مت تع
القضاء ربدد نطاؽ سلطة القضاء الوطٍت يف رلموعو يف مواجهة سلطة القضاء للدكؿ األخرل، أما فكرة 

خرل داخل الدكلة الواحدة، كمن ة مل زلكمة يف مواجهة احملامم األاالختصاص القضائي فتحدد سلط
ية االختصاص القضائي كعليو فإنو يف مسائل النزاعات ذات ىنا فإف كالية القضاء أكسع رلاال من كال

جنيب تثور مسألة كالية القضاء للمحامم الوطنية قبل مسألة ربديد أم تلك احملامم ىي العنصر األ
منو عن  23ادلختصة دكليا، كىذا ما تؤمده ادلصطلحات الواردة يف القانوف ادلصرم حيث تنص ادلادة 

 . 4ك ضمنا أمم ادلصرية صراحة قبوؿ اخلصم "كالية" احملا 
يف ىذه  توجد أم قاعدة اختصاص زللية داخلية تسمح بتحديد زلكمة بعينها،لكن ماذا لو دل 

احملكمة ادلعينة غلب على ، كىذا غَت مرغوب فيو، كإما 5ف يتم رفض إعطاء أم أثر للشرطأاحلالة إما 
التمسك باختصاصها احًتاما إلرادة األطراؼ كىذا ىو الرأم الراجح، ىذه احلالة تشبو حالة 

                                                 

1- Article premier: « Dans les matières auxquelles s'applique la présente Convention et sous les 

conditions qu'elle prescrit, les parties peuvent, par un accord d'élection de for, désigner pour 

connaître des litiges nés ou pouvant naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé: 

1. soit les tribunaux d'un des Etats contractants, le tribunal spécialement compétent étant alors celui 

que prévoient, le cas échéant, la loi ou les lois internes de cet Etat; 2. soit un tribunal expressément 

nommé d'un des Etats contractants à la condition toutefois que ce tribunal soit compétent selon la 

loi ou les lois internes de cet Etat.» 

 .163أضبد عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  -2

3- Cass. 1
er
 civ., 17 décembre 1985, préc.; Cass. com., 19 mars 1991 Bull. civ. I, n° 115; Cass. 1

er 

civ., 13 avril 1999, Bull. civ. I, n
os

 127 et 128. 

 .163عبد الكرًن سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص أضبد  -4

5- P. JENARD, rapport préc., p. 37. 
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ف يكلف أ، حيث ؽلكن 1من ؽ.إ.ـ.إ.ج 21االختصاص القضائي الدكرل ادلنصوص عليها يف ادلادة 
ة، حيث ال تذمر ىذه باحلضور مل أجنيب كلو دل يكن مقيما يف اجلزائر أماـ اجلهات القضائية اجلزائري

جنيب باحلضور، لذلك بعضهم يقًتح أف ؼلتار زلكمة باخلصوص يتم تكليف ىذا األ مأماـ أادلادة 
نو من أكيبدك  ،2ادلدعي احملكمة ادلختصة على أف ال يؤدم ىذا االختيار إذل ادلس حبسن سَت العدالة

من قانوف  22أف نطبق نص ادلادة ادلالئم يف ىذه احلالة كحىت ال يكوف ىناؾ إضرار بادلدعى عليو 
االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع  يؤكؿ » :تنص على أنواليت  اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية

يف دائرة اختصاصها موطن ادلدعى عليو، كإف دل يكن لو موطن معركؼ، فيعود االختصاص للجهة 
اختيار موطن، يؤكؿ االختصاص اإلقليمي للجهة خر موطن لو، كيف حالة آالقضائية اليت يقع فيها 

، كىكذا فإنو إذا ماف «القضائية اليت يقع فيها ادلوطن ادلختار، ما دل ينص القانوف على خالؼ ذلك
 قضائها، فإف زلكمة ىذا ادلوطن تكوف ىي ادلختصة، كإف ُتللمدعى عليو موطن يف الدكلة اليت مت تعي

إقامة يف اجلزائر فإننا نقًتح أف ؼلتار ادلدعي زلكمة من بُت احملامم دل يكن للمدعى عليو موطن كال زلل 
على أف ال يتعسف ادلدعي يف  ،3ىذا احلل قرره أيضا القضاء اجلزائرم اجلزائرية كاليت يراىا مالئمة،

 استعماؿ ىذا احلق ليلحق الضرر خبصمو مأف ؼلتار مثال ادلدعي اجلزائرم دبوجب اتفاؽ خضوع اختيارم
، احملامم اجلزائرية كعلى 4زلكمة عُت صاحل لتفصل يف النزاع ؛ه مع بريطاين يعُت القضاء اجلزائرممت عقد

ذل ىذه ادلسألة كدل تعلن بعد عن ىذا أك ذاؾ ادلبدأ اخلاص إحد علمنا دل تتطرؽ حىت يومنا ىذا 
خر، ففي حالة انعقاد االختصاص للقضاء اجلزائرم على أساس آبالتعيُت، ؽلكن مذلك استعماؿ حل 

اتفاؽ خضوع االختيارم كالذم ال ػلدد احملكمة ادلختصة زلليا حينما ال يكوف للمدعى عليو موطن أك 

                                                 

 .38اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص  -1
2- P. Guez, thèse préc., p. 360. 

  .170ـ، ص 2006، 58ـ، نشرة القضاة، ع. 31/03/2004الصادر بتاريخ  325160قرار احملكمة العليا، ملف رقم  -3

من القانوف ادلدين الفرنسي اليت  15ك 14يف احلالة اليت يكوف فيها القضاء الفرنسي ىو ادلختص دبوجب ادلادة ك ادلشرع الفرنسي  -4
من قانوف اإلجراءات ادلدنية  42ك 41الفرنسية للمدعي أك ادلدعى عليو )تقابلها ادلادة  تؤسس االختصاص الدكرل على أساس اجلنسية

 يدلدعانح االختصاص حملكمة موطن ادلدعي إف دل يكن للمدعى عليو موطن أك زلل إقامة، كإف دل يكن ذلذا ؽل(، اجلزائرم كاإلدارية
 ؛ أنظر أيضا يف: 39-38، اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص ماـ احملكمة اليت ؼلتارىاأموطن يف فرنسا فيمكنو رفع دعواه 

- Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. des Vareilles-Sommières, op. cit., n
o
 222; V. HEUZE, op. 

cit., p. 92. 



 النظاـ القانوين الذم ػلكم تطبيق اتفاؽ اخلضوع االختيارم                                الثاين  الباب

 325 

يعقد حملكمة اجلزائر العاصمة مما تفعلو بعض الدكؿ حُت سبنح يف  االختصاص ففإزلل إقامة يف اجلزائر 
 .1ختصاص لعاصمة البلدمثل ىذه احلالة اال

لدكلة فيدرالية دكف أف ػلدد  اقضائي احالة أخرل قد يعُت فيها اتفاؽ اخلضوع االختيارم نظام
أم زلكمة من بُت زلامم ىذه الدكلة ىي ادلختصة، يف ىذه احلالة كانطالقا من ادلبدأ أين القانوف 

فإف اليت غلب أف تفصل يف النزاع،  سمح بتحديد احملكمةيعينة ادلالداخلي للدكلة اليت زلاممها ىي 
دكلة ادلعينة ىي ال، فكوف أف 2دد بصفة مافية كدقيقةزلاتفاؽ اخلضوع االختيارم ال غلب اعتباره غَت 

دكلة فيدرالية ال يعٍت مطلقا أف قانوف ىذه الدكلة ال يسمح بتعيُت النظاـ القضائي ادلختص، كيف ىذه 
الداخلي ذلذه الدكلة دلعرفة أم من احملامم ىي ادلختصة قياسا ذل قواعد االختصاص إاحلالة فإنو يرجع 

على احلل ادلعتمد يف مشكلة ربديد القانوف الواجب التطبيق يف النظم القانونية اليت تتعدد فيها 
 .3الشرائع

 الدكلة معينة، مث يضع ضابط اقضائي اقد ػلدث أيضا أف اتفاؽ خضوع اختيارم يعُت نظام
ادلختصة بعينها، مثال عندما يتم النص يف اتفاؽ اخلضوع االختيارم على أف  يسمح بتحديد احملكمة

قامة، ادلقر االجتماعي، اإلاحملكمة ادلختصة بعينها ضمن نظاـ قضائي ىي موطن البائع، الناقل، زلل 
بية يف ك كىذا ما أمدتو زلكمة العدؿ األكر  ،...اخل، ىذا االتفاؽ ال ؽلكن اعتباره غَت دقيقالشحن ميناء

، حيث يبدك لنا أنو ليس من ادلالئم إلغاء مثل ىذا الشرط إال إذا ماف 4ـ3666قرار صادر عنها سنة 
الضابط الذم يعتمده يف ربديد ىذه احملامم ليس من السهل تطبيقو، مثال مصعوبة ربديد ادلقر 

شرنا أاذل احلل الذم االجتماعي للشرمة بشكل كاضح أك موطن ادلدعى عليو، أك زلل إقامتو، كىنا نلجأ 

                                                 

 .107؛ زلمود لطفي زلمود عبد العزيز، ادلرجع السابق، ص 39-38اعراب بلقاسم، ادلرجع السابق، ص  -1

2- CA Rouen, 28 janvier 1993, Rev. crit. DIP 1993, p. 307, note H. Gaudemet-Tallon. 

مىت ظهر من األحكاـ الواردة يف ادلواد ادلتقدمة أف القانوف الواجب التطبيق ىو » :نوأمن القانوف ادلدين على  23حيث تنص ادلادة  -3
قانوف دكلة معينة تتعدد فيها التشريعات، فإف القانوف الداخلي لتلك الدكلة ىو الذم يقرر أم تشريع منها غلب تطبيقو. إذا دل يوجد يف 

ك التشريع ادلطبق يف عاصمة ذلك البلد ألبلد يف حالة التعدد الطائفي، القانوف ادلختص نص يف ىذا الشأف، يطبق التشريع الغالب يف ا
  .«يف حالة التعدد اإلقليمي.

4- CJCE, 9 novembre 2000, affaire C-387/98, Coreck Maritime Gmbh, concl. M. Siegbert Alber, 

qui considère qu'il « suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se 

sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre 

leurs différends». 

http://www.lexmaritima.net/chroniques/chroncomaire.html#3
http://www.lexmaritima.net/chroniques/chroncomaire.html#3
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ليو سابقا حيث نًتؾ ىذه ادلسألة لقواعد االختصاص احمللية يف النظاـ القضائي للدكلة ادلعينة، يف إ
 .اادلقابل كيف احلالة اليت ؽلكن فيها تطبيق ىذا ادلعيار بسهولة فإف ىذا التعيُت يعترب صحيح

ك زلامم قضاء أف يتم النص يف اتفاؽ اخلضوع االختيارم على تعيُت زلكمة أقد ػلدث أيضا  
م زلكمة يوجد على إقليمها ادلدعى عليو، ىذه احلالة أعدة دكؿ، مثال متعيُت زلامم الدكؿ العربية أك 

دلانية كشرمة فرنسية ؽلنح أبية حيث قبلت بصحة شرط بُت شرمة ك عرضت على زلكمة العدؿ األكر 
ف ينص يف شرط أ، كقد ػلدث مذلك 1قليمها ادلدعى عليوإامم الدكلة اليت يوجد على االختصاص حمل

طراؼ حسب رغبتو، ىذا لقضاء ادلختص ؽلنح حصريا ألحد األُت ايخضوع اختيارم على أف تع
 .2ثرأف يكوف باطال حبيث ال يرتب أم أاالتفاؽ غلب 
 .ضمن نظام قضائي ين محكمة مختصة بعينهاي: تعالفقرة الثانية

ؽلثل يف حد ذاتو التعبَت ادلطلق  ضمن نظاـ قضائي تابع لدكلة ما سلتصة بعينها ةُت زلكميتع
 حدكد ىذا التساؤؿ حوؿ مدل تثَت ادلسألة هإلرادة األطراؼ يف رلاؿ االختصاص القضائي الدكرل، ىذ

يتعلق باالختصاص  حُتالتعيُت الذم يسمح لألطراؼ بتعيُت زلكمة سلتصة بعينها للفصل يف نزاعهم، 
 االختصاص النوعي.ك احمللي 

 .االختصاص احملليأوال: 
طراؼ تتعلق باحلالة اليت فيها يعُت األنو يثَت مسألة مهمة إفيما يتعلق باالختصاص احمللي، ف 

زلكمة سلتلفة عن تلك اليت تشَت إليها قواعد االختصاص احمللي يف قانوف الدكلة ادلعينة، كيف ىذه احلالة 
ذا مانت ىذه احملكمة موجودة يف اجلزائر، حيث إعائقا  .جمن ؽ.إ.ـ.إ 22ؽلكن أف يشكل نص ادلادة 

كبالتارل  ،ال تتم بُت التجاراتفاقات اخلضوع االختيارم اليت  يثَت مسألة حظر 22ف تطبيق ادلادة أ
 طرافو غَت تاجر.أعلى احملك إذا ماف أحد خَت شرعية ىذا االستضع 

تسمح  اءحىت يتم استبعاد ىذه العائق مت يف فرنسا اقًتاح بعض الشركط من طرؼ بعض الفقه
من  22من قانوف اإلجراءات ادلدنية الفرنسي كاليت تقابلها ادلادة  21ك بالتمسك بتطبيق ادلادة أباستبعاد 

لصاحل تطبيق  دمن قانوف اإلجراءات ادلدنية يستبع 21نص ادلادة  فأىذا االقًتاح يقضي ب، 3ؽ.إ.ـ.إ.ج

                                                 

1- CJCE, 9 nov. 1978, Meeth: JDI 1979, p. 863, obs. A. Huet; Rev. crit. DIP 1981, p. 127, note H. 

Gaudemet-Tallon. 
2- V. HEUZE, op. cit., p. 92. 

3- P. Guez, thèse préc., p. 351. 
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اتفاؽ اخلضوع االختيارم عندما يعدؿ الشرط ادلانح لالختصاص االختصاص الدكرل بشكل أساسي 
كفقط بشكل ثانوم االختصاص الداخلي، بادلقابل إذا ماف الشرط يعدؿ بشكل أساسي االختصاص 

و  من قانوف اإلجراءات ادلدنية الفرنسي ىي اليت ستطبق حىت كل 21احمللي الداخلي، فإف أحكاـ ادلادة 
 منا يف ادلسائل الدكلية.

 اأجنبي اقضائي ا نظامُتىذا االقًتاح السابق يرل ضركرة تقييد شرط اخلضوع االختيارم الذم يع
احمللية عندما يعُت زلكمة داخل ىذا النظاـ القضائي زبتلف عن تلك ادلعينة دبوجب قواعد االختصاص 

ىذا االقًتاح عمليا يصعب تقبلو فكيف ؽلكن  حدعلا ليس تاجرا،أك أالنزاع  الداخلية عندما يكوف طرفا
ُت ي االختصاص احمللي حملكمة داخلية بينما يتم التساىل يف تعُتالتشديد على تعيبالقبوؿ مثال 

جنبية، دبعٌت إذا مانت زلكمة كىراف ىي ادلختصة يف مسائل عقود التجارة الدكلية، أاختصاص زلكمة 
ُت زلكمة مرسيليا، ىذه الفكرة يربرىا أف يكالسماح بتعفكيف ؽلكن منع اختصاص زلكمة ادرار 

االختصاص القضائي ادلباشر للنظاـ القضائي بصفة عامة ؽلر عرب مرحلتُت سلتلفتُت، األكذل تتمثل يف 
التحقق فيما إذا ماف النزاع من اختصاص النظاـ القضائي، كالثانية تتمثل يف تعيُت زلكمة من بُت زلامم 

ليت غلب أف تفصل يف النزاع، إذف فمن ادلنطقي أف الشرط الذم يعُت احملكمة النظاـ القضائي كا
ختيار النظاـ بإادلختصة بعينها يضع على احملك قاعدة اختصاص دكلية حبد ذاهتا، اليت تسمح لألطراؼ 

القضائي اجلزائرم، كقاعدة اختصاص زللية داخلية متعلقة بشركط صحة الشرط ادلانح لالختصاص، كيف 
من قانوف اإلجراءات ادلدنية اجلديد إذا  22لظركؼ سيصبح من ادلستحسن استبعاد تطبيق ادلادة ىذه ا

 مرب.أأردنا أف يلعب مبدأ شرعية اتفاؽ اخلضوع االختيارم دكرا 
القواعد العادية لالختصاص الدكرل ما ىي يف احلقيقة إال قواعد االختصاص أف كمما بينا سابقا 

ذل اجملاؿ الدكرل، ىذه األخَتة يف الواقع تستعمل نفس ادلعايَت اليت إنقلها احمللي الداخلي كاليت مت 
تستعمل يف اجملاؿ الداخلي مثل ادلوطن، زلل اإلقامة، أك مكاف كجود الشيء، اخل...، ىدفها األساسي 

ف القواعد اليت تعُت يف اتفاؽ أىو تعيُت احملكمة ادلختصة بعينها، يف ىذه الظركؼ من الصعب تربير 
ف تفرؽ عن القاعدة ادلتعلقة أخضوع اختيارم مثال زلامم النظاـ القضائي دلوطن ادلدعى عليو غلب 

ف تطبيق قواعد أاحمللي الداخلي اليت تعُت زلكمة موطن ادلدعى عليو، إال إذا مت اعتبار  صباالختصا
نفس معايَت  تداماالختصاص احمللية الداخلية يسمح بتعيُت زلكمة سلتلفة، كىذا نظريا غَت شلكن ما 

 على ادلستول الداخلي مما على ادلستول الدكرل.  كمةسس اختصاص احملؤ ستعملة لتادلاالختصاص ىي 
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قاعدة اختصاص دكرل معتربة مقاعدة اختصاص خاصة، دبعٌت  كجوديف ىذا اإلطار نرل ضركرة 
غلب  ذمـ القضائي القاعدة ربدد يف نفس الوقت النظاـ القضائي ادلختص كاحملكمة اخلاصة هبذا النظا

بتحديد نظاـ قضائي سلتص كيف نفس الوقت  ؼف نسمح لألطراأأف يفصل يف النزاع، فمن غَت ادلعقوؿ 
ظلنعهم من ربديد احملكمة ادلختصة زلليا يف ىذا النظاـ القضائي، كعلى ذلك فإف شرط اخلضوع 
االختيارم الذم يعُت زلكمة سلتصة بعينها يضع زلل تنفيذ قاعدة اختصاص دكرل خاصة، فاتفاؽ 

القضاء ادلعُت سلتص فختصاص قضاء معُت، ا تعزيزك تعديل أك أاخلضوع االختيارم ليس ىدفو خلق 
القانوف ىو الذم يسمح لإلرادة بربط لذا دبوجب قاعدة اختصاص مصدرىا اإلرادة ادلشًتمة لألطراؼ، 

موطن ادلدعى عليو، أك مكاف ا النظاـ القضائي بنفس الطريقة مالنزاع بنظاـ قضائي أك زلكمة سلتصة ذلذ
الذم فيو ؽلثل اتفاؽ اخلضوع االختيارم يف حد ذاتو معيار تنفيذ العقد، كانطالقا من ىذا الوقت 

اختصاص قضائي دكرل، ال يهم بعد ذلك ىل القضاء ادلعُت يكوف أك ال يكوف قد اختص بنظر قواعد 
ف يكوف ىذا االختصاص أطراؼ زلكمة معينة حبد ذاهتا صاص األخرل، كال يهم حُت ػلدد األاالخت
 ك سلالفا ذلا.ألقواعد االختصاص احمللي  امطابق

 .االختصاص النوعيثانيا: 
ف يكوف أك زلامم مدينة ما يف دكلة ما دكف أف يعُت شرط خضوع اختيارم زلكمة أقد ػلدث ك 

 ُتتعييف ىناؾ تدقيق لالختصاص النوعي كىنا نتساءؿ حوؿ مدل قدرة اتفاؽ اخلضوع االختيارم 
زلكمة غَت سلتصة نوعيا، فمثال ؽلكن التفاؽ خضوع اختيارم يعُت القضاء اجلزائرم أف يعُت زلكمة 

يف  .جمن ؽ.إ.ـ.إ 23ف ادلادة أدائرة بومسغوف بوالية البيض بشأف نزاع يتعلق بالتجارة الدكلية، يف حُت 
ض احملامم بالنظر دكف ...زبتص االقطاب ادلتخصصة ادلنعقدة يف بع» :نوأفقرهتا السادسة تنص على 

، كىذا االختصاص من النظاـ العاـ يثَته القاضي من «سواىا يف ادلنازعات ادلتعلقة بالتجارة الدكلية...
، مما ؽلكن التفاؽ خضوع اختيارم أف ؼلالف مبدأ 1م مرحلة مانت عليها الدعولأتلقاء نفسو كيف 

درجة التقاضي مأف يعُت مثال رللس قضاء تلمساف عوضا عن احملكمة االبتدائية لتلمساف، كقد ؼلالف 
شرط اخلضوع االختيارم القواعد اليت ربدد نوع القضاء، مأف يعُت شرط خضوع اختيارم احملكمة 

                                                 

عدـ االختصاص النوعي من النظاـ العاـ، تقضي بو اجلهة القضائية تلقائيا يف أية مرحلة   » :من ؽ.إ.ـ.إ على أف 36تنص ادلادة  -1
 .«مانت عليها الدعول.
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 التجارم القسمف يعُت أ، مما ؽلكن لشرط خضوع اختيارم اديةعاإلدارية لتلمساف بدال من احملكمة ال
 . القسم ادلدين يف نفس احملكمةبدال من 

األصل أف قواعد االختصاص الداخلية النوعية هتتم بشكل مباشر بالسَت احلسن للخدمة 
ذه العمومية للعدالة للدكلة اليت تدخل ربتها احملكمة ادلعينة من طرؼ شرط اخلضوع االختيارم، ى

كعلى ىذا غلب  ،2كىذا ما يقرره القضاء اجلزائرم ،1القواعد على ىذا النحو تعترب من النظاـ العاـ
تطبيقها على الشرط الذم يعُت احملكمة اليت ىي ضمن ىذا النظاـ القضائي كاليت ستفصل يف النزاع 

بعينها يف إطار ك دل ػلددكا احملكمة ادلختصة أكىذا بغض النظر عما إذا ماف األطراؼ قد حددكا 
ف بعض االجتهادات القضائية األجنبية مانت تبطل الشرط الذم ال أاالختصاص النوعي، نشَت ىنا إذل 

، غَت أف ىذا احلل مت 3نو بدقةيػلدد احملكمة ادلختصة نوعيا بسبب أف االختصاص القضائي دل يتم تعي
ي للدكلة األجنبية بتحديد احملكمة انتقاده مونو يظهر صرامة أمرب خاصة عندما يسمح القانوف الداخل

 .4ادلختصة نوعيا
ف يعُت زلكمة سلتصة بعينها بنظر االختصاص النوعي، مأف أ ؽلكنشرط اخلضوع االختيارم 

ُت يعترب سلالفا للنظاـ ي، ىذا التعابتدائية بدال من زلكمة ايعُت اتفاؽ خضوع االختيارم رللس قضائي
نفسو، فاجملالس القضائية ىي جهات قضائية من الدرجة الثانية العاـ كيقضي بو القاضي من تلقاء 

، كتكريسا دلبدأ التقاضي على 5مهمتها الفصل يف االستئنافات ادلوجهة ضد أحكاـ احملامم األخرل
كذل يف م يف الدرجة األحكاـ الصادرة عن احملاملس القضائي بالنظر يف استئناؼ األدرجتُت ؼلتص اجمل

زلامم الدرجة األكذل أحكاما يف أكؿ كآخر درجة يف الدعاكل اليت ال تتجاكز  ، كتصدر6صبيع ادلواد
 .7، كبالتارل فإف باقي األحكاـ تكوف قابلة لالستئناؼ(دج 366.666)قيمتها مائيت ألف دينار جزائرم 

                                                 

 .128أضبد ىندم، ادلرجع السابق، ص  -1
ـ، ص 2008، 02ـ، رللة احملكمة العليا، ع. 16/01/2008الصادر بتاريخ  405413قرار احملكمة العليا، ملف رقم  -2

205. 

3- Cass. com., 14 février 1983, Bull. civ. IV, n° 57. 

4- Cass. com., 19 mars 1991, préc. 

 .33عبد السالـ ديب، ادلرجع السابق، ص  -5

ؼلتص اجمللس القضائي بالنظر يف استئناؼ األحكاـ الصادرة عن احملامم يف الدرجة  » :من ؽ.إ.ـ.إ.ج على أنو 34تنص ادلادة  -6
 .«االكذل كيف صبيع ادلواد، حىت كلو ماف كصفها خاطئا.

تفصل احملكمة حبكم يف أكؿ كآخر درجة يف الدعاكل اليت ال تتجاكز قيمتها مائيت  » :نوأمن ؽ.إ.ـ.إ.ج على  33نصت ادلادة  -7
 « دج... 200.000 ألف دينار
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ُت القسم يعت عنف يعُت اتفاؽ اخلضوع االختيارم القسم التجارم عوضا أقد ػلدث أيضا ك 
عترب ىذا االتفاؽ سلالفا لالختصاص النوعي؟ يف الواقع احملامم اجلزائرية تنظم بطريقة ادلدين، فهل ي

قساـ، فمثال تتفرع احملامم إذل أقساـ حسب نوعية أغرؼ ك  لىخاصة، حيث تشتمل اجملالس كاحملامم ع
قسم لاالقضايا ادلطركحة، فهناؾ القسم ادلدين، كقسم شؤكف األسرة، كقسم اجلنح، كقسم ادلخالفات، ك 

التجارم، كالقسم البحرم ...إخل، كىكذا مل قسم يفصل يف النزاع ادلعركض عليو حسب طبيعة النزاع، 
قساـ ليس من ، ىذا التوزيع الداخلي بُت األ1ماـ القسم التجارمأفإنو يعرض  افمثال إف ماف النزاع ذباري

فالتوزيع الذم يتم على مستول احملامم النظاـ العاـ كال يًتتب عليو التصريح بعدـ االختصاص النوعي، 
 :نوأمن ؽ.إ.ـ.إ.ج اليت تنص على  23، كىذا ما يؤمده نص ادلادة 2ىو ذك طابع إدارم تنظيمي حبت

...تفصل احملكمة يف صبيع القضايا...يف حالة جدكلة قضية أماـ قسم غَت القسم ادلعٍت بالنظر فيها،  »
، كبناءا على «مسبقا... ةانة الضبط، بعد إخبار رئيس احملكمػلاؿ ادللف إذل القسم ادلعٍت عن طريق أم

ما سبق فإنو يف احلالة اليت يعُت فيها اتفاؽ اخلضوع االختيارم القسم التجارم بينما طبيعة النزاع ىي 
 . 3ف النزاع يتم إحالتو على القسم ادلختصأمر االتفاؽ يبقى صحيحا مل ما يف األ مدنية فإف ىذا

ؽلكن مذلك أف يعُت اتفاؽ خضوع اختيارم زلكمة إدارية عوضا عن زلكمة عادية، حيث 
تعترب احملكمة اإلدارية اجلهة القضائية للقانوف العاـ يف ادلادة اإلدارية، فالقانوف اجلزائرم يكرس مبدأ 

ضائي عادم ساسا يف كجود نظامُت قضائيُت، نظاـ قأازدكاجية النظاـ القضائي، ىذا االزدكاج غلد لو 
من ؽ.إ.ـ.إ.ج  166، حيث تنص ادلادة 4كنظاـ قضائي إدارم كلكل منهما جهات قضائية خاصة بو

كؿ أاحملامم اإلدارية ىي جهات الوالية العامة يف ادلنازعات اإلدارية. زبتص بالفصل يف  » :نوأعلى 
أك البلدية أك إحدل  ك الواليةأدرجة، حبكم قابل لالستئناؼ يف صبيع القضايا، اليت تكوف الدكلة 

ن نفس القانوف على م 161كقد نصت ادلادة  ،« ادلؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها.
خرل للمحامم اإلدارية، كىكذا فإف اتفاؽ اخلضوع االختيارم الذم ؼلالف ىذا االختصاصات األ

من نفس القانوف اليت جاء  162االختصاص يعترب سلالفا للنظاـ العاـ، ما يربر ذلك ىو نص ادلادة 
                                                 

 .«...تتم جدكلة القضايا أماـ األقساـ حسب طبيعة النزاع... » :نوأمن ؽ.إ.ـ.إ.ج على  32نصت ادلادة  -1

 كما بعدىا. 34عبد السالـ ديب، ادلرجع السابق، ص  -2

 51730قرار اجمللس األعلى، ملف رقم  عديد من االجتهادات القضائية يف اجلزائر، راجع على سبيل ادلثاؿ:الىذا ما امدتو  -3
  .98ص  ،03ع.  ـ،1990ـ، اجمللة القضائية، 02/10/1988الصادر بتاريخ 

 كما بعدىا. 30عبد السالـ ديب، ادلرجع السابق، ص  -4
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االختصاص النوعي كاالختصاص اإلقليمي للمحامم اإلدارية يعترب من النظاـ العاـ. غلوز إثارة  » :فيها
ية مرحلة مانت عليها الدعول. غلب إثارتو تلقائيا من أحد اخلصـو يف أالدفع بعدـ االختصاص من 

 .1القضائي اجلزائرميضا االجتهاد أ، كىذا ما أمد عليو « طرؼ القاضي.
ذا مانت القواعد الداخلية ادلتعلقة باالختصاص احمللي ؽلكن إما ؽلكن أف طللص إليو أنو 

ف ىذا أاستبعادىا عندما يعُت اتفاؽ اخلضوع االختيارم زلكمة غَت سلتصة زلليا، فإنو يبدك لنا بادلقابل 
ف أالنوعية، ليس ىناؾ أسباب تربر االستبعاد غلب أف ال يكوف بالنسبة لقواعد االختصاص الداخلية 
مر بنزاع دكرل لفة عندما يتعلق األإلزامية القواعد الداخلية لالختصاص النوعي ؽلكنها أف تكوف سلت

معركض على احملامم اجلزائرية، ألنو ال يوجد أم خصوصية للقواعد الداخلية ادلتعلقة باالختصاص 
، ربديد االختصاص النوعي ىي اأك دكلي االنزاع داخلي ف تطبق دكف التفرقة بُت موفأالنوعي كعليو غلب 

ُت زلاممو من طرؼ اتفاؽ اخلضوع يمسألة داخلية من اختصاص النظاـ القضائي الذم مت تع
، كىكذا فإف االتفاقات ادلتعلقة باالختصاص أجنيبالنزاع يشتمل على عنصر  مافاالختيارم، حىت كلو  

 ىي مطبقة يف احلالتُت. اأك دكلي ااف النزاع داخليالنوعي ال ؽلكن تقديرىا حبسب ما إذا م
اإلطار كىي معرفة إذا ماف  اف تعًتضنا يف ىذأخرل ؽلكن أيبقى يف األخَت أف نشَت إذل مسألة 

بطالف الشرط فيما يتعلق باالختصاص النوعي الداخلي غلب أف ينعكس على االختصاص الدكرل 
بأمملو، فمثال لو ماف ىناؾ اتفاؽ اختصاص قضائي يعُت النظاـ القضائي اجلزائرم كباخلصوص رللس 

طل ألنو ؼلالف درجة التقاضي، قضاء تلمساف عوضا عن احملكمة االبتدائية لتلمساف فهذا الشرط سيب
نو تبطل فقط مسألة أفهل سيبطل اتفاؽ اخلضوع االختيارم الذم يعُت احملامم اجلزائرية برمتو أـ 

لشرط برمتو بل يكفي حسن عدـ إبطاؿ انو من األأاختصاص احملكمة من اجلانب النوعي، نرل 
، كىكذا فإف اتفاؽ اخلضوع االختيارم مر كإحالة النزاع على احملكمة ادلختصة بو نوعياتصحيح ىذا األ

 الدكرل. صالنوعي الداخلي ػلتفظ بأثره ادلتعلق باالختصا صالباطل فيما يتعلق باالختصا

                                                 

؛ 201ـ، ص 2006، 02 ع.ـ، رللة احملكمة العليا، 19/07/2006الصادر بتاريخ  328584احملكمة العليا، قرار رقم  -1
ـ، 1989، 03ـ، اجمللة القضائية، ع. 09/01/1985الصادر بتاريخ  35724راجع أيضا: قرار اجمللس األعلى، ملف رقم 

 .25ص
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 الفرع الثاني: الرابطة الجدية بين النزاع والمحكمة المعينة.
البية الرابطة اجلدية مأخوذ من احللوؿ ادلطبقة يف نظرية تنازع القوانُت، أين يشًتط غ اشًتاط

، كيف 1الفقو ضركرة كجود صلة جدية بُت العقد كالقانوف الذم اختاره األطراؼ ليحكم ىذا األخَت
بُت احملكمة   (lien Sérieux)يقضي ىذا الشرط بضركرة كجود رابطة جديةمسائل االختصاص القضائي 

دبوجب ىذا االتفاؽ، ىذه أك الذم سيطرح أمامها أمامها  نها كالنزاع ادلطركحياليت مت االتفاؽ على تعي
من العناصر الشخصية للعالقة القانونية مأف يكوف أحد األطراؼ ػلمل جنسية دكلة  وحىالرابطة قد تست

ىذه الرابطة من عناصر موضوعية تتعلق بالعالقة  وحىف يكوف متوطنا فيها؛ كقد تستأاحملكمة ادلعينة، أك 
 ؛القانونية زلل النزاع، ماتصاؿ أحد عناصر تلك العالقة القانونية زلل النزاع، ممحل تنفيذ العقد مثال

بالدكلة اليت تتواجد هبا احملكمة ادلعينة، كيف حالة عدـ ربقق ىذه الرابطة فعلى القاضي ادلطركح أمامو 
، فالدعول 2فاؽ اخلضوع االختيارم أف يقضي بعدـ االختصاص من تلقاء نفسوالنزاع بناء على ات

ماـ احملامم الفرنسية على أساس اتفاؽ أادلتعلقة بالفصل يف نزاع يتعلق بعقار موجود يف تونس ادلرفوعة 
أمثر خضوع اختيارم، ال تتوافر على الرابطة ادلطلوبة بُت احملكمة الفرنسية كالنزاع، فهذا األخَت يرتبط 

بدائرة اختصاصها العقار زلل النزاع، كعلى ذلك من الالـز على احملكمة  اليت يوجدباحملامم التونسية 
 الفرنسية أف تقضي بعدـ اختصاصها لعدـ توافر الرابطة اجلدية.

يف  َعيَّنةة ادلختارة أك ادلميف الواقع دل يتفق الفقو حوؿ ضركرة اشًتاط كجود رابطة جدية بُت احملك
يؤيد ضركرة تواجد ىذه الرابطة،  جانب من الفقهاءؽ اخلضوع االختيارم كالنزاع ادلعركض أمامها، اتفا

ماداـ ادلشرع جعل من إرادة األطراؼ ضابطا لالختصاص القضائي الدكرل يتوجب أف يكوف  وكيركف بأن
س حبق ىذا الضابط قائما على أسس ثابتة، حىت ال يكوف القضاء خاضعا ألىواء اخلصـو بشكل ؽل

، مما يرل أصحاب ىذا 3الدكلة يف تنظيم اختصاص زلاممها دبا يتطابق كمبدأ سيادهتا على إقليمها

                                                 

؛ ىشاـ على صادؽ، القانوف الواجب التطبيق على عقود التجارة الدكلية، 67ناصر عثماف زلمد عثماف، ادلرجع السابق، ص  -1
 .357ادلرجع السابق، ص 

النظرية العامة يف القانوف  ؛ حفيظة السيد احلداد،147فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  الكرًن سالمة،أضبد عبد  -2
 .166؛ ىشاـ على صادؽ، دركس يف القانوف الدكرل اخلاص، ادلرجع السابق، ص 148ادلرجع السابق، ص القضائي اخلاص الدكرل، 

؛ زلمد الركيب، ادلرجع السابق، 148ادلرجع السابق، ص النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل،  حفيظة السيد احلداد، -3
؛ ىشاـ على صادؽ، 69؛ ناصر عثماف زلمد عثماف، ادلرجع السابق، ص 299؛ نور ضبد احلجايا، ادلرجع السابق، ص 152ص 

 .168-167دركس يف القانوف الدكرل اخلاص، ادلرجع السابق، ص 
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مبدأ النفاذ، فعدـ كجود أم رابطة بُت النزاع كإقليم الدكلة اليت اختَتت زلاممها  حًتاـاالرأم أنو غلب 
للتنفيذ، كمن غَت ادلقبوؿ أف ذل صدكر أحكاـ غَت قابلة إدبوجب اتفاؽ اخلضوع االختيارم سيؤدم 

يعلم مسبقا أنو ال قيمة لو، كيعطي أصحاب ىذا الرأم مثاال لذلك فحواه أف  ايصدر القضاء حكم
يف اجلزائر يتعلق حبق عيٍت موجود   متوطنُتُتصدكر حكم عن احملامم اجلزائرية بشأف نزاع يتعلق بأجنبي

رابطة مادية جدية بُت النزاع كاإلقليم  ةكجود أي يف اخلارج يتعارض مع مبدأ قوة النفاذ بسبب انعداـ
اجلزائرم، كقد ال يلقى ىذا احلكم التنفيذ يف الدكلة ادلْعِنية باحلق العيٍت كادلختصة أصال، ألهنا ترل بأف 

، يضيف أصحاب ىذا الرأم أف عدـ توافر الرابطة اجلدية بُت النزاع 1احلكم صدر من قضاء غَت سلتص
2عنو يف النظاـ االصللو أمريكي بنظرية احملكمة الغَت مالئمةنظر يف النزاع يعرب لكاحملكمة ادلعينة ل

فالنظاـ  ،
بالتحيز،  ااالصللو أمريكي يذىب كفق ىذه النظرية إذل استلزاـ أف ال يكوف اختيار احملكمة جائرا أك معيب

غَت ادلالئمة يف أنو ؽلكن ، حيث تتمثل نظرية احملكمة 3لنظر يف النزاعلكإال مانت احملكمة غَت مناسبة 
للمحكمة الناظرة يف النزاع أف تتخلى عن اختصاصها يف الفصل يف ادلنازعة ذات الطابع الدكرل لصاحل 

، إذا ثبت أهنا ليست يف كضع مالئم للفصل (More Conveniens)زلكمة دكلة أخرل أمثر مالئمة 
أمامها، حىت كلو ثبت االختصاص الدكرل ذلذه احملكمة فيها أك ال ترتبط ارتباطا فعليا مع النزاع ادلطركح 

، فمن بُت أىداؼ تنظيم االختصاص القضائي 4على إحدل قواعد االختصاص القضائي الدكرل ابناء
الدكرل ىو إغلاد زلكمة مالئمة لغايات العدالة، كعليو من غَت ادلالئم أف تنظر زلكمة صينية يف دعول 

سًتالية يف دعول أ اجلزائر، مذلك من غَت ادلالئم أف تنظر زلكمة تتعلق بنزاع حضانة طفل موجود يف
يرفعها طرؼ سعودم على طرؼ جزائرم يكوف ىدفها مضايقة ادلدعى عليو اجلزائرم جبره أماـ قضاء 
بعيد دكف أم فائدة مشركعة تعود على ادلدعي السعودم، أك تكوف موجودة لكنها تافهة بادلقارنة 

 ادلدعى عليو اجلزائرم. باألضرار اليت ستلحق ب
خر من الفقهاء نادل إذل عدـ اشًتاط كجود رابطة جدية بُت النزاع كاحملكمة ادلختارة آجانب 

لقبوؿ مبدأ اتفاؽ اخلضوع االختيارم، كيركف أنو من ادلناسب استبداؿ ىذا الشرط بفكرة ادلصلحة 
                                                 

 .166؛ ىشاـ على صادؽ، دركس يف القانوف الدكرل اخلاص، ادلرجع السابق، ص 299نور ضبد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -1

2- M. Ashraf Wafa, op. cit., p. 79 et s. 

 .299السابق، ص ؛ نور ضبد احلجايا، ادلرجع 151فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  أضبد عبد الكرًن سالمة، -3

فقو  ؛ أضبد عبد الكرًن سالمة،149ادلرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، حفيظة السيد احلداد، -4
 كما بعدىا. 310ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص 



 النظاـ القانوين الذم ػلكم تطبيق اتفاؽ اخلضوع االختيارم                                الثاين  الباب

 321 

(Intérêt légitime)ادلشركعة 
، ىذه الفكرة تقـو على معيار ال يأخذ بعُت االعتبار مدل ارتباط النزاع 1

حيث تقدر تلك ادلصلحة دبدل باحملكمة ادلعينة كإظلا مدل ادلصلحة اليت ػلققها قضاء معُت لألطراؼ، 
كبناء على ذلك غلب احًتاـ ، 2ما ػلققو اختصاص تلك احملكمة عند الفصل يف النزاع بُت األطراؼ

طراؼ ادلعًتؼ هبا يف رلاؿ االختصاص القضائي الدكرل، من خالؿ ترؾ احلرية لألفراد يف أف إرادة األ
ربقق مصاحلهم أمثر من غَتىا من احملامم األخرل، كال ؽلنعهم عن ىذا  تاركا احملكمة اليت يركف أهناؼل

قدـ أصحاب ، كي3األمر سول عدـ مشركعية ادلصلحة اليت ابتغوىا كراء منح االختصاص ذلذه احملكمة
ىذا الرأم عدة أسباب لدعم ىذه الفكرة، أكذلا يتمثل يف أنو من الصعب يف بعض احلاالت اعتماد 
معيار ثابت يتحدد على أساسو مضموف الرابطة اجلدية بُت النزاع كاحملكمة ادلختارة، فإف ماف يسهل 

احملكمة ادلعينة يف اتفاؽ  ربديد ىذه الرابطة مثال عندما يكوف أحد األطراؼ ينتمي جبنسيتو إذل دكلة
ب ربديد تلك الرابطة عندما مثال ؼلتار أنو متوطن فيها، فإنو بالعكس يصعاخلضوع االختيارم، أك 

شكاؿ العقود النموذجية ادلتعارؼ على استخدامها يف دكلة احملكمة ادلعينة ليطبقوىا على أاألطراؼ أحد 
 .4عقدىم

اجلدية ال ينص عليو خبصوص التحكيم الذم  يضيف أصحاب الرأم السابق أف شرط الرابطة
نو ال يشًتط كجود ىذه الرابطة بُت النزاع كالدكلة اليت أيعطي سلطة الفصل يف النزاع حملكم أجنيب، مما 

سيعقد هبا التحكيم، كمن باب أكذل أف ال يشًتط كجود ىذه الرابطة يف اتفاقات اخلضوع االختيارم 
خرل كليس لقضاء خاص، فمن ادلفركض أف عدـ النص على ىذا ختصاص لقضاء دكلة أاالاليت سبنح 

الشرط من أجل صحة التحكيم ينتج عنو بالضركرة عدـ النص عليو خبصوص اتفاؽ اخلضوع 
، ىذا سيساىم يف رفع التناقض الذم يقع فيو الفقو حُت يشًتط ىذه الرابطة يف مسائل 5االختيارم

يربر ىؤالء الفقهاء ، مما 6ا عندما تتعلق ادلسألة بالتحكيماتفاقات اخلضوع االختيارم بينما ال يشًتطه

                                                 

 .149ادلرجع السابق، ص  الدكرل، النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص حفيظة السيد احلداد، -1

 .149فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  أضبد عبد الكرًن سالمة،، -2

؛ ناصر عثماف زلمد 152-151ادلرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، حفيظة السيد احلداد، -3
 .73عثماف، ادلرجع السابق، ص 

 .150ادلرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، فيظة السيد احلداد،ح -4

 .300نور ضبد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -5

 .155-154زلمد الركيب، ادلرجع السابق، ص  -6
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أف اشًتاط رابطة جدية بُت النزاع كالدكلة ادلتفق على اختصاص زلاممها، سيجرب األطراؼ إذل اللجوء 
إذل التحكيم مطريق بديل حلل منازعاهتم، يف حُت أهنم قد ال يقدركف عليو أك قد ال يرغبوف فيو، كقد 

كسرعتو يف الفصل  وفاع من قضاء دكلة معينة يشتهر بكفاءتو كنزاىتو أك تيسَت إجراءاتػلرمهم من االنت
 .1يف النزاع كىذه النتيجة ال تتوافق كمقتضيات التجارة الدكلية

ركعة، إال أهنما انتقدا رغم قوة احلجج اليت قدمها أصحاب شرط الرابطة اجلدية كادلصلحة ادلش
 افأهنما يتمسكاف بأفكار فضفاضة غَت منضبطة، أضف إذل ذلك أف ىذين الشرطُت يكاد على أساس

، كإعماذلما مفيل بسحب معظم النزاعات ذات الطابع الدكرل من اختصاص 2يتقارباف من حيث ادلفهـو
د من احلمن  (Fraude à la compétence)احملامم الوطنية، كلن تستطيع فكرة الغش ضلو االختصاص 

م فكرة الغش ضلو أعماؿ تلك الفكرة إىذا األمر حيث لن يكوف من السهولة ربديد ضوابط  خطورة
ذل االنتقادات اليت كجهت ضد فكرة الرابطة اجلدية، انتقدت فكرة ادلصلحة إ، فإضافة 3االختصاص

ادلشركعة، بسبب أنو من الصعب ربديد مدل مشركعية ادلصلحة باعتبارىا شرطا لصحة اتفاؽ اخلضوع 
، كأنو ليس ىناؾ من لو القدرة على تقرير ما إذا ماف لألطراؼ مصلحة مشركعة يريدكف 4االختيارم

ربقيقها من كراء اتفاؽ اخلضوع االختيارم، كال من يقدر ىذه ادلصلحة حق قدرىا إال األطراؼ 
نهم اليت قد جسدكا ىذه ادلصلحة ادلشًتمة بي ىؤالء ُت تلك احملكمة يكوفينفسهم، كباتفاقهم على تعأ

من ادلفركض أهنا مشركعة، كال رلاؿ حينها للمزايدة على اختيارىم أك احللوؿ زللهم أك فرض الوصاية 
، ىذه ادلصلحة فضال عن ذلك ىي مفًتضة يشًتطها قانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية لقبوؿ 5عليهم

بط األخرل، فال دعول ك الضواأأية دعول بغض النظر عن سبب االختصاص سواء ماف إرادة اخلصـو 

                                                 

نور ضبد احلجايا، ادلرجع السابق، ص ؛ 149-148فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  أضبد عبد الكرًن سالمة، -1
 .72-71؛ ناصر عثماف زلمد عثماف، ادلرجع السابق، ص 300

...أنو غلب أف تكوف ىناؾ شبة مصلحة مشركعة دفعت اخلصـو "يكتب األستاذ ىشاـ صادؽ يف معرض حديثو عن الرابطة اجلدية  -2
و ارتبط النزاع على ضلو أك آخر بدكلة احملكمة اليت اتفق على اخلضوع إذل االلتجاء إذل قضاء ىذه الدكلة، كىو ما يتحقق عادة فيما ل

، يبدك كاضحا يف مالـ األستاذ ىشاـ صادؽ أنو يطابق ما بُت ادلصلحة ادلشركعة كالرابطة اجلدية، أنظر: ىشاـ على صادؽ، "لواليتها.
 .168دركس يف القانوف الدكرل اخلاص، ادلرجع السابق، ص 

 . 74عثماف، ادلرجع السابق، ص  ناصر عثماف زلمد -3

 .300نور ضبد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -4

 .157زلمد الركيب، ادلرجع السابق، ص  -5
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، كيضيف منتقدك الرابطة اجلدية كيقولوف أنو بادلثل مما بالنسبة للرابطة اجلدية، عدـ 1دكف مصلحة
اشًتاط ادلصلحة ادلشركعة يف اتفاقات اخلضوع االختيارم مما ىو احلاؿ يف التحكيم سيساىم يف رفع 

 شًتطهااقات اخلضوع االختيارم دكف أف يىذه الرابطة يف اتف شًتطالتناقض الذم يقع فيو الفقو حُت ي
 .2يف مسائل التحكيم

ضمن  ـ3662من اتفاقية الىام لسنة  15بالنسبة لالتفاقيات الدكلية، فقد نصت ادلادة 
ف تعلن أنو ؽلكن حملاممها رفض الفصل يف أالفصل الرابع اخلاص باألحكاـ العامة على أنو غلوز للدكلة 

خر عدا مكاف احملكمة آوجد أم رابط يادلنازعات اليت يطبق فيها اتفاؽ خضوع اختيارم حصرم إذا دل 
، فهذه ادلادة تنص على إمكانية دكلة ما لتعلن عدـ 3ادلعينة؛ بُت ىذه الدكلة كاألطراؼ أك النزاع

أماـ زلاممها دبوجب اتفاؽ خضوع اختيارم يف حالة عدـ اختصاصها بالفصل يف ادلنازعة ادلطركحة 
كجود رابطة جدية بُت النزاع كاحملكمة، كيبدك أف الشرط ىنا ىو أمر جوازم ؽلكن سلالفتو دبعٌت أنو ؽلكن 
االتفاؽ للخضوع على زلكمة معينة دكف أف يكوف ىناؾ رابط بُت ىذه احملكمة كالنزاع، ىذه ادلادة تًتؾ 

نوف الدكلة اليت عينت زلاممها، صياغة ىذه ادلادة ماف اذلدؼ منو يف نفس الوقت أمر اشًتاطو لقا
زلاكلة إرضاء الدكؿ اليت تعارض ضركرة اشًتاط الرابطة اجلدية كتشجع على إمكانية اختيار زلكمة 

يؤمده  رابطة، كالدكؿ األخرل اليت ترل ضركرة توافر ىذه الرابطة، ىذا األمر ةزلايدة ال يربطها بالنزاع أي
أنو يف الواقع العملي ؼلتار األطراؼ زلامم دكلة بلذم جاء فيو االتقرير التفسَتم الصادر بشأف االتفاقية 

بذ طراؼ ػلمن األ أحدال  وصلة مانت كال توجد عالقة بينها كبُت كقائع القضية، ألن ةال تربطهم هبا أي
بعض الدكؿ ذبيز ىذا ك زلامم دكؿ زلايدة، خر: فيتفقوف إذا على اختيار التقاضي أماـ زلامم الطرؼ اآل

ادلادة ك القضائي،  اغَت مربرة على نظامه اأف ىذا من شأنو أف يفرض أعباء دكؿ أخرل ترلاالمر، بينما 

                                                 

كما بعدىا؛ حساـ الدين  43من ؽ.إ.ـ.إ.ج؛ راجع أيضا يف ىذا الصدد: بربارة عبد الرضبن، ادلرجع السابق، ص  13أنظر ادلادة  -1
؛ عبد السالـ ديب، ادلرجع السابق، 253لدكرل كتنفيذ األحكاـ األجنبية، ادلرجع السابق، ص فتحي ناصف، االختصاص القضائي ا

 كما بعدىا.  62ص 

 .157زلمد الركيب، ادلرجع السابق، ص  -2

3- Article 19: Déclarations limitant la compétence: «Un Etat peut déclarer que ses tribunaux 

peuvent refuser de connaître des litiges auxquels un accord exclusif d'élection de for s’applique s’il 

n'existe aucun lien, autre que le lieu du tribunal élu, entre cet Etat et les parties ou le litige.» 
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، أما خبصوص اتفاقية بركمسل فلم تشًتط 1ىدفها إرضاء الدكؿ اليت تنتمي إذل ىذه الطائفة األخَتة 15
 . 2طة اجلدية بُت النزاع كاحملكمة ادلعينةىذه االتفاقية ضركرة توافر الراب
ختلف يف ضركرة اشًتاط الرابطة اجلدية من عدمو، القضاء ادلقارف أيضا اليس الفقو كحده من 

حكاـ القضاء األجنبية إذل اشًتاط توافر أتباينت قراراتو خبصوص ىذه الفكرة، ففي حُت ذىبت بعض 
يشًتط توافر ىذه الرابطة اجلدية بُت احملكمة ادلختصة يف خر منها دل اآلبعض ال، 3ىذه الرابطة اجلدية

الفصل يف النزاع بناء على اتفاؽ اخلضوع االختيارم كبُت النزاع ادلطركح أمامها، حيث قضت زلكمة 
 (Cifal) تدعى "سيفاؿ" النقض الفرنسية بصحة الشرط ادلانح لالختصاص ادلرـب بُت شرمة فرنسية

السويسرية، استنادا (Zurich)  "زيورخ"حملكمة  (Europa Carton) ا مارتوف" تدعى " أكركب دلانيةأكاخرل 
، مما قضى 4اذل أف األطراؼ قد رغبوا يف اللجوء اذل قضاء بلد ثالث تسهيال حلل مشاملهم ادلشًتمة

القضاء األمريكي أيضا بصحة الشرط ادلانح لالختصاص ادلدرج يف عقد النقل البحرم بيم الشرمة 
، الذم ؽلنح االختصاص (Unterweser) "أكنًتفيزر" كالشرمة األدلانية (Zapata) "زاباتا"األمريكية 

للمحامم اإلصلليزية خبصوص ادلنازعات الناشئة عن العقد ادلرـب بُت الشرمتُت رغم أف ىذا العقد ال ؽلت 
 . 5بأية صلة باحملامم اإلصلليزية

النزاع كاحملكمة ادلعينة عن طريق اتفاؽ يبدك أف اشًتاط كجود رابطة جدية بُت كحسب رأينا 
اخلضوع االختيارم أك استبداذلا بفكرة ادلصلحة ادلشركعة ىدفو استبعاد الغش ضلو االختصاص، حيث 

الفكرتُت أف االعًتاؼ إلرادة األطراؼ بدكر يف رلاؿ االختصاص القضائي الدكرل  تُتيرل أصحاب ى
ماـ بعضهم للتحايل، خاصة عندما يعرفوف أف احملكمة كعلى غرار االختصاص التشريعي يًتؾ اجملاؿ أ

ادلعينة دبوجب اتفاؽ اخلضوع االختيارم يتحقق فيها التالـز بُت االختصاص القضائي كاالختصاص 
                                                 

1- « En pratique, les parties choisissent parfois les tribunaux d’un État avec lequel ni elles ni les 

faits de l’espèce ne sont liés d’une manière quelconque, car aucune des parties ne veut aller devant 

les tribunaux de l’État de l’autre partie: elles conviennent donc du choix des tribunaux d’un État 

neutre. Certains pays y sont favorables. D’autres considèrent que cela impose une charge injustifiée 

à leur système judiciaire. L’article 19 a pour objet de satisfaire les États de cette dernière 

catégorie»: T. Hartley et M. Dogauchi, Rapport explicatif sur la Convention du 30 juin 2005 sur les 

accords d’élection de for, Publications de la HCCH, 2  7, v.: 

 <https://assets.hcch.net/upload/expl37final.pdf>, p. 80, n. 230, 13- 5-2 15. 

 .301نور ضبد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -2

 .152ادلرجع السابق، ص  اخلاص الدكرل،النظرية العامة يف القانوف القضائي  حفيظة السيد احلداد، -3

4- Cass. com., 19 décembre 1978, Rev. crit. DIP 1979, p. 61 note A. Huet; JDI 1979, p. 366, note 

H. Gaudemet-Tallon; D. 1979, IR p. 341, obs. B. Audit. 
5- The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U.S.1 (1972), préc. 



 النظاـ القانوين الذم ػلكم تطبيق اتفاؽ اخلضوع االختيارم                                الثاين  الباب

 323 

، أك يعرفوف مسبقا أف ىذه احملكمة ستطبق قانوهنا من تلقاء 1التشريعي خاصة يف األحواؿ الشخصية
ا، كىذا ما يصطلح عليو بالغش ضلو االختصاص، كيف ىذا احلالة نفسها، فيلجأ األطراؼ إذل اختيارى

األطراؼ يعينوف احملكمة غَت ادلختصة أصال بالنزاع، الستصدار حكم لصاحلهم ػلتجوف بو فيما بعد 
عن اختصاصها، كيكوف ىنا اجلزاء ىو عدـ تنفيذ ىذا احلكم الصادر عن  اأماـ احملكمة اليت خرجو 
، غَت أننا نرل خالؼ ذلك كمما رأينا فكثَت من 2ضلو االختصاص اغش احملكمة األجنبية لتضمنو

تشريعات الدكؿ تعًتؼ دببدأ اخلضوع االختيارم، مضابط اختصاص قضائي دكرل كنتيجة ذلك ىو 
لقضائي، ىذا االعًتاؼ ينفي عن االعًتاؼ بالدكر الذم تقـو بو إرادة األطراؼ يف ربديد االختصاص ا

االختصاص، فإرادة األطراؼ يف منح االختصاص لقضاء معُت ذبد أساسها  طراؼ شبهة الغش ضلواأل
يف فضاء  سبح، ىذا الدكر ادلعًتؼ بو إلرادة األشخاص يف رلاؿ االختصاص القضائي ي3يف القانوف

 .كاسع، غَت أف ىذا الفضاء كعائو ىو القانوف، لذلك ال داعي للقلق بشأف التحايل أك الغش
اجلزائر غلب عدـ اشًتاط كجود رابطة جدية بُت احملكمة ادلعينة دبوجب يبدك يف األخَت أنو يف 

إذل فكرة ادلصلحة ادلشركعة لألطراؼ يف اختيار احملكمة اللجوء كال  كالنزاع، اتفاؽ اخلضوع االختيارم
اخلضوع  أاليت ساعلت يف االعًتاؼ دببد األسباباليت يركهنا مناسبة، كالسبب يف ذلك أف من بُت 

دلبدأ سلطاف اإلرادة يتمثل يف جعلها مضابط اختصاص قضائي  مهم دكر تقريراالختيارم من خالؿ 
دكرل ىو أعلية ىذا ادلبدأ، مما أف اشًتاط كجود رابطة جدية بُت النزاع كاحملكمة ادلختارة أك ادلصلحة 

، 4الختصاص القضائي الدكرلمستقال ل اادلشركعة يعترب متناقضا مع مبدأ اعتبار إرادة األطراؼ ضابط
دية ستساىم يف ربييد اتفاقات اخلضوع االختيارم، فتوافر الرابطة اجلأضف إذل ذلك أف فكرة الرابطة 

اجلدية بُت النزاع كاحملكمة ادلعينة يعٍت بالضركرة ارتباط أحد عناصر العالقة القانونية زلل النزاع سواء  
عناصر موضوعية ممحل تنفيذ العقد باحملكمة ادلعينة  أك ،مانت شخصية مجنسية األطراؼ أك موطنهم

دبوجب اتفاؽ اخلضوع االختيارم، كحينها نكوف أماـ اختصاص قضائي دكرل يتحقق للمحكمة كفق 

                                                 

ف أا االعتبار أدل بالفقو الفرنسي إذل رفض فكرة اخلضوع االختيارم يف مسائل األحواؿ الشخصية، كأنو يتوجب على احملكمة ىذ -1
يف ىذا ادلعٌت: ىشاـ على صادؽ، دركس يف القانوف الدكرل اخلاص،  راجعتقضي بعدـ االختصاص من تلقاء نفسها يف ىذه ادلسائل، 

 .150فقو ادلرافعات ادلدنية الدكلية، ادلرجع السابق، ص  ؛ أضبد عبد الكرًن سالمة،،167ادلرجع السابق، ص 

 .152ادلرجع السابق، ص  النظرية العامة يف القانوف القضائي اخلاص الدكرل، حفيظة السيد احلداد، -2

 .256حساـ الدين فتحي ناصف، االختصاص القضائي الدكرل كتنفيذ األحكاـ األجنبية، ادلرجع السابق، ص  -3

 .155زلمد الركيب، ادلرجع السابق، ص  -4
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الضوابط ادلستقلة لالختصاص القضائي الدكرل اليت يتقرر على أساسها اختصاص احملامم الوطنية 
ذل اتفاؽ األطراؼ لتقريره، كىكذا إىذا االختصاص ال ػلتاج للفصل يف النزاعات ذات الطابع الدكرل؛ ك 

، كىذا األمر ما ىو إال ربايل على مبدأ اتفاؽ اخلضوع 1يفرغ اتفاؽ اخلضوع االختيارم من مل أعلية
تصادـ مع مقتضيات التعاكف ياالختيارم، كيتناقض مع اعتبارات تشجيع العالقة الدكلية اخلاصة، ك 

أف اتفاقات اخلضوع االختيارم كجدت لتغطية احلاالت اليت ال يشملها  يف على ذلك، كنض2الدكرل
االختصاص القضائي الدكرل الذم نص عليو ادلشرع يف القواعد العادية لالختصاص، كاحلالة اليت يتعذر 

، مذلك ؽلكن القوؿ أف ترؾ 3فيها إقامة الدعول أماـ قضاء أم دكلة حىت نتفادل حالة إنكار العدالة
ك ادلصلحة ادلشركعة سيساىم يف أدىم بشرط الرابطة اجلدية يزلكمة دكف تقي تعيُتطراؼ يف احلرية لأل

طالؽ العناف لألشخاص يف اختيار ما يريدكف من زلامم، أك إ، كىذا ال يعٍت 4تطوير التجارة الدكلية
 .ديطرح ما يريدكنو من نزاعات دكف تقي

                                                 

 .251حساـ الدين فتحي ناصف، االختصاص القضائي الدكرل كتنفيذ األحكاـ األجنبية، ادلرجع السابق، ص  -1

 .156السابق، ص زلمد الركيب، ادلرجع  -2

 .71-70ناصر عثماف زلمد عثماف، ادلرجع السابق، ص  -3

4- M. Ashraf Wafa, op. cit., p. 35. 
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 اتفاق الخضوع االختياري. آثار :الثاني المبحث
مزدوجة فهو ذو طبيعة عقدية وذو طبيعة إجرائية  طبيعة كما بيناه لو  اتفاق اخلضوع االختياري

 ووى ،زلكمة معينةإذل باللجوء  ونمن خبللو يلتزماألطراف  فهو ذو طبيعة عقدية ألن يف نفس الوقت،
ربط لنظام  ضابط لؤلطراف ادلشًتكة رادةإلمن ا ذبعلقاعدة اختصاص  ذو طبيعة إجرائية ألنو ؽلثل

يتمثل ىذا االتفاق  ،افباعتباره عقد يرتب أثرين، أن اتفاق اخلضوع االختياري ؽلكنإذن فمعُت،  قضائي
 أثرهاختصاص  ضابطوباعتباره  نو يف العقد،يمت تعيالقاضي الذي  إذلاللجوء ب األطراف ثره يف إلزامأ

 .ادلعُت ءاضقلل ختصاصسبنح االيف تنفيذ قاعدة يتمثل 
 طرافأثره يتمثل يف التزام األ صحيحا فإن يعترب عقداالذي إذا كان اتفاق اخلضوع االختياري 

 غلب أن يؤدي إذل األطراف ذا االتفاق من أددعدم االلتزام هبو ، بعرض النزاع على احملكمة ادلختصة

بل فشريعة ادلتعاقدين  اإللزامية من القانون، ديث يعترب يكسب قوتو ألن العقد ،إلزامو بدفع التعويض
ثر الذي يرتبو اتفاق اخلضوع االختياري يتحدد نطاقو بُت ادلتعاقدين ىذا األ، 1غلوز نقضو وال تعديلو

ال  »: من ق.م.ج على أنو 111، ديث تنص ادلادة 2ثار العقدآنسبية  دببدأالغَت وىذا ما يعرف  دون
، مع ذلك فإن ىذه القاعدة قد يرد عليها «العقد التزاما يف ذمة الغَت، لكنو غلوز أن يكسبو دقا.يرتب 

بُت اتفاق اخلضوع االختياري  ةالعبلقبامسو دلصلحة الغَت، وىنا تربز  الشخصمثبل كأن يتعاقد  االستثناء
 .الثاين( ادلطلب) والغَت

قاعدة  يكتسي طابعا إجرائيا كونو يعتربمن جهة أخرى إذا كان اتفاق اخلضوع االختياري 
ثره القضائي أضابط ربط لنظام قضائي معُت، وبالتارل  لؤلطراف اختصاص ذبعل من اإلرادة ادلشًتكة

تفاق ويف نفس الوقت استبعاد االذل احملكمة ادلعينة يف ىذا إوىي اللجوء ، نفيذ ىذه القاعدةتيتمثل يف 
ذل ربليل نطاق إتدعونا  ربقيقها األطراف أرادالعملية اليت ، ىذه احملكمة اليت من ادلفروض أهنا سلتصة

  .األول( ادلطلب)اتفاق اخلضوع االختياري من ديث أثره القضائي 
 

                                                 

العقد شريعة ادلتعاقدين، فبل غلوز نقضو، وال تعديلو إال باتفاق الطرفُت، أو لؤلسباب اليت يقررىا  »من ق.م.ج  106تنص ادلادة  -1
 .360، أنظر أيضا: علي فيبلرل، ادلرجع السابق، ص «القانون

 .397؛ علي فيبلرل، ادلرجع السابق، ص 317نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -2
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 .التفاق الخضوع االختياري ثر القضائياأل: المطلب األول
 ىل ادلعينة نتساءل االختصاص للمحكمةمنح يف  يتمثل اتفاق اخلضوع االختياري أثر كان  إذا

ومن جهة اخرى ىل يتحدد نطاق ، األول( الفرع)بالنسبة ذلذه احملكمة  ادصرييعترب ىذا االختصاص 
  .الثاين( الفرع) اإلراديتفاقهم ال إخضاعها األطراف أرادادلسائل اليت فقط يف  ىذا االختصاص

 .ةالمعين للمحكمة: االختصاص الحصري األول الفرع
دصرية اختصاص احملاكم اجلزائرية يف احلالة اليت تعُت فيها احملاكم ادلشرع اجلزائري دل يتكلم عن 

غَت أن ىذه احلصرية و ضمنيا أق خضوع اختياري سواء كان ىذا االتفاق صرػلا ااجلزائرية دبوجب اتف
للمحكمة  ادلمنودةحصرية االختصاص ف، 1صلدىا مؤكدة يف القوانُت واالجتهادات القضائية ادلقارنة

من  43ادلادة  يف يبو األور  االتفاقييف القانون  غلد لو أساسا اتفاق اخلضوع االختياري ادلعينة دبوجب
دكام يف ادلسائل ادلدنية والتجارية صاص القضائي واالعًتاف وتنفيذ األباالخت ةادلتعلقبروكسل اتفاقية 

تربير ىذه  .2ختصةادلددىا ىي و احملكمة ادلعينة  أن ؤكداليت ت ،يبو ور الصادر عن الربدلان واجمللس األ
 تأيت ؤلهناف ،سبثل أثر سلطان اإلرادة يف رلال االختصاص القضائي الدورل أهنا ساسأعلى  يبٌترية احلص

، خاصة األطرافتوقعات ل ادًتاما اعترب دصريي أنغلب  احملكمة ادلعينة، اختصاص إراديمن اتفاق 
 .3عندما يؤسس على اتفاق مت الًتاضي عنو بكل درية

 غلعل يف نفس الوقت ادلباشر واالختصاص غَت ادلباشر االختصاصاالختصاص احلصري ب تعلق
مت  وكأنويعترب  أجنيب دكمكل يعٍت أن   ،االختصاص غَت ادلباشر رلاليف ىذا ادلفهوم  ،صعبا ومفهوم

إذا كان النزاع الذي صدر  ،اجلزائريف  ص، وبالتارل ال ؽلكن االعًتاف بومن طرف قضاء غَت سلت إصداره
، ويف اختياريعلى شرط خضوع  القائم اجلزائرياالختصاص القضائي بشأنو ىذا احلكم يدخل ضمن 

قوة قاعدة اختصاص دولية مباشرة  ىو منحاالختصاص احلصري  رلال االختصاص القضائي ادلباشر
القائم صرية االختصاص دن أخرى، ومن ىنا يتضح القواعد األغَتىا من من  يةعلها أكثر إلزامذب

                                                 

1- H. GaudemetT-Tallon, thèse préc, n
os

 381 et s. 

ادلتعلق باالختصاص القضائي، االعًتاف وتنفيذ االدكام يف ادلسائل ادلدنية والتجارية،  2012/1215يب رقم و التنظيم األور  -2
 منو على: 25يب سابق الذكر، ديث تنص ادلادة و الصادر عن الربدلان واجمللس األور 

«1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de 

juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un 

rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes...Cette compétence est exclusive, sauf 

convention contraire des parties…» 

3- P. Guez, thèse préc., p. 368. 
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 بالنسبة للخضوع االختياريالتفاق  اإللزاميالطابع  تربرىي اليت وجب اتفاق خضوع اختياري دب
يف  للمحكمة ادلعينةاالختصاص احلصري ادلقصود من فهم ن أن غلبللمحكمة ادلعينة، من ىذا ادلنطلق 

 يفاالختصاص احلصري للمحكمة ادلعينة  ذلكمث بعد  (الفقرة االوذل)مسائل االختصاص ادلباشر 
 .(الفقرة الثانية) مسائل االختصاص غَت ادلباشر

 الحصرية في مسائل االختصاص المباشر.: ىاألولالفقرة 

الناشئ بينهم أو  عفراد احلق يف اختيار احملكمة ادلختصة للفصل يف النزا إن اذلدف من منح األ
ىذه اإلرادة غلب الذي قد ينشأ يف ادلستقبل ىو إزالة كل شك خبصوص ربديد احملكمة ادلختصة، 

تشجيعها يف رلال اختيار القضاء ادلختص وذلك عن طريق األخذ بعُت االعتبار التوقعات الشرعية 
ي للمحكمة ادلعينة لؤلفراد، وعليو البد من أن ينتج عن اتفاق اخلضوع االختياري اختصاص دصر 

 القضائي الختصاصيف إطار ااحلصرية ادلمنودة  ، ىذه1مادام قانون ىذه احملكمة يسمح هبذا االتفاق
 .للقاضي الفاصل يف النزاع اإلزامي االتفاق اخلضوع االختياري طابع تعطي للمحكمة ادلعينةادلباشر 

اتفاق اخلضوع  ،األطرافادلعينة من  النزاع ىي احملكمةعندما تكون احملكمة الفاصلة يف  
ن ػلدث ما أغلب ىذا احلل ن أىو  ، ما يربر ذلكبالفصل يف النزاع ةادلعين احملكمة هاالختياري يلزم ىذ

 األعلية فعدم دصرية االختصاص الناتج عن اتفاق اخلضوع االختياري يقلل منقانوين، ال األمنبيعرف 
اخلضوع االختياري  اتفاقدلبدأ شرعية  األساسي اذلدفكان   إذاف ،التفاقات اخلضوع االختياري مليةالع

فإن ىذا اذلدف يتعارض مع ترك مسألة ، ادلختصة القضائيةيسمح باستبعاد القلق ادلتعلق بتحديد اجلهة 
احملكمة الغَت مبلئمة  نظريةكما ىو احلال يف  ،ذلذه األخَتةفقا و دلعينة اختصاص اجلهة القضائية اتقدير 

كان ىذا احلل   ،اخلضوع االختياري اتفاقاتعلى  ار خط واليت سبثل مريكيأصللو القانون األادلعروفة يف 
إمكانية تعيُت احملاكم الفرنسية من يقبل  ديث كان مطبقا سابقا من طرف االجتهاد القضائي الفرنسي،

ادلعروض عليو النزاع القاضي يلزم على ىذا التعيُت ال ن أغَت ، يف بعض احلاالت طرف األجانب
، وىذا يذكرنا أيضا دبا ىو 2رفض الفصل يف النزاع أوقبول  رغبتوؽلكنو دسب  األخَتىذا  ،بالفصل فيو

 أنو إذا كان طرفا الدعوى مستأمنُت ةادلالكياحلنابلة و ، ديث يرى مذىب موجود يف الشريعة اإلسبلمية

                                                 

 .328نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -1

2- P. Guez, thèse préc., p. 22. 
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ورضاعلا حبكم الشريعة اإلسبلمية، فإذا ترافعا اذل ، فيشًتط جلواز احلكم بينهما ترافعهما 1و ذميُتأ
 .2القاضي راضُت حبكمو، ؼلَت القاضي ادلسلم بُت احلكم بينهما وبُت اإلعراض عنهما

من  ةادلعين ت ىي احملكمةالنزاع ليس اعليه ،ادلعروض احملكمة من جهة أخرى عندما تكون 
، يف القانون اجلزائري ليس ىناك ما يلزم اعدم اختصاصهب ىذه احملكمة صرحت أنغلب  هلف األطراف،

القاضي بإعبلن عدم اختصاصو عندما تكون ىناك زلكمة أجنبية سلتصة دبوجب اتفاق اخلضوع 
نو من ادلناسب إدراج قاعدة اختصاص دولية يف القانون اجلزائري، تلزم القاضي أاالختياري، ونرى 

 أجنبيةوع االختياري الذي يعُت جهة قضائية اتفاق اخلض عندما يكونعدم اختصاصو  إعبلناجلزائري 
 .اوصحيح اشرعي

اختصاص صادر من زلاكم الدول  أي إنكار يستلزم أجنبية،ُت جهة قضائية يتعإذا كان 
 اتفاق اخلضوع االختياري القائم علىاالختصاص يعترب  أن يف نفس الوقت ذلككىل غلب   ،األخرى

الختصاص  احلصريتمكن من تقرير الطابع ن ىتد ؟ةادلعين ةاألجنبي احملكمةمن طرف قانون  ادصري
ىذا احلل  ،3القانون ادلطبق على اتفاق اخلضوع االختياري الرجوع إذلفإنو مت اقًتاح  ،األجنيبالقضاء 

لنتمكن من ربديد دصرية  احملكمة ادلعينةغَت قانون  آخر تطبيق قانون إذل ؤدي يف بعض احلاالتي
 أوواليت ذلا وددىا وظيفة قبول  ادلعينةقانون الدولة اليت زلاكمها ىي  أناعتربنا  إذاكذلك   ،اختصاصها
دصرية  ددػل أنالذي غلب  أيضا ىو قانون ىذه الدولة فإنالقضائية،  أجهزهتا اختصاصرفض مبدأ 

 .4زلاكمها من عدمو
مثبل اتفاقية معينة  اليت تنص فيهااحلالة  ففي ،االتفاقييف القانون التساؤل السابق ال غلد رلاال 

يفرض على كل  ، فإن ىذا االختصاصاألطراف إرادةعلى  ادلبٍتلبلختصاص  حلصرياالطابع  على
اتفاقية التعاون القانوين ن أنشَت ىنا إذل  ،معينة أوسواء كانت مستبعدة ادلنظمة لبلتفاقية الدول 

هنا أشرعية اتفاقات اخلضوع االختياري إال  أدببدهنا تأخذ أوالقضائي بُت دول ارباد ادلغرب العريب رغم 
                                                 

 سبلم آمنا وال غلوز التعرض لو بسوء،الذي غلوز لو الدخول اذل دار اإل )من أىل دار احلرب( الطالب لؤلمان، ادلستأمن ىو احلريب -1
نصارى وغَتىم شلن يقيم يف دار هم ادلعاىدون من الفأىل الذمة أما مان ومقتضاه ما دام قائما، وغلب على ادلسلمُت رعاية ىذا األ

تفصيل ذلك يف: عبد الكرمي زيدان، أدكام الذميُت وادلستأمنُت يف  راجعبأدكام ادللة،  وااللتزامالذين يشًتط فيهم تقدمي اجلزية  سبلماإل
 وما بعدىا. 22وص  47، ص 1982دار اإلسبلم، مكتبة القدس مؤسسة الرسالة، بَتوت، لبنان، 

 .570، ص نفسوادلرجع  -2

3- H. GaudemetT-Tallon, thèse préc., n° 382.  

4- P. Guez, thèse préc., pp.    -   . 
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بينما تنص عليو يف االختصاص ادلبٍت  ،ال تنص على دصرية االختصاص ادلبٍت على ىذه االتفاقات
بلد  موجود يفخرى مثبل كاالختصاص ادلتعلق باحلقوق العينية العقارية ادلتعلقة بعقار أعلى ضوابط 

غلب على زلاكم كل طرف متعاقد التصريح تلقائيا  » :نوأمن االتفاقية  13ادلادة  فقد جاء يف، 1احملكمة
بعدم االختصاص بالنظر يف الدعاوى ادلرفوعة إليها بصفة أصلية: أ( إذا كان موضوعها قد اختصت بو 

. ب( إذا دل ػلضر ادلدعى عليو أو دضر وسبسك 11زلاكم طرف متعاقد آخر دون سواىا وفقا للمادة 
، وقد نصت االتفاقية «12وذلك يف احلاالت ادلبينة بالفقرات أ. ب. ج من ادلادة بعدم االختصاص 

 .".ـى"و "د."الفقرة  12على مبدأ اخلضوع االختياري يف ادلادة 
يضا عندما يبٌت االختصاص على التصرف اإلجرائي أمسألة االختصاص احلصري ىذه تطرح 

 ،ادلختصة ىي احملكمة تيف النزاع ليس ةالفاصل احملكمة تكون أينللمدعى عليو دبعٌت االتفاق الضمٍت، 
يدفع بعدم  أندون أمامها  بادلثولادلدعى عليو  ويقوم ،زلكمة غَت سلتصة أمامدعواه  يعندما يرفع ادلدعف

تلقائيا وال ؽلكن ذلذه احملكمة أن تثَت  ،ن ىذه احملكمة تكون سلتصةأنرى  يف ىذه احلالةاالختصاص، 
عن طريق اتفاق  عينةادل فإذا كانت احملكمة ،ن الطرفان قد تراضيا على ىذه احملكمةألا، عدم اختصاصه

نفس الشيء عندما يكون ن يكون أفإنو غلب  ،ن تكون سلتصة دصرياأشرعي وصحيح غلب  صريح
احملكمة ادلعينة على اختصاص  اعًتاضودون ادلدعى عليو دضور  ،على اتفاق ضمٍت اقائم ااختصاصه

 .لو امبلئم كان ىذا ادلدعياجلهة القضائية الفاصلة يف النزاع من طرف ختيار ا أن على ليلد ىو
                                                 

 33من االتفاقية تتعلقان باالختصاص يف القضايا ادلدنية والتجارية وقضايا االدوال الشخصية، ديث تنص ادلادة  34و  33ادلادة  -1
زبتص زلاكم كل طرف متعاقد بالفصل دون سواىا يف االمور التالية: أ( احلقوق العينية العقارية ادلتعلقة بعقار كائن ببلده.  »: على انو

ن او دل الشركات او االشخاص االعتبارية اليت يوجد مقرىا ببلده وكذلك يف صحة او بطبلن قراراهتا. ج( صحة ب( صحة او بطبل
د( صحة تسجيل براءات االخًتاع وعبلمات الصنع والرسوم والنماذج وضلوىا من احلقوق  القيد بالسجبلت العامة ادلوجودة ببلده.
يف غَت  » :على أنو 34كما تنص ادلادة   ،«ه( تنفيذ االدكام إذا كان مكان التنفيذ ببلده. ادلماثلة الواقع تسجيلها او إيداعها ببلده.

قامة ادلدعى ذا كان موطن او زلل إإاالمور ادلنصوص عليها يف ادلادة السابقة تعترب زلاكم الطرف ادلتعاقد سلتصة يف احلاالت التالية: أ( 
وجودا ببلد ذلك الطرف ادلتعاقد أو كان لو بو من ؽلثلو...ب( إذا كان االلتزام عليو أو أددىم إن تعددوا وقت افتتاح الدعوى، م

التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ او كان واجب التنفيذ لدى الطرف ادلتعاقد دبوجب اتفاق صريح او ضمٍت. ج( يف داالت ادلسؤولية 
ذا قبل ادلدعي عليو دفاعو يف موضوع لطرف ادلتعاقد. د( إيف بلد ذلك ا غَت التعاقدية إذا كان الفعل ادلستوجب للمسؤولية قد وقع

ذا تعلق األمر بدعوى مقابلة أو بطلبات عارضة وكانت ىذه .و( إ الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص احملكمة ادلرفوع أمامها النزاع
دوال الشخصية دلواطٍت باألىلية او األذا تعلقت الدعوى دبوجب أدكام ىذه االتفاقية. ز( إ احملاكم سلتصة بالنظر يف الدعوى االصلية

م، 1994سنة  يونيو 27مؤرخ  181-94رئاسي رقم  نظر: مرسومأ، «ليو جبنسيتهم وقت رفع الدعوى.إالطرف ادلتعاقد ادلنتسبُت 
 ابقا.مشار إليها س بُت دول ارباد ادلغرب العريب القضائيالقانوين و  لتعاوناتفاقية ا علىادلصادقة تضمن ي
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مام أذات النزاع  لقيام باإلدالةالدفع  دبسألة ةادلعين احملكمةختصاص الالطابع احلصري  قد يتأثر
، ىذا الدفع يهدف اذل منع احملكمة ادلثار أمامها ىذا الدفع من الفصل يف يف اجملال الدورل زلكمتُت

 أنفًتض ت قيام ذات النزاعدالة  إذن ،1خرى مرفوع إليها نفس النزاعأالدعوى وإدالتها إذل زلكمة 
بُت نفس  لقضية خرىأجنبية أيف نفس الوقت مع زلكمة النزاع عليو ض و عر اجلزائري مالقاضي 

بالنسبة التفاق اخلضوع االختياري ، ىذه احلالة قد تتماثل نفس ادلوضوع ونفس السببذلا األشخاص و 
مام دعويُت واددة أمام احملكمة ادلعينة أزلكمة غَت معينة ديث نكون  مماأدالة عرض النزاع مع 

مسألة الدفع ، تفاقاال ىذا خرى أمام زلكمة غَت معينة دبوجبوجب اتفاق اخلضوع االختياري واألدب
جنبية مت إثارهتا أمام القضاء الفرنسي، ديث كانت مرفوضة أمام زلكمة أباإلدالة لقيام ذات النزاع 

رفضا مطلقا لفًتة طويلة من طرف االجتهاد القضائي، على أساس مبدأ السيادة وعدم الثقة يف القضاء 
ن االجتهاد القضائي أذا الدفع، غَت األجنيب ووجود العديد من العقبات العملية اليت ال تسمح بإعداد ى

، ديث مت تكريسها من طرف 2الفرنسي يف مردلة الدقة قبل بالدفع باإلدالة لوددة ادلوضوع الدولية
 . 3م1752زلكمة النقض عن طريق قرار صادر عنها سنة 

مام غياب أي نص قانوين يتصدى ذلتو ادلسألة يف قانون اإلجراءات ادلدنية أيف اجلزائر و 
الداخلية ادلنصوص عليها يف ىذا القانون اذل اجملال  اإلجرائية، فإنو يتم مد رلال إعمال القواعد واإلدارية

ن "قواعد االختصاص القضائي الدورل تعترب تطبيقا لقواعد االختصاص بأالدورل عمبل بادلبدأ الذي يقرر 
من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية،  32و 31يتم مد نص ادلادتُت  اإلطارىذا ، ويف 4احمللي الداخلية"

 جهتُت قضائيتُتلى عتقوم وددة ادلوضوع عندما يرفع نفس النزاع  » :نوأعلى  31تنص ادلادة ديث 
غلب على اجلهة القضائية  » :من نفس القانون على أنو 32، وتنص ادلادة «الدرجة نفسومن  سلتصتُت

أدد اخلصوم ذلك. وغلوز  خرى، إذا طلبالنزاع أن تتخلى لصاحل اجلهة األ األخَتة اليت رفع إليها
ىذين النصيُت يبينان أنو دىت ، « للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبُت لو وددة ادلوضوع.

                                                 

)دراسة مقارنة يف نطاق القانون الدورل اخلاص(، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  ىشام خالد، إدالة الدعوى إذل زلكمة أجنبية -1
 .73؛ عبد السبلم ديب، ادلرجع السابق، ص 93م، ص 2012مصر، 

 وما بعدىا. 99أجنبية، ادلرجع السابق، ص ؛ ىشام خالد، إدالة الدعوى إذل زلكمة 212دبار زلمد، ادلرجع السابق، ص  -2

3- Cass. 1
re
 civ., 26 novembre 1974, n

o
   -1 820, Bull. civ.I, n

o
  1 , Rev. crit. DIP 1975, p. 491, 

note D. Holleaux ; JDI 1975, p. 108, note A. Ponsard. 

 .210دبار زلمد، ادلرجع السابق، ص  -4
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، 1وجود دعوى قائمة أمام قضاء أجنيب :وفر شروط معينة، وىيتنكون أمام دالة الدفع باإلدالة غلب 
، اختصاص احملكمتُت الدعويُتطراف يف الدعويُت، وددة احملل يف الدعويُت، وددة السبب يف وددة األ

 .2ادلعنيتُت
 ،ؽلكن تصورىا يف دالتُتلوددة ادلوضوع  اإلدالةيف مسائل اتفاق اخلضوع االختياري مسألة 

معروض  أجنيببينما قضاء  أخَتا،النزاع  اادلعروض عليهو  تكون احملكمة اجلزائرية ىي ادلعينةعندما  األوذل
ؽلنح  من وجود شرط خضوع اختياريرغم المسك باختصاصو الدورل بيتو  للمرة االوذل عليو النزاع

 سيكوندالة لوددة ادلوضوع الدفع باإل أن، يبدو دسب القانون اجلزائري ،االختصاص للقضاء اجلزائري
ن يكون التفاق أغَت أننا نرى عكس ذلك إذا أردنا ، 3ادصري ليساختصاص القاضي ادلعُت  نألمقبوال 

، فيجب اخلضوع االختياري دور مهم، واالعًتاف لئلرادة بدورىا يف رلال االختصاص القضائي الدورل
ُت زلكمة دبوجب اتفاق خضوع اختياري غلعل اختصاصها دصريا دبوجب ىذا االتفاق، ين تعأن نقرر أ

تكون  نأال يتحقق شرط الدفع باإلدالة لوددة ادلوضوع ألنو يشًتط يف ذلك وبالتارل يف ىذه احلالة 
م فقط احملكمة ادلعينة ىي ادلختصة دصريا باقي احملاك ألنومر غَت موجود احملكمتُت سلتصتُت وىذا األ

 .خرى غَت سلتصة دىت احملكمة ادلستبعدةاأل
ثانيا بينما  فاصلة يف النزاعادلستبعدة والىي  احملكمة اجلزائرية ن تكونأاحلالة الثانية ؽلكن فيها 

ىنا  ،اختياريخضوع  اتفاقنو عن طريق يمت تعي يف أول مرةعرض عليو النزاع الذي  األجنيبالقضاء 
يبدو لنا أن  ىذه احلالة يفجنبية ادلعينة غَت دصري تُت، فإذا كان اختصاص احملكمة األنفرق بُت دال

 على احملكمة اجلزائرية التخلي غلباإلدالة تؤسس على الدفع باإلدالة لوددة ادلوضوع الدولية، ديث 
إذا طلب منها اخلصوم ذلك كما غلوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبُت لو  عن القضية

يبدو دبوجب اتفاق اخلضوع االختياري،  ااختصاص احملكمة األجنبية دصري أما إذا كان، وددة ادلوضوع
 باإلدالةقبول الدفع و  ،لوددة ادلوضوع الدولية باإلدالةيؤسس على الدفع  أنؽلكن  ال ىذا أنلنا 

                                                 

 وما بعدىا. 212دبار زلمد، ادلرجع السابق، ص ؛ 111ىشام خالد، إدالة الدعوى إذل زلكمة أجنبية، ادلرجع السابق، ص  -1

 .وما بعدىا 132، ص ادلرجع السابق ىشام خالد، إدالة الدعوى إذل زلكمة أجنبية، -2

مام أامام زلاكم دول ادلغرب العريب، مثبل دُت تكون نفس القضية معروضة  الو كان النزاع معروض ؽلكن تصورىا مثبل ىذه احلالة -3
زلكمة جزائرية وزلكمة مغربية، إذا كانت احملكمة اجلزائرية معينة دبوجب اتفاق خضوع االختياري وقد مت عرض النزاع عليها بعد عرضو 

د ادلغرب العريب ليس دصريا وبالتارل غلب على احملكمة اجلزائرية على احملكمة ادلغربية، فاختصاص احملكمة اجلزائرية طبقا التفاقية اربا
 التخلي عن اختصاصها إذا طلب منها اخلصوم ذلك، كما غلوز للقاضي تلقائيا أن يتخلى عن الفصل إذا تبُت لو وددة ادلوضوع. 
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ختصاص ادلتعلقة باالاجلهتُت القضائيتُت علا سلتصتان دسب قواعدعلا  أنلوددة ادلوضوع يفًتض 
ادلستبعد  زائرياختصاص دصري، القضاء اجلبادلعُت  األجنيبللقضاء  نعًتف وعندماالدورل ادلباشر، 

جهة قضائية  أمامجهتُت قضائيتُت سلتصتُت ولكن  أمام وىنا لن نكون ،عدم اختصاصوب صرحي أنغلب 
اجلهة ف وعليو، ادلعينة دبوجب اتفاق خضوع اختياريتكون غَت تلك  أنواليت ال ؽلكن  سلتصة واددة

 ابل ؽلكنهف أما اجلهة اليت تنظر يف النزاع ثانيةختصة دصريا، ادلىي  الأو النزاع  ادلعروض عليهاالقضائية 
 .ةكون سلتصت أن

 الحصرية في مسائل االختصاص غير المباشر.: ةالثاني الفقرة

ن أ، كما ؽلكن شرط خضوع اختياري جنيب عن زلكمة سلتصة دبوجبأؽلكن أن يصدر دكم 
االختصاص ادلباشر  تحكم فيو قواعدتمر ىذا األمعينة دبوجب ذات االتفاق، يصدر من زلكمة غَت 

اإلرادة يف ىذا  بدور احلكم، اليت قد تعًتف بشرط اخلضوع االختياري وبالتارل أصدرتللمحكمة اليت 
 ادلطلوب منو االعًتاف وتنفيذ ،احلالتُت على القاضييف ، متعددة ألسباب و ترفض ىذا ادلبدأأاجملال، 

 اليت صدر عنها احلكم. ةاألجنبي احملكمةاختصاص  مدى صحة يف يدقق أنغلب  األجنيب كماحل
 األجنيبكم احل االعًتاف بتنفيذادلطبقة يف مسائل  الشروط ،جنبيةدكام األاأليف رلال نذكر أنو 

دون الدخول يف  ،1الشهَتين Munzer) et (Simitch " منزر ومسيتش  " عن طريق قرار تقريرىامت 
بصحة  من ىذه الشروط تتعلق األوذل: 2شروط ثبلثةىذه الشروط القضائية ىي اليوم  تفصيلهما

كل مرة  صحيحا الذي يكون اليت أصدرت احلكم، األجنبيةلمحكمة ل االختصاص القضائي الدورل
نح االختصاص احلصري للمحاكم سبتنازع االختصاص ال ب اخلاصةتكون فيها القاعدة الفرنسية 

من جنسية  كأن يكون الطرفان  ،3احملكمة األجنبية معشليزة كان النزاع يرتبط بطريقة   إذاو  ،الفرنسية
الشرط  ،4صدرت احلكمأتتبع الدولة اليت أصدرت احلكم، أو يتحد موطنهما يف تلك الدولة اليت  ةوادد

                                                 

1- Cass. 1
re
 civ., 7 janvier 1964, Munzer, Rev. crit. DIP 1964, p. 344, note H. Batiffol; JDI 1964, p. 

302, note B. Goldman; JCP 1964, II, n° 13590, note M. Ancel; Cass. 1
re
 civ., 6 février 1985, 

Simitch, Rev. crit. DIP 1985, p. 369, note D. Holleaux ; JDI 1985, p. 469, note A. Huet ; D.1985, p. 

469, note J. Massip . 
2- Cass. 1

re
 civ., 20 février 2007, Cornelissen c. Avianca Inc. e. a., D. 2007, p. 1115, note L. 

d'Avout et S. Bollée 
3- Cass. 1

re
 civ., 6 février 1985, préc. 

4- Cass. 1
re
 civ., 15 juin 1994, pourvoi n°92-22111, Bull. civ. 1994 I N° 214 p. 156. 
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 القانونضلو ىو غياب الغش  ثالثالشرط ال ،لنظام العام الدورلل ين وىو عدم سلالفة احلكم األجنيبالثا
  .1أو احلكم

يف ادلادة  جنيب نص عليهااألأربعة شروط لتنفيذ احلكم فقد وضع  ادلشرع اجلزائريفيما ؼلص 
جنيب ما : الشرط األول غلب أن ال يتضمن احلكم األوتتمثل ىذه الشروط يف .جمن ق.إ.م.إ 423

دائزا لقوة الشيء ادلقضي بو طبقا جنيب ا الشرط الثاين أن يكون احلكم األؼلالف قواعد االختصاص، أم
و دكم أمر أجنيب مع الث يقضي بأن ال يتعارض احلكم األلقانون البلد الذي صدرت فيو، الشرط الث

أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية وأثَت من ادلدعى عليو، والشرط الرابع أال يتضمن ما 
يبُت يف دل العامة يف اجلزائر، قراءة ىذا النص تبُت أن ادلشرع اجلزائري  واآلدابؼلالف النظام العام 

، ىل يتم وفق قواعد اختصاص احملكمة اليت أصدرت احلكمتم مراقبة توفق أي قواعد  ولالشرط األ
، أم وفق قانون احملكمة اليت أصدرت احلكم قواعد اختصاصم وفق أقانون اجلزائري ال يف ختصاصاال

مر يثَت وىذا األ، نها دبوجب اتفاق اخلضوع االختيارييمثبل كقانون احملكمة اليت مت تعيخرى أدولة 
 خبصوص ن ضللل موقف ادلشرع اجلزائريأقبل مره، أكثَت من التساؤالت ويًتك القاضي يف دَتة من ال

االتفاقيات يف ذل موقف بعض إنو من ادلناسب التطرق أنرى  ،إذل دل مرضلة حملاولة الوصول أىذه ادلس
 ىذا اجملال.

ي أعلى شرط خضوع اختياري ال يثَت  ل االعًتاف حبكم أجنيب صادر بناءً يف اتفاقية بروكس
جنيب الصادر من إددى الدول ادلتعاقدة ؽلكنو قاضي ادلطلوب منو تنفيذ احلكم األصعوبات خاصة، فال

جنيب يف ذلك وإذا كان احلكم األو مصلحة جنيب إذا طلب منو كل من لن يرفض االعًتاف باحلكم األأ
ينكر االختصاصات الواردة يف االتفاقية وادلتعلقة دبسائل التأمُت، والعقود ادلربمة مع ادلستهلكُت، والعقود 

مدعى عليهم،  و العاملأإذا كان ادلؤمن لو أو ادلستفيد من التأمُت أو ادلستهلك و الفردية للعمل، 
من نفس االتفاقية، وبالتارل  42حلصرية ادلنصوص عليها يف ادلادة قواعد االختصاص ا عند سلالفة وكذلك

ضوع االختياري والذي ؼلالف اخلفأن احلكم األجنيب الصادر عن زلكمة سلتصة دبوجب اتفاق 
 السابقة ال يعًتف بو. ةاالختصاصات احلصري

                                                 

 وما بعدىا. 54ادلرجع السابق، ص ، : عبد النور امحد، إشكاليات تنفيذ االدكام األجنبيةراجع -1
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 (43) والعشرون فقد جاء يف  مادهتا اخلامسة لتعاون القضائياتفاقية الرياض العربية لفيما ؼلص 
من ىذه االتفاقية، يعًتف كل من االطراف ادلتعاقدة  12مع مراعاة نص ادلادة  –» :على أنوالفقرة ب 

زلاكم اي طرف متعاقد آخر يف القضايا ادلدنية دبا يف ذلك األدكام ادلتعلقة  عنباألدكام الصادرة 
وقضايا األدوال  اإلداريةباحلقوق ادلدنية الصادرة عن زلاكم جزائية، ويف القضايا التجارية، والقضايا 

دكام ادلتعلقة بتنفيذ اال اإلجراءاتالشخصية، احلائزة قوة االمر ادلقضي بو وينفذىا يف إقليمو وفق 
ادلنصوص عليها يف ىذا الباب، وذلك إذا كانت زلاكم الطرف ادلتعاقد اليت أصدرت احلكم سلتصة طبقا 

أو التنفيذ أو سلتصة  االعًتافلقواعد االختصاص الدورل ادلقررة لدى الطرف ادلتعاقد ادلطلوب إليو 
إليو االعًتاف أو التنفيذ ال دبقتضى ادكام ىذا الباب، وكان النظام القانوين للطرف ادلتعاقد ادلطلوب 

، ىذا النص من 1«احلكم... بإصدارػلتفظ حملاكمة أو حملاكم طرف آخر دون غَتىا باالختصاص 
االتفاقية يبُت أن احلكم الصادر من أدد زلاكم الدول ادلتعاقدة ال ؽلكن تنفيذه يف الدولة ادلتعاقدة 

بنظر النزاع الصادر اختصاصا دصريا زبتص  ىذه الدولة ادلطلوب منها التنفيذ إذا كانت إددى زلاكم
ن أيضا أفإن نص ىذه ادلادة يبُت  ، ىذا من جهة ومن جهة أخرى2ادلطلوب تنفيذهو بشأنو احلكم 

جنيب يتقرر وفق قواعد االختصاص القضائي الدورل ادلقررة ىذا االختصاص عند تنفيذ احلكم األمراقبة 
 .و التنفيذأو االعًتاف لدى الطرف ادلتعاقد ادلطلوب من

التعاون القانوين والقضائي بُت دول ارباد ادلغرب العريب، فإهنا تنص يف أما بالنسبة التفاقية 
ما تصدره احملاكم القائمة ببلد أدد االطراف  » :نأعلى  ادلتعلقة باالعًتاف باألدكام 15مادهتا 

ادلتعلقة باألدوال الشخصية وباحلقوق ادلدنية الصادرة دكام الدعاوى ادلدنية ودبا يف ذلك األ ادلتعاقدة يف
الئية، يكون لو قانونا ببلدان عن زلاكم جزائية ويف الدعاوى التجارية دبقتضى صبلدياهتا القضائية والو 

مر ادلقضي بو إذا توفرت فيو الشروط التالية: أ( أن يكون احلكم صادرا عن ة األطراف األخرى قو األ
طراف ادلتعاقدة ادلطلوب إليها د االختصاص الدورل ادلقرر لدى األطبقا لقواعىيئة قضائية سلتصة 

ن نص ىذه ادلادة أ ا، من الواضح جد«دكام الباب السابق.أو التنفيذ أو سلتصة دبقتضى أاالعًتاف 

                                                 

لتعاون القضائي اتفاقية الرياض العربية ل علىالتصديق تضمن ي م،2001سنة  فرباير 11مؤرخ يف  47-01رئاسي رقم  مرسوم -1
 ادلشار إليها سابقا.

 .330نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -2
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إما وفق قواعد االختصاص  يقضي بأن مراقبة مدى صحة اختصاص احملكمة اليت أصدرت احلكم يتم
 .التنفيذ واالعًتاف اوفق قواعد االختصاص الدورل للدولة ادلطلوب منه وأيف االتفاقية  ادلنصوص عليها

طار االعًتاف إيف  يف ىذه الظروف الفحص الذي سيخضع لو شرط اخلضوع االختياري
نرى أنو يعتمد على قانون القاضي ادلطلوب منو ذلذا الشرط  سلالفا أومطابقا  الصادر األجنيبباحلكم 

بل  ،لة ىنا ال تتعلق دبوضوع النزاعأن ادلسأسبب يف ذلك الذل تنازع القوانُت، و إوليس تنفيذ ىذا احلكم، 
فإذا كان ىناك طلب تنفيذ سائل إجرائية، دبكثر باختصاص القاضي األجنيب دبعٌت تتعلق أىي تتعلق 

و رفض تنفيذ ىذا أقبول فإننا نرى أن ، القضاء اجلزائري مماأ يتعلق باتفاق خضوع اختياري دكم أجنيب
فكل مرة يكون فيها  ،اجلزائرية القضائي قواعد االختصاص ليوإما تشَت  دسب غلب أن يكوناحلكم 

فإذا   فإنو ؽلكن تنفيذه، دصريا االنزاع الذي صدر بشأنو احلكم ال زبتص بو احملاكم اجلزائرية اختصاص
يكون ال فإنو يشًتط أن  ،اتفاق خضوع اختياري دبوجب سلتصةجنبية أعن دولة  اكان احلكم صادر 

عن دولة  ااحلكم صادر  يف احلالة اليت يكون فيها أما ؛ختصاص احلصري للمحاكم اجلزائريةالالنزاع من ا
ن أؽلكن للقاضي اجلزائري  فإنواتفاق اخلضوع االختياري  سلالفا لبلختصاص الذي يقضي بوجنبية أ

وقعات األفراد، وادًتام إرادة ادًتام تألن  إذا سبسك بو من لو مصلحة يف ذلك، يرفض تنفيذ ىذا احلكم
 ،طراف تتطلب أن تكون احملكمة ادلعينة دبوجب اتفاق شرعي وصحيح سلتصة اختصاصا دصريااأل

، ىذه الفكرة ينتج عنها أنو إذا صدر دكم عن زلكمة غَت األخرى ستبعد اختصاص احملاكميوعليو 
 .1عدم قبول تنفيذ دكمها وزفراد غلختياري فإنو ادًتاما لتوقعات األمعينة دبوجب اتفاق اخلضوع اال

 غَت مسألة مراقبة صحة اختصاص اتفاق اخلضوع االختياري يف إطار االختصاص القضائي
ادلشرع اجلزائري ال يفصل يف  جعلمر ىو الذي وردبا قد يكون ىذا األ خبلف كبَت،ادلباشر ثار بشأهنا 

دبعٌت  ،األطراف إرادةعلى  ادلبٍتاالختصاص  نفهم هباالطريقة اليت يعتمد على  ىا، ربديدادلسألة هىذ
دبعٌت ىل يتعلق ىذا  ،اخلضوع االختياري التفاق الطابع التعاقدي أو اإلجرائيالطابع ذل إىل ضلن ظليل 

على  الشروط ادلتعلقة دبراقبة القانون ادلطبقب أو األجنيبشروط ادلتعلقة باختصاص القاضي بالاالتفاق 
القانون الواجب التطبيق  مظلةربت  مسائل االختصاص غَت ادلباشر تدخل يرى أنبعضهم  الشرط،

 ادلبلئممن  يرى أنوىذا االقًتاح ، 2القوانُتديث غلب أن زبضع ىذه ادلسألة لتنازع على اتفاق اخلضوع 
                                                 

 . 331نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -1

2- Gaudemet-Tallon, thèse préc., n
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 155 et s. 
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القانون ادلعُت من طرف قاعدة  إذليف مسائل االختصاص الدورل غَت ادلباشر إخضاع سبديد االختصاص 
ىذا ادلوقف مت  أن إذل اإلشارةاليت منحها ىذا التمديد االختصاص، ذبدر  األجنبيةالتنازع للمحكمة 

قواعد االختصاص غَت ادلباشرة غَت  ربديدكان  أين، يف دقبة "ومسيثمنزر "قبل صدور قرار  تقريره
 .1فيوتلف مؤكد وسل

 .مجال اتفاق الخضوع االختياريالثاني:  الفرع
لؤلطراف من ادلفروض أن ال يتعلق إال بالنزاعات اليت  ادلشًتكة باإلرادة ةادلعين كمةاختصاص احمل

الصعوبات  من عديدالتدخل يف رلال اتفاق اخلضوع االختياري، ربديد ىذا اجملال يتبُت أديانا أنو يثَت 
 (.الفقرة الثانية) من ديث مضمونو (، أوالفقرة األوذل) طبيعة النزاعبنطاقو، سواء من ديث  فيما يتعلق

 نطاق اتفاق الخضوع االختياري من حيث طبيعة النزاع.: الفقرة االولى

أن نطاق اتفاق اخلضوع االختياري ينحصر فقط يف العبلقات  يف ىذا اإلطار نتساءل ىل
التعاقدية بُت األطراف، أي ىل ؽلكن تصور عقد اتفاق خضوع اختياري يتعلق بنزاع من طبيعة غَت 

 عة تعاقدية إذل نزاع ذو طبيعة غَت تعاقدية. تعاقدية، أو امتداد اتفاق بشأن عبلقة ذات طبي
يشكل صعوبة يف بعض  عنها و ؼلرجأ تعاقديةمسألة معرفة إذا كان النزاع يدخل يف ادلسائل ال

ىذا األمر ىو اختبلف األنظمة القضائية ادلعنية بالنزاع دول مفهوم العقد، فمثبل يف األديان، وما يزيد 
 إطار تكوين العقد يدخل ضمن ادلسؤولية العقدية ألن الطرفُت ىناك من يعترب أن اخلطأ ادلرتكب يف

برام عقد صحيح، بينما ىناك من إذل إدُت قيامهما بادلفاوضات السابقة للتعاقد كانت إرادهتما تتجو 
، وتزداد أعلية ىذه ادلسألة مع 2ن ادلسؤولية الناذبة عن ىذه ادلفاوضات ىي مسؤولية تقصَتيةأيرى 

تجاوز التفرقة بُت ادلسؤولية العقدية والتقصَتية مثل ما ىو احلال تانتشار القوانُت اخلاصة بادلسؤولية اليت 
يف ىذه الظروف نذكر أن التكييف يتم وفق قانون  الفاسدة،يف مسائل ادلسؤولية عن دوادث ادلواد 

النزاع سواء كان معينا أو مستبعدا غلب أن يطبق مفهوم العقد  القاضي اجلزائري الناظر يفف، 3القاضي
 .4طبيعة عقدية أو غَت عقدية وإذا كان النزاع ذ ما دسب القانون اجلزائري ليقرر

                                                 

1-N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n° 184, note n° 146. 

 وما بعدىا. 62؛ زلمد دسُت منصور، ادلرجع السابق، ص 122، صادلرجع السابق، لبللتزامعلي علي سليمان، النظرية العامة  -2

يكون القانون اجلزائري ىو ادلرجع يف تكييف العبلقات ادلطلوب ربديد  » :من القانون ادلدين اجلزائري على أنو 09تنص ادلادة  -3
 وما بعدىا. 76، أنظر: دبار زلمد، ادلرجع السابق، ص «عرفة القانون الواجب تطبيقونوعها عند تنازع القوانُت دل

 .159، ص نفسوادلرجع  -4
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مام القضاء الفرنسي، أمسألة نطاق اتفاق اخلضوع االختياري من ديث طبيعة النزاع مت إثارهتا 
بُت أنو أديانا قد يتم تكييف النزاع خارج نطاق تطبيق  ففي قرار صادر عن زلكمة النقض الفرنسية

برمت عقد ألؤللبسة  اذباري اخلضوع االختياري رغم عبلقتو بو، يف قضية احلال شركة فرنسية تستغل زلبل
 القضاء اإليطارل، رفعت الشركة الفرنسية دعوى قضائية يف ُتيتضمن شرط تعي توريد مع مزود إيطارل

نواع األلبسة، أثار ادلدعى عليو عدم االختصاص الدورل أبعض  أن يبيعها رفضالذي فرنسا ضد موردىا 
للقضاء الفرنسي مرتكزا على شرط اخلضوع االختياري، ىذا الدفع مت رفضو من طرف زلكمة 

، بسبب أن رفض البيع يف ىذه الفرنسية وأيدتو يف ذلك الغرفة التجارية حملكمة النقض ،1االستئناف
، ىذا القرار يبُت أن زلكمة 2واقعة مادية ينتج عنو مسؤولية تقصَتية بسبب رفض البيعاحلالة ؽلثل 

  النقض تعترب أن رلال اتفاق اخلضوع االختياري ال ؽلكن أن يتعلق إال بالعبلقات التعاقدية لؤلطراف.
يف اجلزائر ىل ؽلكن القول أن اتفاق اخلضوع االختياري ال ؽلكن أن يطبق على نزاع يعترب خارج 
عن ادلعامبلت التعاقدية، على الرغم من أنو على عبلقة بالعقد الذي يتضمن اتفاق اخلضوع االختياري؟ 

بط لنظام قضائي يف الواقع نرى أن قواعد االختصاص اليت ذبعل من اإلرادة ادلشًتكة لؤلطراف ضابط ر 
يف فئة زلددة ذلا،  اأوسع من ادلسائل التعاقدية، تدخل إرادة األطراف ليس مقيد ن تشمل رلاالأؽلكنها 

لزامي، وعليو فإن اختصاص احملكمة ؽلس باالختصاص القضائي الدورل اإلمادام اتفاق األطراف ال 
 النزاعات ادلكيفة بأهنا تعاقدية، وإذا  يف اادلعينة عن طريق اتفاق خضوع اختياري لن يكون بالضرورة زلدد

كان ال شيء ؽلنع من اعتبار أن رلال تطبيق اتفاق اخلضوع االختياري يتخطى رلال تطبيق العقد 
ال نرى ما ؽلنع ادلتعاقدين من إمجال يف رلال الشرط نزاعات ذلا عبلقة مع لذا حلساب ما اشًتط لو، 

هنا مسائل تعاقدية، كحالة دعوى التعويض أفها على العقد الذي أدرجت فيو بالرغم من عدم تكيي
، والشيء 3نتيجة إبطال عقد للتدليس والذي يعترب يف القانون اجلزائري من مسائل ادلسؤولية التقصَتية

نفسو ؽلكن أن نتصوره يف ظروف أخرى عند تطبيق شرط اخلضوع االختياري على مسائل غَت تعاقدية 
التصرف التزامات على عبلقة بالعقد الذي ػلتوي على شرط اتفاق خضوع اختياري، مثبل   ئدُت ينش

                                                 

1- CA Colmar, 1
re
 ch. civ., 8 mars 1994. 

2- Cass. com., 9 avril 1996, D. 1997, p. 77, note E. Tichadou ; RTD civ. 1997, p. 121, obs. J. 

Mestre.  

ثبات التدليس يبطل العقد بطلب منو إذا  إديث أن التدليس واقعة مادية دبكن إثباهتا بكافة الوسائل، وإذا استطاع ادلدلس عليو  -3
من القانون ادلدين اجلزائري، أنظر: علي فيبلرل، ادلرجع  124كان الفاعل ىو ادلتعاقد معو، وؽلكنو احلصول على تعويضات طبقا للمادة 

 .184السابق، ص 
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أخرى شرط اتفاق اخلضوع  ، بعبارات1كحالة ادلطالبة بإعادة ادلبالغ غَت ادلستحقة بعد إبطال العقد
ن أ االختياري ال غلب أن يطبق فقط على النزاعات اليت تتعلق بااللتزامات التعاقدية، بل غلب كذلك

يطبق على النزاعات اليت تتعلق بادلسؤولية التقصَتية إذا كانت ىذه النزاعات ذلا عبلقة مع العقد الذي مت 
 اشًتاطو فيو.

لؤلطراف بإخضاع ادلسائل غَت التعاقدية ادلرتبطة بعقدىم  انو إن كان مسمودأنشَت يف األخَت 
التفاق اخلضوع االختياري، فما ىو موقف احملكمة ادلعينة عندما ال يشَت األطراف صرادة إذل أن 
اتفاقهم اخلاص باخلضوع االختياري يطبق على دعوى ادلسؤولية الناتج عن اإلبطال، على طلب 

نو ال غلب ربديد اختصاص احملكمة ادلعينة يف النزاعات ذات أرى التعويض ...اخل، يف ىذه احلالة ن
الطبيعة التعاقدية فقط، ألن ىدف اتفاق اخلضوع االختياري يتمثل يف استبعاد كل عدم يقُت فيما ؼلص 
ربديد القضاء ادلختص دوليا، فإن كانت ىناك بعض الدعاوى ذات عبلقة مع العقد، رغم أهنا مكيفة 

فًتاض أن التوقعات الشرعية لؤلطراف كانت إخضاع ىذه النزاعات اليت ذلا عبلقة غَت تعاقدية غلب ا
 بالعقد إذل زلكمة واددة واليت اتفقوا على تعيينها، وليس تشتيت نزاعهم بُت زلاكم دول سلتلفة.

 : نطاق اتفاق الخضوع االختياري من حيث مضمون النزاع.الفقرة الثانية

سواء  اتكثَت من اإلشكاليالنطاق اتفاق اخلضوع االختياري من ديث مضمون النزاع يثَت 
خبصوص ربديد العبلقات القانونية ادلختلفة اليت زبضع ذلذا االتفاق، أو من ديث تفسَت ىذا ادلضمون، 

واليت قد  بشأن النزاعات الناشئةربديد موضوع اتفاق اخلضوع االختياري لة أذل مسإوعليو سيتم التطرق 
 (.ثانيااألطراف ) اتفاق( مث حبث مسألة تفسَت مضمون أوالدبناسبة عبلقة قانونية ) أتنش

ربديد موضوع اتفاق اخلضوع االختياري بشأن النزاعات الناشئة واليت قد تنشا دبناسبة أوال: 
  .عبلقة قانونية

خاصة من ديث رلال نطاق اتفاق اخلضوع االختياري من ديث موضوع النزاع يثَت صعوبات 
ىذا  امتداده للعبلقات القانونية ادلختلفة، لذلك يتطلب األمر ربديد نطاق ىذا االتفاق يف نزاع زلدد،

التحديد لنطاق اتفاق اخلضوع االختياري على النزاعات الناشئة أو اليت تنشأ دبناسبة عبلقة قانونية ؽلكن 
خر شرط خضوع اختياري غلمل كل عبلقتهما ن أن يفرض على اآلطراف منو منع أدد األأفهمو ب

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 384. 
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الفكرة تصب يف محاية الطرف الضعيف من تسلط الطرف القوي يف العبلقة  وبالتارل ىذه، 1ادلستقبلية
خضوع اختياري  تفاقابرام إ، من خبلل محاية ادلتقاضي من نفسو أوال عن طريق منعو من 2القانونية

حملًتف يف مواجهة الطرف القوي الذي سيفرض عليو رلالو غَت زلدد خاصة الطرف الضعيف، ودىت ا
، كذلك يف ىذا اإلطار يتم استبعاد احلالة 3بينهم أاختصاص زلكمة معينة بشأن كل النزاعات اليت تنش

عات اليت تنشأ عن االيت يفاجئ فيها طرف ادلتعاقد معو دبنح زلكمة معينة االختصاص بكل النز 
عو، واليت ىي يف أصلها عبلقات قانونية سلتلفة عن تلك اليت دبناسبتها العبلقات اليت غلريها مع ادلتعاقد م

 . 4مت عقد اتفاق خضوع اختياري
إذا اتفق  ومنها على أن 43ىذه الفكرة تؤكد عليها اتفاقية بروكسل ديث تنص يف ادلادة 
 الذي سينشأو أاعهم الناشئ األطراف دون اعتبار دلوطنهم على زلكمة أو زلاكم دولة عضو لتنظر يف نز 

اتفاقية الىاي كما تنص عليها   ،5، ىذه احملاكم ستكون سلتصةعبلقة قانونية زلددةمستقببل دبناسبة 
21وذل الفقرة ت اخلضوع االختياري يف مادهتا األاتفاقابم ادلتعلقة 1743لسنة 

6. 
عليها، ديث تعترب زلكمة مطبقة على العبلقات بُت الشركة ومساأيضا ىذه الفكرة صلدىا 

بية أن شرط اخلضوع االختياري ادلوجود يف قانون الشركة يتحدد رلالو دول النزاعات و ور العدل األ
كد على اعليها فقط، وىي على ىذا النحو تؤ الناشئة أو اليت تنشأ دبناسبة العبلقات بُت الشركة ومس

 . 7بشأن عبلقة قانونية زلددة اضرورة أن يكون اتفاق اخلضوع االختياري مربم
العبلقة القانونية احملددة تثار بصفة خاصة يف رلال عقود اإلطار اليت ربدد الشروط  مسألة

و عقود أتباعها فيما يربمانو من عقود الدقة واليت تسمى بعقود التطبيق بإالرئيسية اليت يلتزم الطرفان 

                                                 

 .331نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -1

 .332، ص ادلرجع نفسو -2

3- P. Guez, thèse préc., p. 383. 

4- CJCE, 10 mars 1992, préc. 

5- Article 25:« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une 

juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à 

l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes,…», Règlement 

1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence 

judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, préc. 
6- Article premier: « Dans les matières auxquelles s'applique la présente Convention et sous les 

conditions qu'elle prescrit, les parties peuvent, par un accord d'élection de for, désigner pour 

connaître des litiges nés ou pouvant naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit 

déterminé…», Convention sur les accords d'élection de for, Conclue le 25 novembre 1965, préc. 
7- CJCE, 10 mars 1992, préc. 
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شكالية تثور دول إمكانية األطراف التمسك بشرط اتفاق خضوع اختياري مدرج ضمن ، اإل1التنفيذ
خر آعقد إطار بشأن نزاع يتعلق بعقد الدق يتعلق بتنفيذ عقد اإلطار ال يتضمن ىذا االتفاق، دبعٌت 

ىل ؽلكن لشرط خضوع اختياري مدرج ضمن عقد اإلطار أن يطبق ليس فقط على النزاعات اليت من 
تنشأ عن تنفيذ ىذا األخَت، ولكن أيضا خبصوص العقود ادلنفذة لصاحلو؟ وبالعكس ىل  احملتمل أن

ؽلكن لشرط خضوع اختياري مدرج ضمن عقد الدق لعقد اإلطار أن ؽلتد لعقد اإلطار الذي ال 
 ي شرط خضوع اختياري؟أيتضمن 

بينما يرى الفقو ال ادلشرع اجلزائري وال القضاء اجلزائري دسب علمنا تصدى ذلتُت ادلسألتُت، 
مستقبلية، إذا   نيةخبصوص التساؤل األول أن شرط اخلضوع االختياري ؽلكنو أن ػليل إذل عبلقة قانو 

كان يف وقت انعقاده، طبيعة ىذه العبلقة معروفة دبا فيو الكفاية قبل نشأهتا، وأن تكون عبارات شرط 
، فمثبل إذا كان نفس ادلزود 2طبيقاخلضوع االختياري تشَت بشكل واضح على أنو يطبق على عقود الت

 ،3تفاق ؽلكن أن يستهدف كل البيوع ادلتتاليةاليورد بانتظام تاجر التجزئة بعض السلع، ؽلكننا قبول أن ا
ن القضاء أجنيب صلد بالرجوع إذل االجتهاد القضائي األأما بالنسبة للتساؤل الثاين فإنو  ،3ادلتتالية

يف العقود ادلربمة لصاحل تطبيق عقد اإلطار ال ؽلكن الفرنسي يرى بأن شرط اخلضوع االختياري ادلدرج 
 .4أن ؽلتد إذل النزاعات ادلتعلقة بعقد اإلطار

ن اتتعلق باحلالة اليت يربم فيها الطرفان عقد اجملالن تعًتضنا يف ىذا أخرى ؽلكنها أدالة 
يتضمن ىذا ما العقد الثاين فبل أول شرط خضوع اختياري، يف العقد األ جان  ر  يد  ، ديث انسلتلف

ول للنزاعات اليت زبص العقد الثاين؟ يف اجتهاد قضائي ل ؽلتد الشرط ادلدرج يف العقد األالشرط، فه
ن زلكمة النقض طبقت مبدأ العبلقة القانونية احملددة بصرامة عندما يعقد أفرنسي كان واضحا فيو 

ىذه القضية مت إبرام  ا فقط يتضمن شرط خضوع اختياري، يفمن أين وادد فيهان سلتلفان عقداطرف
عقد وكالة ذباري يتضمن شرط خضوع اختياري، وعقد استشارة ومساعدة ذبارية ال يتضمن ىذا 

خَتة االستئناف اليت سبسكت فيو ىذه األالشرط بُت نفس األطراف، الغرفة التجارية نقضت قرار زلكمة 

                                                 

 ،2013 العراق،، رللة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، عقد االطار والقانون الواجب التطبيق عليوعطية سليمان خليفة،  -1
 .123، ص 16 .ع ،6.مج
 .332نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -2

3- V. HEUZE, op. cit., p. 92. 

4- P. Guez, thèse préc., p. 386. 
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رلزئُت وبالتارل ؼلضعان للمحكمة خذا على أهنما غَت ؤ بأن ىذين العقدين رغم أهنما سلتلفُت غلب أن ي
ادلعينة من طرف شرط اخلضوع االختياري؛ بسبب أن العقد الذي على أساسو رفعت الدعوى كان 

لبلختصاص كما أنو ال يتضمن ىو نفسو شرط خضوع  اماضل اسلتلفا عن ذلك الذي يتضمن شرط
نو يف ىذه احلالة ال بد من الرجوع إذل إرادة ادلتعاقدين، أ ى، مع ذلك ىناك من الفقهاء من ير 1اختياري

ذل اعتبار أن العقدين غَت منفصلُت ومرتبطُت ارتباطا وثيقا، فإن إرادة ادلتعاقدين صرادة إفإذا اذبهت 
 .2خرأددعلا ؽلتد لآلشرط اخلضوع االختياري ادلدرج يف 
ب أن يأخذ دببدأ العبلقة القانونية احملددة  ن ادلشرع يف ىذه ادلسألة غلأبالنسبة لنا يف اجلزائر نرى 

طراف د العقود للثاين إال إذا اتفق األدأكأصل عام ديث ال ؽلتد شرط اخلضوع االختياري ادلدرج يف 
ألة ولصعوبة الوقوف على إرادة صرادة على ذلك، أما عندما يكون االتفاق ضمنيا على ىذه ادلس

غلب التفرقة بُت احلالة اليت ال ؽلكن فيها ذبزئة العقدين واحلالة ، فإننا نرى أنو 3طراف يف ىذه احلالةاأل
 فإن اليت ؽلكن فيها ذبزئة العقدين، فإذا كان ال ؽلكن ذبزئة العقدين دبعٌت أنو ال ؽلكن أن نفرق بينهما،

خر، وىذه ادلسألة تًتك لتقدير ددعلا غلب أن يطبق على اآلأشرط اخلضوع االختياري ادلدرج يف 
خر إلنشاء مصنع إلنتاج السكر يتضمن ىذا العقد آالقاضي، فمثبل إذا تعاقد شخص مع شخص 

ولية ذلذا ادلصنع ال يتضمن شرط خر بينهما لتوريد ادلادة األآ اشرط خضوع اختياري، مث يعقدان عقد
ول إذل النزاعات ري ادلدرج يف العقد األوع االختيان ؽلتد شرط اخلضأخضوع اختياري، فمن ادلنطقي ىنا 

اليت ربدث دبناسبة العقد الثاين الرتباط العقدين مع بعضهما البعض، ديث يصعب تنفيذ العقد االول 
شرط اخلضوع االختياري ال فإن دون تنفيذ العقد الثاين، أما إذا تعلق األمر بادلقابل بعقدين سلتلفُت، 

 العقد الذي دل يشًتط فيو. غلب أن ؽلدد للنزاعات ادلتعلقة ب
 أنخَت نتساءل ىل غلب النص وربت جزاء البطبلن يف اتفاق اخلضوع االختياري على يف األ 

طراف باإلشارة يف االتفاق ادلكتوب إذل نوع ة قانونية زلددة، دبعٌت إلزام األعبلقخَت يستهدف ىذا األ
عادات أو معامبلت ذبارية  ىناككان نو يف دالة إذا  أالعبلقة القانونية ادلستهدفة من االتفاق؟ نرى ىنا 

                                                 

1- Cass. com., 12 décembre 1989, JDI 1991, p. 158, obs. A. Huet; Rev. crit. DIP 1990, p. 358, note 

H. Gaudemet-Tallon.  
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، نفس ىذه العادات بافًتاض أن الشرط كان موضوع تراضليو سابقا إشرنا أدولية سابقة تسمح كما 
ونفس ىذه ادلعامبلت غلب أن يكون ذلا تأثَت على مفهوم العبلقة القانونية احملددة، فادلعاملة اليت تثبت 

ى اتفاق اخلضوع االختياري ادلدرج يف عقد اإلطار ألهنم عقدوا البيوع ادلتوقعة أن األطراف قد تراضوا عل
من طرف عقد اإلطار ىذا، يسمح بدون شك باعتبار أن ىذه البيوع ادلتتالية تدخل ضمن العبلقة 

ادات أو ، أما يف احلالة اليت ال تكون فيها بُت الطرفُت ع1القانونية احملددة لشرط اخلضوع االختياري
طراف ملزمون باالتفاق صرادة على العبلقة القانونية احملددة اليت ؼلضع ذلا األ عبلقات ذبارية سابقة فإن
 اتفاق اخلضوع االختياري.

 .اتفاق اخلضوع االختياري مونضمثانيا: 

ربديد مضمون اتفاق اخلضوع االختياري ؽلكن تصوره دُت يكون ىناك غموض يف العبارات 
ادلنازعات اليت تدخل ضمن نطاق اتفاق اخلضوع االختياري أو يف احلالة اليت تتعلق  ماىي اليت تبُت

وذل تثَت طلبات مقابلة، احلالة األ دبسائل زبرج من نطاق اتفاق اخلضوع االختياري لكنها تطرح بواسطة
االختياري،  مسألة تفسَت اإلرادة ادلشًتكة لؤلطراف فيما ؼلص النزاعات اليت أبرم لصاحلها اتفاق اخلضوع

نشَت ىنا إذل أن معرفة مضمون االلتزامات اليت ينشئها العقد يتم تفسَتىا عن طريق القواعد ادلطبقة يف 
، ويف القانون اجلزائري ىو القانون الذي ؼلتاره 2التعاقدية دبعٌت قانون العقد ةالقانون الذي ػلكم الرابط

لفقو من يفرق بُت تفسَت العقد اخلاضع ، غَت أن ىناك يف اق.م.جمن  16األطراف دسب ادلادة 
لقانون العقد، وتفسَت عبارات العقد واليت ىي يف ادلبدأ مسألة واقع وال شيء يفرض ربطها بقانون 
العقد، فالقاضي ؽلكنو مثبل تفسَت عبارات العقد دسب النظام القانوين للبلد ادلستعملة لغتو أو أيضا 

بية دُت قررت أن تفسَت و زلكمة العدل األور  ا قضت بوم، وىذا 3دسب معامبلت التجارة الدولية
الشرط ادلانح لبلختصاص الذي يتم إثارتو أمام القاضي الوطٍت لكي يتم ربديد النزاعات اليت تدخل 

 أعلى ىذا القاضي أن يلج و يتوجبنأباحملكمة  تشَتأن ضمن رلال تطبيقو يقوم بو ىذا األخَت، دون 
 "سورلك"، ىذا ما طبقو أيضا القضاء الفرنسي يف القرار الشهَت 4التفسَت للقيام هبذا إذل قانون العقد

وجو الطعن من أدد األطراف الذي يرى بأن اتفاق اخلضوع أدُت رفضت زلكمة النقض أدد 
                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 388. 

 وما بعدىا. 400 دفيظة السيد احلداد، ادلوجز يف القانون الدورل اخلاص، ادلرجع السابق، ص -2

3- P. Guez, thèse préc., p. 387. 

4- CJCE, 10 mars 1992, préc. 
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أن  برم لكي يفصل يف موضوع النزاع وليس يف ادلسائل االستعجالية اليت تتعلق بو، وأكدتأاالختياري 
ربديد النطاق الدقيق للشرط ادلانح لبلختصاص ىو من اختصاص قضاة ادلوضوع، الذين استنتجوا عن 
طريق ربليل رلموع االتفاقيات أن نية األطراف ادلشًتكة هبذا اخلصوص كانت اخضاع كل الدعاوى دىت 

وذل ادلدنية حملكمة النقض ، وواضح ىنا أن الغرفة األ1تلك ادلتعلقة بادلسائل االستعجالية للمحكمة ادلعينة
دون اإلشارة  الفرنسية جلأت إذل تفسَت اتفاق اخلضوع االختياري دسب مفهوم القانون الفرنسي

 للقانون ادلطبق على العقد.
سيسمح باالعتماد على قانون القاضي الفاصل يف النزاع، يف التفسَت  استبعاد منهج التنازع

ق اخلضوع االختياري، ىذا األمر قد يشكل عامبل سلبيا اذباه سواء كان مستبعدا أو معينا لتفسَت اتفا
زلتوى اتفاق اخلضوع االختياري، خاصة عندما نعرف أن طرق التفسَت زبتلف دسب األنظمة 
القضائية، مع ذلك نرى أنو من األدسن أن يتم التفسَت دسب قواعد قانون القاضي إذا كان القاضي 

عُت دبوجب اتفاق اخلضوع االختياري، أما إذا كان القاضي ادلعروض ادلعروض عليو النزاع ىو القاضي ادل
طراف، تم تطبيق القانون الذي اختاره األدسن أن ينو من األأعليو النزاع ليس ىو القاضي ادلعُت فنرى 

 ادًتاما للتوقعات الشرعية ذلم، واستقرار ادلعامبلت.
... أما إذا كان ىناك زلل لتأويل »على أنو  ق.م.جمن  111يف القانون اجلزائري تنص ادلادة 

العقد فيجب البحث عن النية ادلشًتكة للمتعاقدين دون الوقوف عند ادلعٌت احلريف لؤللفاظ، مع 
مانة وثقة بُت ادلتعاقدين، وفقا للعرف أاإلستهداء يف ذلك بطبيعة التعامل، ودبا ينبغي أن يتوفر من 

النص فإن كان ىناك اتفاق خضوع اختياري عباراتو غامضة فيجب  ، طبقا ذلذا2«اجلاري يف ادلعامبلت.
، ودُت يتعذر على القاضي الوقوف على 3ن يتم تأويلها عن طريق البحث عن النية ادلشًتكة للطرفُتأ

النية ادلشًتكة للمتعاقدين يف ىذا الشرط، كأن تكون العبارات ذات دالالت متعددة ال ؽلكن ترجيح 
                                                 

1- Cass. 1
re
 civ., 17 décembre 1985, préc. 

و غموض، مع ذلك ال ؽلكن أمر بعقود هبا لبس طراف إذا تعلق األأن سلطة تفسَت عقود واتفاقات األ كد القضاء اجلزائريأوقد  -2
الصادر بتاريخ  23713دبلل تعبَت خاص ذلا زلل بنود واضحة وغَت مبهمة، راجع: قرار اجمللس األعلى، ملف رقم إللمحكمة 

قرار اجمللس األعلى، ملف راجع أيضا:  ؛165ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص ، رللة االجتهاد القضائي، م12/03/1983
؛ راجع ايضا: قرار اجمللس األعلى، 19م، ص1990، 01ع. م، اجمللة القضائية، 13/04/1983الصادر بتاريخ  31315رقم 

 .48م، ص 1989، 04ع. اجمللة القضائية،  ،03/04/1985الصادر بتاريخ  33528ملف رقم 

، 23/07/1997 الصادر بتاريخ 149300، راجع أيضا: قرار احملكمة العليا، ملف رقم 388علي فيبلرل، ادلرجع السابق، ص  -3
 .51م، ص 1997، 02ع. اجمللة القضائية، 
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، فعليو أن يأخذ بقواعد العدالة ودسن النية مثل قاعدة تفسَت الشك يف مصلحة 1خرىدداعلا على األإ
، ومع ذلك ال غلوز أن يكون تفسَت العبارات الغامضة يف عقود اإلذعان ضارا دبصلحة الطرف 2ادلدين

ن أادلذعن، وعليو يف دالة عدم سبكن القاضي من الوقوف على النية ادلشًتكة للطرفُت، فإن الشك غلب 
سر دلصلحة الشخص الذي يتحمل عبء الشرط زلل التفسَت، وإذا كان العقد الذي ورد فيو شرط يف

اخلضوع االختياري ىو من عقود اإلذعان، فإن تفسَت الغموض يف عبارات الشرط ادلتعلق باختيار 
و مدينا فالطرف القوي ىو من أن ال تكون ضارة دبصلحة ادلذعن، سواء كان دائنا أاحملكمة غلب 

 .3يتحمل مسؤولية العبارات زلل الشك ألنو ىو من وضع تلك الشروط
احلالة الثانية اليت تثور بشأن مضمون اتفاق اخلضوع االختياري تتعلق حبالة الطلبات اليت ال 

دبوجب اتفاق اخلضوع  ةادلعين احملكمةتدخل ضمن نطاق اتفاق اخلضوع االختياري ويتم طردها أمام 
ىي و  ،(les demandes reconventionnelles) ادلقابلةعن ما يعرف بالطلبات االختياري، ىنا نتكلم 

الطلبات العارضة ادلقدمة من ادلدعى عليو للحكم لو دبنفعة معينة ويف نفس الوقت لرفض الطلب 
األصلي خلصمو، وتسمى كذلك بدعاوى ادلدعى عليو، وىي وسيلة من وسائل مباشرة الدعوى، ووسيلة 

تغيَت زلل اخلصومة، يعرض هبا ادلدعى عليو على احملكمة إدعاء يطالب فيو احلكم لو ذل إىجومية تؤدي 
أمام  ضد ادلشًتي كأن يقوم البائع برفع دعوى  مثبل ،طلب ادلقاصة القضائيةك ،4دبا يدعيو على خصمو

طريق احملكمة ادلعينة دبوجب اتفاق اخلضوع االختياري للمطالبة بثمن ادلبيع، وغليبو ىذا األخَت عن 
طلب مقابل بادلقاصة عن سعر البيع ادلدعى بو من طرف البائع، فهل يرفض القاضي طلب ادلشًتي 

ذل زلكمة موطن البائع دىت يتمكن أن يفصل يف طلبو اخلاص بادلقاصة، إال اللجوء إديث ال يبقى لو 
ذه احلالة أو يقبل القاضي ىذا الطلب رغم عدم دخولو ضمن نطاق اتفاق اخلضوع االختياري؟ يف ى

تثار مسألة معرفة ىل دقا أن األطراف رفضوا إخضاع الطلبات ادلقابلة للقاضي ادلعُت رغم أن عبارات 

                                                 

 .392ادلرجع السابق، ص  ،علي فيبلرل -1

يؤول الشك يف مصلحة ادلدين. غَت انو ال غلوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة يف  » :من ق.م.ج على أنو 112تنص ادلادة  -2
 .«عقود اإلذعان ضارا دبصلحة الطرف ادلذعن.

 وما بعدىا. 145زلمد دسُت منصور، ادلرجع السابق، ص  ؛334نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -3

؛ عبد السبلم ديب، ادلرجع 223سبلمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدولية، ادلرجع السابق، ص أمحد عبد الكرمي  يف ىذا ادلعٌت: راجع -4
اإلجراءات االستثنائية(، ديوان -نظرية اخلصومة-)نظرية الدعوى ؛ بوبشَت زلند أمقران، قانون اإلجراءات ادلدنية68السابق، ص 

 .130و 127م، ص 2001ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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الشرط واضحة، ىذه الفكرة يكمن ىدفها يف أن ىناك مصلحة يف أن تكون زلكمة واددة فاصلة 
لطلبات ادلقابلة جملموع النزاع، ديث زبتص احملكمة ادلعينة دبوجب شرط خضوع اختياري لتفصل يف ا

والطلبات اإلضافية دون التفريق يف ما إذا كان الطلب يتعلق بالنزاع ادلستهدف من طرف شرط اخلضوع 
هنا تتعارض مع ادلبدأ الذي من خبللو أن عبارات شرط اخلضوع االختياري أ، إال 1و الأاالختياري 

، ويف ىذه احلالة نكون 2إرادة ادلتعاقدينالواضحة ال غلوز االضلراف عنها عن طريق تأويلها للتعرف على 
طراف ونتقيد دبضمون اتفاق اخلضوع االختياري وبالتارل رفض أي أن نرجح إرادة األمام خيارين إما أ

طلب ال يدخل ضمن نطاقو، أو ترجيح مبدأ دسن سَت العدالة الذي يقتضي بعدم تشتيت النزاع على 
 عدة زلاكم.

ة، غَت أن ىناك من يقدم دبل يعتمد على أن القاضي ادلعروض اخليار يبدو صعبا يف ىذه احلال
عليو النزاع الطلب األصلي ىو ادلختص ليفصل يف الطلبات ادلقابلة، ديث يعترب شرط االختصاص يف 
ىذه احلالة شرطا جوىريا ليربر عقد االختصاص للمحكمة بنظر الطلبات ادلقابلة ادلقدمة من طرف 

ن يكون االختصاص بالطلب األصلي قد بٌت على ضابط اجلنسية أك ادلدعى عليو، ويستوي بعد ذل
و زلل إقامتو، أو ضابط اخلضوع االختياري، أو أي ضابط آخر يبٌت عليو أو موطنو أادلدعى عليو، 

اختصاص احملكمة يف ادلنازعات ذات العنصر األجنيب، وىذا ما يقرره ادلشرع ادلصري يف قانون ادلرافعات 
اذا رفعت حملاكم اجلمهورية دعوى داخلة يف اختصاصها تكون  » :منو على أنو 11ديث تنص ادلادة 

ىذه احملاكم سلتصة يف ادلسائل األولية والطلبات العارضة على الدعوى األصلية، كما زبتص بكل طلب 
يضا القانون أيعتمده ، ىذا احلل 3« يرتبط هبذه الدعوى ويقتضي دسن سَت العدالة أن تنظر معها

ن احملكمة الفاصلة يف الطلب أمن اتفاقية بروكسل ب 21الفقرة  25يب ديث تقرر ادلادة و ور االتفاقي األ
األصلي ىي سلتصة لبلعًتاف بطلب مقابل مستمد من العقد أو من الوقائع اليت بٍت عليها الطلب 

 .4األصلي

                                                 

1- H. Gaudemet-Tallon, thèse préc., n° 402 

 .386-383، أنظر أيضا: علي فيبلرل، ادلرجع السابق، ص ق.م.جمن  111أنظر ادلادة  -2
 .224وخاصة الصفحة  218أمحد عبد الكرمي سبلمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدولية، ادلرجع السابق، ص  -3

4- Article 8 «… ) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur 

lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci;…», Règlement 

1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence 

judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, préc. 
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ادلشرع اجلزائري دل ينص على الطلبات ادلقابلة بصفة صرػلة، نص فقط على ضرورة ارتباط 
، ونرى أنو من األدسن 1من ق.إ.م.إ.ج 4الفقرة  43الطلبات ادلقابلة بالطلبات األصلية يف ادلادة 

صلية فإهنا أخذ بو ادلشرع ادلصري يف ىذا اجملال فحُت تكون احملاكم اجلزائرية سلتصة بدعوى أخذ دبا األ
تكون سلتصة يف ادلسائل األولية والطلبات العارضة على الدعوى األصلية، وزبتص كذلك بكل طلب 
يرتبط هبذه الدعوى ويقتضي دسن سَت العدالة أن تنظر فيو، وعليو فحُت يتم إثارة مسألة دل تدخل 

ة أن تعترب ىذه ضمن نطاق اتفاق اخلضوع االختياري دبوجب طلبات مقابلة فعلى احملكمة ادلعين
و ؼلرج من نطاق أالطلبات داخلة ضمن اختصاصها، مث ال يهم بعد ذلك أن الطلب ادلقابل يدخل 

رلال تطبيق شرط اخلضوع االختياري، ألن إرادة األطراف ليست ىي اليت تؤسس اختصاص القاضي 
ا يستوجب على الفاصل يف النزاع لبلعًتاف هبذا الطلب ولكن دبوجب قاعدة اختصاص نافذة، وىذا م

 ادلشرع اجلزائري وضع قاعدة خاصة هبذا اجملال.

ن نشَت إذل مسألة اختصاص القاضي ادلعُت بالنظر يف ادلسائل الوقتية أخَت غلب يف األ 
والتحفظية، فهل ؼلتص هبا القاضي ادلعُت عندما يسكت شرط اخلضوع االختياري دول ىذه ادلسألة، 

عينة دبوجب اتفاق اخلضوع االختياري غلب أن تكون سلتصة بالنظر جانب من الفقو يرى أن احملكمة ادل
يف اإلجراءات الوقتية والتحفظية ولو دل تكن سلتصة لتفصل يف ادلسألة األصلية، ىذا ادلوقف تأخذ بو 
احملاكم األردنية ألن الفصل يف ىذه اإلجراءات ال أثر لو على الفصل يف الدعوى األصلية ادًتاما دلبدأ 

، وىو نفس ادلوقف الذي تأخذ بو احملاكم ادلصرية، ديث 2ضاء الذي ينظر ادلسألة األصليةوددة الق
زبتص زلاكم اجلمهورية باألمر باإلجراءات  » :نوأمن قانون ادلرافعات ادلصري على  12تنص ادلادة 

، ديث يربر ىذا «الوقتية والتحفظية اليت تنفذ يف اجلمهورية ولو كانت غَت سلتصة بالدعوى األصلية
يشكل طول اإلجراءات سببا يف االختصاص على فكرة ادلقتضيات اليت تفرضها مصلحة اخلصوم ديث 

يضا موقف زلكمة النقض الفرنسية يف قرار أ، ذلك ىو 3ضرار دبصلحة اخلصوم ال ؽلكن جربهاإل
)Sorelec( "سورلك"

نزاع الل خر أن كآ، ديث كان الشرط يف ىذه القضية يشَت دون أي توضيح 4
                                                 

يتحدد موضوع النزاع باالدعاءات اليت يقدمها اخلصوم يف عريضة افتتاح  » :نوأمن ق.إ.م.إ.ج على  2الفقرة  25تنص ادلادة  -1
 .«طلبات عارضة، إذا كانت ىذه الطلبات مرتبطة باالدعاءات األصلية...الدعوى ومذكرات الرد، غَت أنو ؽلكن تعديلو بناء على تقدمي 

 .335نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -2

 .229، ادلرجع السابق، ص ، فقو ادلرافعات ادلدنية الدوليةأمحد عبد الكرمي سبلمة -3

4- Cass. 1
re
 civ., 17 décembre 1985, préc. 
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ن ادلسائل االستعجالية ال تدخل أطراف دد األأ دعاءالقضاء احملاكم الليبية، ورغم  اسيكون خاضع
ضمن اختصاص احملكمة ادلعينة دبوجب اتفاق اخلضوع االختياري، زلكمة النقض أيدت زلكمة 

اللييب، دىت تلك ن األطراف قد اتفقوا على إخضاع كل الدعوى إذل القضاء أاالستئناف على سبسكها ب
 اليت تتعلق بادلسائل االستعجالية، وضلن نرى أن ىذا ادلوقف غلب أيضا أن يطبق يف القانون اجلزائري.

 المطلب الثاني: اآلثار الشخصية التفاق الخضوع االختياري.
معرفة مدى إمكانية ادتجاج طرف هبذا االتفاق اذباه ثر اتفاق اخلضوع االختياري مسألة أ ثَتي
خر دل يكن طرفا يف العقد الذي مت اشًتاطو فيو، لئلجابة على ىذه ادلسألة يتوجب الوقوف آشخص 

ذل إذل ادلتعاقدين فقط وال سبتد إال إعلى مبدأ نسبية آثار العقد، فوفقا ذلذا ادلبدأ آثار العقد ال تنصرف 
ينصرف العقد اذل ادلتعاقدين  » :نوأمن القانون ادلدين اجلزائري على  126الغَت، ديث تنص ادلادة 

ال يرتب العقد التزاما يف ذمة  »: أنو على من نفس القانون 111، كما تنص ادلادة «واخللف العام، ...
العاقدين ثره إال ذباه أ، ىذه ادلواد تبُت مبدئيا أن العقد ال ينتج « الغَت، ولكن غلوز أن يكسبو دقا

ُت فإننا نقصد هبم األشخاص يتكلم عن العاقدين األصلخرين، وعندما نشخاص اآليُت دون األاألصل
، دبعٌت كل شخص ما الغَت فهم كل باقي االشخاص اآلخرينالذين أبرموا العقد بامسهم وحلساهبم، أ

ُت بل ي، مع ذلك فإن آثار العقد ال تقتصر على العاقدين األصل1عقداليف  اأجنيب عن العقد دل يكن طرف
ذل اخللف اخلاص، فاخللف العام ىو من ؼللف السلف يف إبعض األديان  ذل اخللف العام ويفإتنصرف 

ذمتو ادلالية أو يف جزء منها ديث ػلل اخللف مكان السلف يف احلقوق والواجبات ادلكونة للذمة ادلالية، 
و فيما ؼلص قواعد ادلَتاث، أما اخللف اخلاص فهو الذي ؼللف أما عدا يف بعض احلاالت االستثنائية 

 شيء انتقل إليو، وقد يكون ىذا الشيء دقا عينيا كحق الرىن مثبل أو دقا شخصيا كحوالة غَته يف
ذل اخللف اخلاص أن إ، ويشًتط النصراف آثار العقد 2و غَت ماديأالدين مثبل، وقد يكون شيئا ماديا 

ن يكون أتكون احلقوق والواجبات اليت رتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي تلقاه اخللف اخلاص، و 

                                                 

 .408و 398السابق، ص علي فيبلرل، ادلرجع  -1

 وما بعدىا. 401، ص ادلرجع نفسو -2
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ن الفقو قد اختلف خبصوص أ، ونشَت ىنا إذل 1اخللف اخلاص على علم هبا وقت انتقال الشيء إليو
ن كبلعلا عام ألربديد الطائفة اليت ينتمي إليها الدائنون، فمنهم من اعترب أهنم يدخلون ضمن اخللف ال

ويدخل الدائنون ضمن يتأثر بالتصرفات اليت يقوم هبا السلف أو ادلدين، ومنهم من يرى عكس ذلك 
ن ادلشرع اجلزائري أ، غَت 2دقوقو ثابتة ومستحقة الوفاء ومدينو على قيد احلياة تاخللف اخلاص، مادام

، 3دخل الدائن العادي ضمن طائفة الغَت دُت منحو احلق يف رفع دعوى عدم النفاذ ادلقررة لصاحل الغَتأ
 واخللف العام، ويف بعض احلاالت ُتصلياألذل العاقدين إال إصل ال ينصرف وإن كان العقد يف األ

 غَت يف بعض احلاالت. الذل إن ينصرف أللخلف اخلاص، فإنو ؽلكن على وجو االستثناء 
ثر أبعد ىذا ادلسح ادلختصر ألطراف العقد والغَت يبدو مبلئما دراسة مدى إمكانية انتقال 

اتفاق اخلضوع االختياري فقط على األشخاص الذين فهل يطبق  اتفاق اخلضوع االختياري إذل ىؤالء،
االستثناء للغَت، وإن كان خرى قد تكون لو آثار سبتد على وجو أنو مثلو مثل العقود األقاموا بإبرامو، أم 

خر دل يربم آمر صحيحا فما ىي اآلليات اليت تسمح بنقل اتفاق اخلضوع االختياري إذل شخص ىذا األ
أطراف اتفاق اخلضوع االختياري الشرط، لذلك نرى أنو من ادلناسب مناقشة  العقد الذي أدرج فيو ىذا

 )الفرع الثاين(. للغَت اتفاق اخلضوع االختياريانتقال آثار )الفرع األول( قبل أن نتكلم عن 
 الفرع األول: أطراف اتفاق الخضوع االختياري.
ن اديث يساعلان يف تكوينو ويلتزمرادهتم بااللتزام إطريف العقد ىم من يصدر عنهم التعبَت عن 

نو ؽلكن التعاقد عن طريق النيابة وىي دلول إرادة شخص معُت يسمى النائب زلل إرادة أبو، غَت 
، 4ذل ذمة األصيل ال اذل ذمة النائباخر يسمى األصيل يف إنشاء تصرف قانوين تنصرف آثاره آشخص 

ل إرادة النائب زلل إرادة األصيل، والتزام ولتحقق النيابة ال بد من توفر بعض الشروط، ومنها إدبل

                                                 

إذا أنشأ العقد التزامات، ودقوقا، شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك  »: نوأمن القانون ادلدين اجلزائري على  109تنص ادلادة  -1
إذل خلف خاص، فإن ىذه االلتزامات واحلقوق تنتقل إذل اخللف يف الوقت الذي ينتقل فيو الشيء، إذا كانت من مستلزماتو وكان 

 .«اخللف اخلاص يعلم هبا وقت انتقال الشيء إليو

 .410-409علي فيبلرل، ادلرجع السابق، ص  -2

لكل دائن دل دينو، وصدر من مدينو تصرف ضار بو أن يطلب عدم  »: من القانون ادلدين اجلزائري على انو 191تنص ادلادة  -3
 .410نفاذ ىذا التصرف يف دقو،..."؛ أنظر : علي فيبلرل، ادلرجع السابق، ص 

 .398، ص ادلرجع نفسو -4
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ُت ي، وىكذا فإنو يف اتفاق اخلضوع االختياري، االتفاق على تع1النائب ددود نيابتو، والعلم بالنيابة
زلكمة معينة ال يلزم إال األطراف الذين ابرموا ىذا االتفاق، سواء قام األطراف بإبرامو بنفسهما شخصيا 

ذل ذمة إ، وعندما يربمانو بواسطة من ينوب عنهما فإن آثار االتفاق تنصرف عنهما من ينوبأو بواسطة 
، 2شخص األصيل ال إذل الشخص الذي ذكر يف ىذا االتفاق أو وقع عليو بصفة غَت صفة األصيلال

ال ، مع ذلك 3دقا وال يتحمل التزاما ثار العقد من الغَت ديث ال يكتسبوىنا يعترب النائب بالنسبة آل
ذل إصلي الذي أدرج فيو شرط اخلضوع االختياري على ادلتعاقد ودده، بل ينصرف العقد األ قتصر أثري

لزام العقد إو خاصا، ويف اتفاق اخلضوع االختياري ؼلتلف مدى أن يكون عاما أخلفو، ىذا اخللف إما 
 .4و عاماأللخلف حبسب ما إذا كان اخللف خاصا 

 الخلف العام.  الفقرة األولى:
ينصرف العقد اذل ادلتعاقدين واخللف العام، ما  » :نوأمن القانون ادلدين على  126تنص ادلادة 

ثر ال ينصرف إذل اخللف العام كل ذلك مع مل، أو من نص القانون، أن ىذا األدل يتبُت من طبيعة التعا
تصرف الذي بالنسبة لل ا، ىذا النص يبُت أن اخللف العام يعترب طرف«مراعاة القواعد ادلتعلقة بادلَتاث.

مر والتزامات، على أن ال ؽلس ىذا األبرمو سلفو، وعليو فإن آثاره تنصرف إليو، يف ما رتبو من دقوق أ
نو ال تركة إال بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا، وىذا يعٍت أن التزامات أبقواعد بادلَتاث، من بينها مبدأ ب

ذل إالوارث وتستحق منها، وما تبقى من دقوق يؤول  ذل الوارث بل تبقى يف تركةإتنتقل ادلورث ال 
، وتنفيذ الوصايا، وبالنسبة التفاق اخلضوع االختياري ال ينتقل بدوره اذل 5الوارث بعد سداد الديون

على طبيعة احلق أو  ،تصفية آثار العقد ادلنقضيعلى اخللف العام، إذا كان ىذا النزاع ينصب مثبل 
ن ألكن ىناك من يعتقد  ،6ذل الورثةإمثبل كعدم انتقال دق اإلغلار  عام،ذل اخللف الإالذي ال ينتقل 

ذل اخللف العام إذاتو ينتقل  شرط اخلضوع االختياري ادلربم للنظر يف ادلنازعات ادلتعلقة بالعقد ادلنقضي

                                                 

 .319نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -1

 .319؛ نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص 169-168ناصر عثمان زلمد عثمان، ادلرجع السابق، ص  -2

برم النائب يف ددود نيابتو عقدا باسم االصيل فإن ما ينشأ عن ىذا أإذا  »: من القانون ادلدين اجلزائري على أنو 74تنص ادلادة  -3
 .«العقد من دقوق، والتزامات يضاف إذل األصيل.

 .320نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -4

 .170ناصر عثمان زلمد عثمان، ادلرجع السابق، ص  -5

 من ق.م.ج. 2مكرر 469ادلادة  -6
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ويلزمو ما دام االتفاق على تعيُت احملكمة صحيحا يف دد ذاتو، وما يؤكد ذلك دسبهم ىو أن اتفاق 
، وىناك من يرى 1ضوع االختياري ىو اتفاق ذو طبيعة عقدية تابع للعقد األصلي ادلربم بُت الطرفُتاخل

ن الطبيعة اإلجرائية التفاق اخلضوع االختياري ذبعلو ال عبلقة لو بالتصرف يف دد ذاتو وبذلك أب
 .2ذل اخللف العام دون اعتباره من الغَتإتنصرف آثار ىذا العقد 

  .الخلف الخاص: الفقرة الثانية
ذل اخللف اخلاص بتوافر إفإن آثار العقد تنصرف  ق.م.جمن  127بناء على نص ادلادة 

ليو، والثاين يتمثل يف علم إول يتمثل يف أن يكون احلق من مستلزمات الشيء الذي انتقل شرطُت، األ
ذل اخللف إاخللف اخلاص هبذا احلق، وبالنسبة التفاق اخلضوع االختياري فإن انتقال ىذا االتفاق 

ول الذي يتطلب أن يكون من ق.م.ج، خبصوص الشرط األ 127بعد توفر شرطي ادلادة يتم اخلاص 
لنسبة نو متحقق دائما باأط نرى ذل اخللف اخلاص، ىذا الشر إاحلق من مستلزمات الشيء الذي انتقل 

ن موضوع ىذا االتفاق ىو تعيُت زلكمة لتنظر يف النزاعات الناشئة عن التفاق اخلضوع االختياري أل
ما بالنسبة للشرط الثاين ادلتعلق بعلم اخللف اخلاص أالعقد األصلي الذي انتقل للخلف اخلاص، 

ىناك ليو وقت االستخبلف، يف ىذه احلالة إباحلقوق اليت تعترب من مستلزمات الشيء الذي انتقل 
فراد إذا كان مندرجا يف العقد األصلي كشرط، أو كان منفصبل عنو يف اتفاق ضرورة للتفرقة بُت اتفاق األ

حققا تبعا لتحقق العلم على اختيار احملكمة ادلختصة مت قوذل يكون العلم باالتفااحلالة األمستقل، يف 
ن ىذا باتفاق اخلضوع االختياري، وذلك أللثانية فقد ال يتحقق العلم صلي، أما احلالة ابالعقد األ

االتفاق جاء منفصبل عن العقد األصلي، ويف ىذه احلالة ؽلكن للخلف اخلاص الدفع بعدم انتقال 
 . 3االتفاق على اختيار احملكمة ادلختصة

الفرنسية يف قرار  قرتو زلكمة النقضأذل اخللف اخلاص إثار اتفاق اخلضوع االختياري آانتقال 
ذا ادتوى عقد على شرط اخلضوع االختياري يعُت زلكمة لتنظر يف إنو أصادر عنها ديث قضت ب

                                                 

 .321نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -1

 .172ناصر عثمان زلمد عثمان، ادلرجع السابق، ص  -2

 .323-322نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -3
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تحكيم فإن ىذا الشرط يسري يف مواجهة ادلتنازل إليو كما ؽلكن العات ادلتعلقة هبذا العقد أو شرط االنز 
 .1االدتجاج بو على من ػلل زلل أدد ادلتعاقدين

 تقال آثار اتفاق الخضوع االختياري للغير.الفرع الثاني: ان
)الفقرة  ذل الغَتإآثار اتفاق اخلضوع االختياري  احلاالت اليت تنتقل فيها عن ن نتحدثأقبل 

النظام القانوين لنقل اتفاق اخلضوع االختياري مسألة  التطرق بالدراسة إذليبدو من ادلناسب الثانية( 
 )الفقرة االوذل(.
 نقل اتفاق الخضوع االختياري.ل النظام القانونيالفقرة األولى: 

احلديث عن النظام القانوين لنقل اتفاق اخلضوع االختياري يتطلب أوال ربديد القانون الواجب 
نرى أنو من ادلبلئم االستعانة دبا ىو مقرر التطبيق على نقل آثار اتفاق اخلضوع االختياري، ولفعل ذلك 

علا ن اتفاق اخلضوع االختياري وشرط التحكيم كبلأمي، مادام يلتحكيف ىذا اجملال على نقل الشرط ا
ن ربديد القانون الواجب التطبيق ألبلختصاص، بالنسبة لشرط التحكيم يرى البعض  اماضل اؽلثل اتفاق

على نقل الشرط التحكيمي تفرض التطبيق اجلامع للقانون ادلطبق على الشرط التحكيمي والقانون الذي 
خرون أن القانون ادلطبق على شرط االختصاص ال غلب أن يطبق آػلكم العقد األساسي، بينما يرى 

قاتو مع العقد األساسي، وعليو فإنو فقط على نقلو ديث أن ادلسألة هتم فقط ىذا الشرط يف عبل
القانون ادلطبق على نقل احلق األصلي دبعٌت قانون العبلقة األصلية ىو الذي غلب أن يفصل يف عملية 

ىؤالء ىذا احلل يف دالة أين احملال لو مع ذلك يطوع نقل اتفاق التحكيم أو اتفاق اخلضوع االختياري، 
تلك الصفة اليت سبنعو عادة من إبرام ىذا الشرط، كحالة نقل العقد العقد ادلتضمن اتفاقية االختصاص ؽل

إذل شخص معنوي من القانون العام، أو فرضية شرط اختصاص منقول إذل  اربكيمي اادلتضمن شرط
يف ىذه احلالة إعمال التطبيق ادلوزع، ديث يطبق قانون العقد األساسي  ويقًتدونمستهلك أو عامل، 
نو ىو ادلطبق يف أنقل الشرط، وتطبيق قانون القاضي القانون الذي من ادلفروض دلعرفة إذا كان ؽلكن 

مسائل قبول الشرط، دلعرفة إذا كان األثر القضائي للشرط ؽلكن أن يقبل يف النظام القانوين أين يثار ىذا 
الشرط، وىكذا ؽلكن استبعاد الشروط غَت الشرعية إذا كانت قد سبت بُت الطرف األصلي والشخص 

 .2لذي أثَت لديو نقل الشرطا
                                                 

 .174ناصر عثمان زلمد عثمان، ادلرجع السابق، ص  -1

2- N. COIPEL-CORDONNIER, thèse préc., n
os 

317 et s. 
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منهج خر يرى أن عملية نقل شرط اخلضوع االختياري ال غلب أن ربدد عن طريق آجانب 
كد يف ادلسائل َت، عن طريق إعمال قاعدة مادية تؤ الغذل إ، ويقًتح إمكانية سبديد آثار ىذا الشرط التنازع
نقل الشرط الوارد يف  على ؛العقدذل جوىر إ، وعلى أساس انتماء شرط اخلضوع االختياري الدولية

، الغرفة األوذل ادلدنية حملكمة النقض الفرنسية 1االتفاقية إذل كل شخص ؼللف الطرف ادلتعاقد األصلي
تلجأ أديانا للقواعد ادلادية للقانون الدورل اخلاص حلل مسألة انتقال شرط اخلضوع االختياري، فبعد 

مانح لبلختصاص يف عقد دورل يعد تنازال عن أي امتياز تصرػلها يف إددى القضايا بأن إدراج شرط 
عتربت أن ىذا الشرط يلزم صادب احلق القدمي كما ادلؤمن الفرنسي الذي ااالختصاص القضائي، ؼلص 

، ولكن ىذا احلل ال يبدو مطبقا على كل 2دل زللو، ديث غلب أن ػلدث ىذا الشرط آثاره كاملة
 ذا على األقل ما يبدو يف ادلسائل البحرية، زلكمة النقضى ،فرضيات نقل شرط اخلضوع االختياري

شحن ليس ناجزا يف دق ادلرسل إليو إال إذا   وثيقةتعترب أن شرط اخلضوع االختياري ادلدرج يف  الفرنسية
، ىذا ادلبدأ يؤكد على أن عملية نقل بوليصة الشحن إذل 3و أو كان موضوع رضا خاصبكان عادلا 

البحث عن القانون الواجب التطبيق، وىذا ادلبدأ ؽلثل قاعدة مادية من القانون ادلرسل إليو تتم دون 
دل تلجأ إذل عملية التنازع، فهي دل تصدر  الفرنسية زلكمة النقض كانت  نو إذاأيبدو إذا  ،الدورل اخلاص

مع ذلك قاعدة مادية تعلن مبدأ عام مطبق على كل داالت نقل شرط اخلضوع االختياري، ما يؤكد 
منهج التنازع يف قضايا أخرى، ديث قررت يف دكم صادر  تطبقك أن زلكمة النقض الفرنسية ذل

ذل إأن القانون الفرنسي ال ػلكم بالضرورة مسألة انتقال شرط اخلضوع االختياري  م1771 سنةعنها 
دولة  ون البلجيكي بوصفو قانونو القانأالغَت بوصفو قانون القاضي، فهو ؼلضع إما للقانون اخلاص بو 

، يف قضية أخرى قررت 4و القانون اذلندي وىو القانون الواجب التطبيق على عقد النقلأصدار، اإل
ذل القانون الوطٍت الواجب التطبيق دلعرفة مدى صحة إزلكمة النقض الفرنسية كذلك بضرورة اللجوء 

بية تسَت يف نفس ىذا النهج و ور ، من جهتها زلكمة العدل األ5نقل اتفاق اخلضوع االختياري للغَت
ن الشرط ادلانح لبلختصاص ادلربم بُت الناقل والشادن أديث ال تستبعد منهج التنازع، دُت قررت 

                                                 

1- P. Guez, thèse préc., p. 406. 

2- Cass. 1
re 

civ., 25 novembre 1986, Rev. crit. DIP 1987, p. 396, note H. Gaudemet-Tallon. 

3- Cass. com., 1
er
 février 1955, JCP 1955, II, n° 8772, note J. Hemart. 

 .180-179ناصر عثمان زلمد عثمان، ادلرجع السابق، ص  -4

5- Cass.com., 16 décembre 2008, n°08-1     ; Cass.civ., 1
re
, 1  décembre 2008, n°07-18834; J.B 

Racine, L’efficacité des clauses attributives de juridiction stipulées dans un connaissement 

maritime, Revue des contrats  1 juillet 2009 n° 3, P. 1193. 
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ن يكون اكتسابو ذلا قد أوادلدرج ضمن وثيقة شحن، ينتج آثاره ذباه الغَت احلامل لوثيقة الشحن بشرط 
 .1الوطٍت ادلطبق دل زلل الشادن يف احلقوق وااللتزامات دبوجب القانون

ن مسألة القانون الواجب التطبيق على انتقال أواضحا من االجتهادات القضائية السابقة  يبدو 
نو يف القانون اجلزائري مسألة القانون الواجب أاخلضوع االختياري دل تلقى إمجاعا كامبل، وضلن نرى 

برم لصاحلو ىذا أعلى احلق الذي  التطبيق على نقل اتفاق اخلضوع االختياري ػلكمها القانون ادلطبق
 االتفاق فهو الذي ػلدد إمكانية نقل الشرط من عدمو.

ار بشأهنا ثعملية نقل شرط اخلضوع االختياري يتحكم فيها طابعو التبعي، وىذه ادلسألة 
مي أين تساءل البعض عما إذا كانت استقبللية الشرط ال يتعلق بالشرط التحكيخبلف خصوصا فيما 

شرط ل )وىو نفس الشيء بالنسبة لنقلو، فمنهم من يرى بأنو مادام أن الشرط التحكيمي اسبثل عائق
االستقبللية عن العقد  بسببال ؽلسو البطبلن الذي ؽلس العقد الذي اشًتط فيو  (اخلضوع االختياري

ذل احملال لو ال غلب أن تطبق بالضرورة على إاألصلي، فإن القواعد ادلطبقة على انتقال احلق من احمليل 
مسألتُت سلتلفتُت ال تتبع  اتُتذل الدائن احملال لو احلق، ألن ىإانتقال شرط التحكيم من الدائن احمليل 

هو شرط ن الشرط التحكيمي ال يستقل عن العقد استقبلال كامبل، فأخرون يرون آ، 2خرىعلا األاددإ
كغَته من الشروط وال   اال شرطإادلربم بُت الطرفُت، ولذلك فهو ليس صلي مت النص عليو يف العقد األ

درج فيو، وىؤالء ال يستعملون مصطلح أساسي الذي كن فصلو بصفة مطلقة عن العقد األؽل
ديث أن العبلقة بُت شرط التحكيم والعقد ليست  (séparabilité)االستقبللية ولكن مصطلح التفريق 

ساسي، ويرون أنو رغم عن العقد األ ربكيم منفصلتفاق ؽلكن تصور وجود امنفصلة سباما، وبالتارل ال 
االستقبللية النسبية اليت تربر عدم تأثره ببطبلن العقد األساسي، إال أن ىذه االستقبللية دورىا يتحدد 

، أما فيما يتعلق بنقل احلق فاألمر ؼلتلف فإن ادلبدأ 3ثار بطبلن العقد على شرط االختصاصآيف مسألة 
ساسي وبالتارل فإن نقل احلق ا بالنسبة للعقد األىو عدم استقبللية شرط التحكيم ألنو ؽلثل شرط تبعي

 . 4يف شرط التحكيم يًتافق مع نقل العقد الذي مت اشًتاطو فيو

                                                 

1- CJCE, 19 juin 1984, Rec. 1984, p. 2417, concl. G. Slynn ; Rev. crit. DIP 1985, p.391, note H. 

Gaudemet-Tallon; JDI 1985, p. 159, obs. J.-M. Bischoff. 

 .218-217أشرف وفا زلمد، ادلرجع السابق، ص  -2

3- P. Guez, thèse préc., p. 410. 

 .221أشرف وفا زلمد، ادلرجع السابق، ص  -4
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اسي، فقد سمع إرادة األطراف يف العقد األ أيضا نقل اتفاق اخلضوع االختياري قد يصطدم
ن أشخاصو، دبعٌت أذل إساسي أن الشرط ادلانح لبلختصاص مت عقده بالنظر يتبُت من نصوص العقد األ

الشخص يكون فيو زلل اعتبار، ىي فرضية نادرة ولكنها شلكنة احلدوث، ويف ىذه احلالة ال ينتقل 
خَت ال ؽلكنو خر ىذا األآذل دائن إلي بنقل دقو صاحلق احملال، فإذا قام الدائن األالشرط عند انتقال 

صلي فقط هبذا الشرط بينو وبُت الدائن األ ن ادلدين قد قبل ىذا االلتزامرط التحكيم، ألشالتمسك ب
خر، كما ؽلكن أن يتفق األطراف سواء الدائن األصلي وادلدين أو الدائن اجلديد آدون أي شخص 

استبعاد ثره يف أوادلدين على عدم انتقال شرط اخلضوع االختياري، ويف ىذه احلالة ينتج ىذا االتفاق 
 . 1ذل احملال لو احلقيو ينتقل احلق احملال دون الشرط إإعمال الشرط وعل

برام تصرف من إقد يتم أيضا إثارة مسألة امتياز التقاضي دبناسبة نقل دق معُت، فقد يتم 
ذل دائن جديد جزائري، للدائن اجلزائري إخر، ويقوم الدائن األجنيب بنقل دقو آجنيب أطرف أجنيب مع 

 من ق.إ.م.إ.ج، يف 21احملال لو احلق يف أن يستفيد من امتياز االختصاص القضائي طبقا لنص ادلادة 
اتفاق خضوع اختياري يعُت زلكمة معينة لتفصل يف النزاعات  يساسىذه احلالة، إذا تضمن العقد األ

ذل احملكمة ادلتفق عليها إل لو احلق بأن يلتزم برفع الدعوى الناشئة خبصوص العقد، فإنو غلب على احملا
ج شرط خضوع اختياري مر يربره أوال أن الدائن األصلي بقبولو إدرا  ادلدين والدائن األصلي، ىذا األبُت

من ق.إ.م.إ.ج،  21ساسي يكون قد تنازل عن امتياز التقاضي ادلمنوح لو دبوجب ادلادة ضمن العقد األ
، ديث يلجأ الدائن الغَت جزائري 2ذل التحايلإىذا االمتياز يف ىذه احلالة قد يؤدي وألن استعمال 

بو  ص للمحاكم اجلزائرية، ىذا ما قضىذل شخص جزائري هبدف عقد االختصاإاحمليل بنقل دقو 
برمت عقدا مع إددى الشركات أن شركة سويسرية أالقضاء الفرنسي يف قضية تتلخص وقائعها يف 

ن يكون البيع للطائرات أتخصصة يف تصنيع الطائرات ادلدنية، ديث مت النص يف العقد على األمريكية ادل
مريكية قامت ببيع بعض الطائرات من النوع ادلتفق ن الشركة األأبصورة دصرية للشركة السويسرية، غَت 

الدعوى أمام ديث رفعت مريكية، السويسرية واألبُت الشركتُت  اعليو لشركة كونغولية، شلا سبب نزاع
سرية بنقل دقوقها ذباه مريكية، وبعد مرور سنتُت على رفع الدعوى قامت الشركة السوياحملاكم األ
خَتة برفع دعوى أمام احملاكم الفرنسية مستعملة امتياز يكية لشركة فرنسية، فقامت ىذه األمر الشركة األ

                                                 

 وما بعدىا. 227ادلرجع السابق، ص  أشرف وفا زلمد، -1

 وما بعدىا. 212، ص  ادلرجع نفسو -2
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، بعد عرض النزاع أمام احملكمة االبتدائية،  من القانون ادلدين الفرنسي 12التقاضي ادلمنوح ذلا يف ادلادة 
بقبول الدعوى استنادا دلعيار امتياز التقاضي  (Perpignan) "بَتبينيون"قضت احملكمة التجارية دلدينة 

مريكية ودكمت عليها بدفع الفرنسي، وقضت بإدانة الشركة األ من القانون ادلدين 12الوارد يف ادلادة 
الستئناف الذي قامت بو الشركة ليها دقوق الشركة السويسرية، بعد اإال تعويض للشركة الفرنسية احمل

بنقض دكم الدرجة م 1763ماي  4قضت بتاريخ  (Montpellier)مام زلكمة مونبيلييو أمريكية األ
سناد هبدف منح االختصاص للمحاكم الفرنسية، ربايل من خبلل تغيَت ضابط اإل وجودوذل بسبب األ

)الدائن اجلديد(، كما  صلي( والشركة الفرنسية)الدائن األ عبلقة بُت الشركة السويسرية ةوجود ألي وأنو ال
مريكي شلا يعد دبثابة تنازل عن مام القضاء األأالسويسرية رفع دعوى  ةن احلوالة قد سبت بعد قبول الشركأ

ىذا احلكم يف قرار صادر عنها سنة  ةيدت زلكمة النقض الفرنسيأالتمسك بامتياز التقاضي، وقد 
 . 1م1765

 .اتفاق الخضوع االختياريحاالت انتقال آثار بعض : الفقرة الثانية
زبتلف صور انتقال آثار اتفاق اخلضوع االختياري، فقد تأخذ صورة دوالة احلق، كما ؽلكن أن 

انتقال آثار اتفاق اخلضوع ، داالت 2تتم يف صورة اشًتاط دلصلحة الغَت، أو التعهد عن الغَت ...اخل
 منها يف ىذه الفقرة. ااالختياري ال ؽلكن دصرىا ولذلك سنعرض بعض

 .بواسطة دوالة احلق اتفاق اخلضوع االختياريانتقال آثار  أوال:

عقد واليت تعرف بأهنا  (cession de créance)بصفة عامة تنتقل احلقوق بواسطة دوالة احلق 
ومن  ،والدائن اجلديد ػلّل الثاين دبقتضاه زلّل األول يف دقوقو ق َبَل ادلدينيتّم باتفاق الدائن األصلي 

، والدائن اجلديد ويسّمى (cédant)احمليل : الدائن األصلي ويسّمى طراف وىمثبلثة أ الواضح أن ىناك
بقصد نقل والغالب أن تتّم احلوالة ، (cédé) عليو احملال، وادلدين ويسّمى (cessionnaire)ال لو أو احمل

مها عندما يكون الدائن يف داجة للمال ابر إيتم وقد  ،احلق من احمليل إذل احملال لو بالبيع أو اذلبة مثبلً 
، 3ويكون دقو مؤجبل، فيحيل دقو اذل آخر نظَت مبلغ من ادلال يكون عادة أقل من قيمة احلق احملال

                                                 

1- Civ. 1
re
, 24 nov. 1987, JCP 1989. II. 21201, note P. Blondel et L. Cadiet ; JDI 1988. 793, note E. 

Loquin. 
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ضوع االختياري يف وجود دوالة احلق، ثر الذي ػلدثو اتفاق اخلىذا اإلطار يثور التساؤل دول األ يف
ديث زبضع تقليديا دوالة احلق للقواعد العامة يف رلال االختصاص القضائي الدورل، فتختص بو زلاكم 

شكال يثور خصوصا حبالة اتفاق اخلضوع االختياري هبا موطن ادلدعى عليو، إال أن اإلالدولة اليت يوجد 
 ُتطراف باالتفاق على تعيق هبذا االتفاق، فقد يقوم األاحل ديث غلب معرفة مدى التزام احملال لو

ذل شخص آخر فهل إة سلتصة للنظر يف ادلنازعات ادلتعلقة بعقدىم، مث يقوم الدائن بنقل دقو مزلك
ددعلا يرى عدم قابلية الشرط أينتقل شرط اخلضوع االختياري مع دوالة احلق؟ يف ىذا الشأن اذباىُت 

 .1ذل احملال لوإضرورة انتقال الشرط ادلانح لبلختصاص ب ىأما االذباه الثاين فَت ذل احملال لو، إلبلنتقال 
ول يرى أن شرط اخلضوع االختياري الذي يرد ضمن أي اتفاق، ال ينتقل اذل الغَت االذباه األ

طراف العقد الذي أاحملال لو احلق الوارد يف العقد االصلي، ألن شرط اخلضوع االختياري يلتزم بو فقط 
ن أذل الغَت الذي انتقل لو احلق الوارد يف ىذا األخَت، وينتج عن ذلك إتضمن ىذا الشرط، وال ينتقل 

صلي ينتقل طبقا لعقد دوالة احلق، وال ينتقل معو الشرط ادلانح لبلختصاص، ألن الدائن احلق األ
فصل يف النزاعات اليت قد تثور بشأن  زلاكم دولة ما لتُتاألصلي الطرف يف العقد والذي وافق على تعي

العقد قد تغَت، يف دُت أن إرادة الدائن اجلديد احملال لو احلق دل تتجو اذل اختيار احملكمة اليت عينها 
على ما سبق فإنو ال ؽلكن االدتجاج بشرط اخلضوع االختياري ضد  ب ناءً ، و 2اتفاق اخلضوع االختياري

دراج الشرط، إال إقبل دوالة احلق ادلتعلقة بالعقد األصلي الذي مت فيو  الدائن احملال لو احلق دىت ولو أنو
، ىذا االذباه أخذت بو الغرفة التجارية حملكمة النقض الفرنسية، 3يف دالة ما إذا قبل ىذا الشرط صرادة

ال طرفيو، وال إن العقد ال يلزم أديث استندت يف ذلك اذل فكرة األثر النسيب للعقد، واليت يًتتب عليها 
من القانون ادلدين الفرنسي، ىذا االذباه الذي  1143ذل الغَت، وذلك طبقا لنص ادلادة إؽلتد االلتزام بو 

تبنتو الغرفة التجارية حملكمة النقض الفرنسية يعترب تطبيقا لقاعدة من القواعد ادلادية وليس تطبيقا لقواعد 
الواجب التطبيق على العقد، ولكنها دددت مباشرة الشروط  تنازع القوانُت، وذلك ألهنا دل ربدد القانون

                                                 

 .204، ص ادلرجع السابق أشرف وفا زلمد، -1

 .176ناصر عثمان زلمد عثمان، ادلرجع السابق، ص  -2

 .205السابق، ص أشرف وفا زلمد، ادلرجع  -3
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دكام الصادرة د تبنت ىذا االذباه الكثَت من األاليت يتم وفقا ذلا انتقال الشرط ادلانح لبلختصاص وق
 .1عن القضاء الفرنسي

ذل الغَت إاالذباه الثاين يرى بأن شرط اخلضوع االختياري الذي يرد ضمن العقد األصلي ينتقل 
طراف العقد األصلي كما أاحملال لو احلق الوارد يف العقد األصلي، ألن شرط اخلضوع االختياري يلتزم بو 

صلي ينتقل طبقا لعقد دوالة ن العقد األأيلتزم بو احملال لو احلق الوارد يف ىذا العقد، ويًتتب على ذلك 
ن رفض منطقيا، ألاحلق وينتقل معو يف نفس الوقت شرط اخلضوع االختياري، ىذا االذباه يقدم دبل 

ذل الغَت مع احلق األصلي يًتتب عليو اإلضرار دبتطلبات إقابلية شرط اخلضوع االختياري لبلنتقال 
اكم التابعة لدولة ما، ومن غَت ادلبلئم التجارة الدولية، ألن ادلدين قد قبل عقد االختصاص للمح

صلي قد تنازل عن ن الدائن األأخرى، حبجة أتو بعد ذلك برفع الدعوى عليو أمام زلكمة دولة أمفاج
كدتو أدقو للغَت دبقتضى عقد احلوالة احلق، وىذا األخَت ال يلتزم بشرط اخلضوع االرادي، ىذا االذباه 

ذل احملال لو إية واليت تبنت مبدأ انتقال شرط اخلضوع االختياري الغرفة ادلدنية حملكمة النقض الفرنس
ذل الغَت استثناء عن مبدأ األثر النسيب للعقد إ، ديث يعد مبدأ انتقال شرط اخلضوع االختياري 2احلق

، وىناك من 3ذل الغَتإوالذي يقضي بأن أثر الشروط التعاقدية يقتصر على طريف العقد وال يتعداه 
قد مت قبول انتقال الشرط التحكيمي عن طريق دوالة احلق يف االجتهاد  ما دام ويضيف أيضا أن

 . 5، فلماذا يكون خبلف ذلك خبصوص شرط اخلضوع االختياري4القضائي
بية أيضا قررت استنادا إذل اتفاقية بروكسل اعتماد مبدأ انتقال شرط و ور زلكمة العدل األ

ن اخللف العام بالنسبة للدائن احملال لو احلق يعترب من أذل الغَت، على أساس إاخلضوع االختياري 
من شروط منصوص عليها يف العقد صلي، ولذلك من ادلنطقي أن ينتقل إليو احلق احملال برمتو، دبا فيو األ
صلي وادلدين، ومنها باخلصوص شرط اخلضوع االختياري، ففي دكم ي ادلربم بُت الدائن األساساأل

بية أن شرط اخلضوع االختياري ادلنصوص عليو يف و ور ت زلكمة العدل األ، قرر م1762 سنةصادر عنها 
 صحيحا يف العبلقة بُت الناقل وصادب البضاعة ادلشحونة، ؽلكن االدتجاج ربعقد الشحن والذي يعت

                                                 

 .178-177ناصر عثمان زلمد عثمان، ادلرجع السابق، ص  -1

 .وما بعدىا 206أشرف وفا زلمد، ادلرجع السابق، ص  -2

 .208؛ أشرف وفا زلمد، ادلرجع السابق، ص 182ناصر عثمان زلمد عثمان، ادلرجع السابق، ص  -3

4- CA Paris, 6 mai 1992, Rev. arb. 1993, p. 624, note L. Aynes ; Cass. 2e civ., 13 mai 1966, Rev. 

crit. DIP 1967, p. 335, note E. Mezger. 
5- P. Guez, thèse préc., p. 412. 
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ن القانون أبو من طرف الغَت ادلتنازل لو من طرف الناقل عن احلقوق ضد صادب البضاعة، طادلا 
 .1ن احلوالة تتم يف مجيع احلقوق وااللتزامات ادلتعلقة بعقد النقلأبيق يقرر الوطٍت الواجب التط

بية ال يتعلق حبوالة احلق ولكن و ور خر صادر عن زلكمة العدل األآبعضهم يقيس على دكم 
باالشًتاط دلصلحة الغَت ليؤكد على مدى جواز انتقال اتفاق اخلضوع االختياري للغَت الذي دل تتجو 

مر يتعلق بشيء وادد وىو ربديد مدى جواز انتقال شرط اخلضوع ، مادام األ2االلتزام بوذل إإرادتو 
من اتفاقية  15بية يف ىذا القرار بأن نص ادلادة و ذل الغَت، ديث قررت زلكمة العدل األور إاالختياري 

بروكسل تشًتط الكتابة لصحة شرط اخلضوع االختياري، وبعد تأكدىا من ذلك قضت احملكمة بأن 
نو أاشًتاط الكتابة ليس أمرا الزما الستفادة الغَت الذي قرر دلصلحتو االشًتاط دلصلحة الغَت، دبعٌت 

ثبتوا شرط اخلضوع االختياري كتابة، فإن دق الغَت أمُت( قد أ)عقد الت ساسين طريف العقد األأمادام 
ن ىذا الشرط صحيح أكمة ن يكون ثابتا بالكتابة، ومنو اعتربت احملأادلقرر دلصلحتو الشرط ال يشًتط 

بية قد وضعت هبذا احلكم قاعدة مادية فحواىا و ، وىكذا تكون زلكمة العدل األور 3ثره للغَتأوؽلتد 
دلانح ن الشرط اأ، وتستمد ىذه القاعدة ادلادية من اعتبار للغَتانتقال شرط اخلضوع االختياري 

)عقد التأمُت(،  الذي ورد فيو الشرطصلي ساسي وىو العقد األمر األلبلختصاص أمر فرعي يتبع األ
ذل إساسي ما انتقل احلق ادلتعلق بالعقد األساسي، فإذا ن الفرعي يتبع األأوذلك وفقا للقاعدة اليت تقرر 

ىناك من يرى أن مصَت شرط ، نشَت ىنا إذل أن 4الغَت فإن نفس ادلصَت يكون زلفوظا للشيء الفرعي
ؼلضع للقانون الذي ػلكم احلق  نأعامة بالنسبة للغَت غلب  اخلضوع االختياري يف دوالة احلق وبصفة

                                                 

 ديث جاء يف ىذا القرار:  -1
« en ce qui concerne le rapport entre le transporteur et le tiers porteur, il est satisfait aux conditions 

posées à l'article 17 de la Convention dès lors que la clause attributive de compétence a été 

reconnue valide entre le chargeur et le transporteur, et qu'en vertu du droit national applicable, le 

tiers porteur, en acquérant le connaissement, a succédé au chargeur dans ses droits et obligations » ; 

CJCE, 19 juin 1984, préc.; 
 .180ناصر عثمان زلمد عثمان، ادلرجع السابق، ص راجع أيضا :  -

 .   -   أشرف وفا زلمد، ادلرجع السابق، ص  -2

3- « dans le cadre d'un contrat d'assurance, [qu'] une clause attributive de juridiction stipulée en 

faveur de l'assuré, tiers, par rapport au contrat et personne distincte du preneur d'assurance, doit 

être considérée comme valide au sens de l'article 17 de la Convention s'il a été satisfait à la 

condition de forme écrite prévue par cet article, dans les rapports entre l'assureur et le preneur 

d'assurance et si le consentement de l'assureur s'est manifesté d'une manière claire et précise à cet 

égard », CJCE, 14 juillet 1983, Rec. 1983, p. 2503, concl. F. Mancini ; JDI 1983, p. 843, note A. 

Huet ; Rev. crit. DIP 1984, p. 142, note H. Gaudemet-Tallon. 

 .181ناصر عثمان زلمد عثمان، ادلرجع السابق، ص  -4
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ن ىذا القانون ىو الواجب التطبيق على العقد الوارد النص فيو على شرط أساسي، على اعتبار األ
ىذا الشرط لبلنتقال مع  ذل ىذا القانون لتحديد مدى قابليةإاخلضوع االختياري، وعليو غلب الرجوع 

اد القانون الذي ػلكم ذل استبعإذل الغَت، أما القول بوجود قاعدة مادية فهذا سيؤدي إصلي العقد األ
 . 1صلية وىو القانون الطبيعي حلكم ىذه ادلسألةالرابطة األ

يف مسائل النقل البحري انتقال شرط اخلضوع االختياري إذل ادلرسل إليو والذي من ادلفًتض أنو 
ػلكمو قبول خاص للشرط من طرف  ؛2والذي مت اشًتاطو في ال يشارك يف إنشاء عقد النقل البحري

ىذا األخَت، االجتهاد القضائي حملكمة النقض الفرنسية يقدر أن الشرط ادلانح لبلختصاص ليس ناجزا 
، يف احلقيقة ربديد مركز ادلرسل إليو يف وثيقة الشحن شكل 3يف دق ادلرسل إليو إال إذا قبلو صرادة

ن ادلرسل إليو يعترب مبدئيا مثل الغَت، ومع ذلك ىو يف صلة أالفقهاء يرون صعوبات كثَتة، فبعض من 
مباشرة بعقد النقل ولو احلق ادلباشر ضد الناقل على أساس أن ادلرسل إليو يستفيد من عقد النقل عن 

لصاحلو عن طريق ادلرسل، ىذا احلل ال يسمح بتربير صلاز شرط  اطريق اشًتاط دلصلحة الغَت موضوع
االختياري على ادلرسل إليو، فاالشًتاط دلصلحة الغَت يًتتب عليها اكتساب الغَت دقا دون  اخلضوع
 شلكن. غَت غَت ال، لذلك يبدو أن االرتكاز على فكرة االشًتاط دلصلحة 4ي التزامأربميلو 

ىي اليت تسمح بانضمام ادلرسل إليو  ةن اإلرادأن ادلرسل إليو يعترب من الغَت غَت أخر يرى آفقو 
ذل عقد النقل البحري، فمثبل يف دالة إساس انضمامو أخَت ىو  عقد النقل البحري، فرضا ىذا األذلإ

ليو البضائع يكون قد قبل العقد كما ىو جبميع شروطو، دبا فيها شرط اخلضوع إتسلم ادلرسل 
أصلو وإظلا يصبح كذلك بعد انضمام ادلرسل  يف اثبلثي ااالختياري، وىكذا فإن عقد النقل ليس عقد

خَت طرفا يف العقد دبجرد قبولو، ادلرسل إليو دسب ىذا الرأي ؽلر من صفة إليو، ديث يصبح ىذا األ
الغَت وقت تشكيل العقد إذل صفة الطرف يف الوقت الذي ينظم إليو، فادلرسل إليو ينظم بقبولو إذل 

 . 5و الناقل اذباه ادلرسلاإلغلاب اجلماعي للتعاقد الذي التزم ب

                                                 

 .   أشرف وفا زلمد، ادلرجع السابق، ص  -1

 .08، ص ادلرجع السابق، مراد بسعيد -2
3- Cf. Cass com., 26 mai 1992, Rev. crit. DIP 1992, p. 703, note H. Gaudemet-Tallon; 25 

novembre 1997, Rev. crit. DIP 1998, p. 98, rapp. J.- P. Remery . 

 .212بسعيد مراد، ادلرجع السابق، ص  -4

 وما بعدىا. 223ص  ،ادلرجع نفسو -5
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الشحن دون أن تكون إرادتو  وثيقةليو أن ادلرسل إليو ال ؽلكنو االنضمام إذل إن طللص أما ؽلكن 
عنها يف ىذا االذباه، دىت ولو تعلق األمر باالنضمام إذل عقد أين مت ربديد زلتواه من طرف  امعرب 

يف ادلقابل غلب أن يكون من ادلمكن اللجوء إذل عادات األطراف أو معامبلت  ،األوائل ينادلتعاقد
 .أن قبول ادلستفيد ؽلكن أن يكون ضمنيا تأكيدالتجارة الدولية ل

 اانتقال شرط اخلضوع االختياري ال ؽلكن تصوره فقط يف دالة أين الغَت ؼللف يف احلقوق طرف
يشارك يف إبرام عقد اشًتط فيو اتفاق  ىناك شخص دل فيمكن يف أن يكون ،أو يكون بديبل لو امتعاقد

اخلضوع االختياري، غَت أنو كان ضحية عدم تنفيذ أو سوء تنفيذ ىذا العقد، ىذه احلالة ؽلكن تصورىا 
لكل دائن ولو دل ػلل  » :على أنو ق.م.جمن  167يف دالة الدعوى الغَت مباشرة، ديث تنص ادلادة 

و مجيع دقوق ىذا ادلدين، إال ما كان منها خاصة بشخصو أو غَت أجل دينو أن يستعمل باسم مدين
قابل للحجز، وال يكون استعمال الدائن حلقوق مدينو مقبوال إال إذا أثبت أن ادلدين أمسك عن 

، ىذا النص يبُت أن الدعوى «استعمال ىذه احلقوق، وأن ىذا اإلمساك من شأنو أن يسبب عسره،...
ها القانون للدائن ػلمي هبا دقوقو يف الضمان العام نتيجة تقصَت ادلدين يف غَت ادلباشرة ىي وسيلة وضع

من  172ادلطالبة حبقوقو، ديث ؽلكن للدائن رفع دعوى نيابة عن مدينو ضد مدين مدينو، وتنص ادلادة 
، ديث يتضح «يعترب الدائن يف استعمال دقوق مدينو نائبا عن ىذا ادلدين،... »: على أنو ق.م.ج

النص أن آثار الدعوى غَت ادلباشرة مؤسسة على فكرة نيابة الدائن عن ادلدين يف مباشرة ىذه من ىذا 
، فإذا كان ىناك اتفاق 1الدعوى، وىذا ما يسمح للدائن بادلطالبة دبا كان يستطيع أن يطالب بو مدينو
مام تلك أن يرفع دعواه أخضوع اختياري مدرج ضمن العقد يعُت زلكمة معينة فيمكن ذلذا الدائن 

 احملكمة ويتمسك باختصاصها.
 .التعهد عن الغَتانتقال آثار اتفاق اخلضوع االختياري من خبلل : ثانيا

إذا تعهد شخص عن الغَت فبل يتقيد الغَت بتعهده،  » :نوأعلى  ق.م.جمن  112تنص ادلادة 
ن يتخلص أفإن رفض الغَت أن يلتزم، وجب على ادلتعهد أن يعوض من تعاقد معو، وغلوز لو مع ذلك 

من التعويض بأن يقوم ىو نفسو بتنفيذ ما التزم بو. أما إذا قبل الغَت ىذا التعهد فإن قبولو ال ينتج أثرا 
ذل الوقت الذي إو ضمنا أن يستند أثر ىذا القبول أ يتبُت أنو قصد صرادة ال من وقت صدوره، ما دلإ

                                                 

 وما بعدىا. 114زلمد صربي السعدي، ادلرجع السابق، ص  -1
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، يتبُت من ىذا النص أن التعهد عن الغَت ىو اتفاق يتعهد دبقتضاه أدد طرفيو بأن «صدر فيو التعهد
و قبول ىذا التعهد أخر، وىذا الغَت لو مطلق احلرية يف رفض ل شخصا آخر يلتزم اذباه الطرف اآلغلع

لكن إذا  ،1بالنسبة للتعهدجنيب أي مسؤولية ألنو أوال شيء يقيده يف ذلك، ديث ال يًتتب على رفضو 
ذل الطرف إادلوجو من ادلتعهد  ما قبل الغَت بالتعهد فإن قبولو ينعقد بو العقد باعتباره قبوال لئلغلاب

، ويف ما 2معينا إال إذا نص القانون على ذلك خر، وال يشًتط يف قبول الغَت للتعهد أن يتخذ شكبلاآل
ال عندما يرفض صادب إؼلص اتفاق اخلضوع االختياري فإن مسألة التعهد عن الغَت ال تثَت الصعوبات 

دد الشركاء يف الشيوع بإبرام صفقة بامسو واسم أن يقوم أالشأن اتفاق اخلضوع االختياري، مثال ذلك 
ول خضوع اختياري، وال يكون للطرف األشركائو يف غياهبم، ويصر الطرف اآلخر على وضع شرط 

فيقوم بأبرام العقد مع  صلي،اري يف العقد األتوكيل خاص بادلوافقة على ابرام اتفاق اخلضوع االختي
ن ػلصل على موافقة شركائو على الصفقة مع شرط أ بخَتخر عن نفسو، ويتعهد ذلذا األالطرف اآل

جنيب عن العقد، و رفض التعهد، ألنو أأاخلضوع االختياري، ودلا كان للغَت احلق الكامل يف ادلوافقة 
ال اذا قبل االلتزام هبذا إخر ال يلزم الغَت باتفاق اخلضوع االختياري اآلالعقد ادلربم بُت ادلتعهد وادلتعاقد 

ذا رفضو يف ىذه احلالة على إتضمنو من شروط من بينها شرط اخلضوع االختياري، أما العقد وما ي
 .3ن يعوض ادلتعاقد معوأادلتعهد 

 .االشًتاط دلصلحة الغَت عن طريقانتقال آثار اتفاق اخلضوع االختياري : ثالثا
غلوز للشخص أن يتعاقد بامسو على التزامات  »نو: أق.م.ج على من  114تنص ادلادة 

دبية. أو أيشًتطها دلصلحة الغَت، إذا كان لو يف تنفيذ ىذه االلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت 
ن يطالبو أن يكسب الغَت دقا مباشرا قبل ادلتعهد بتنفيذ االشًتاط يستطيع أويًتتب على ىذا االشًتاط 

يكون ذلذا ادلدين أن ػلتج ضد ادلنتفع دبا يعارض مضمون و ، بوفائو، ما دل يتفق على خبلف ذلك
ال إذا تبُت من العقد أن إالعقد. وغلوز كذلك للمشًتط أن يطالب بتنفيذ ما اشًتط دلصلحة ادلنتفع، 

ط وعلا ادلشًت  ندلصلحة الغَت يفًتض وجود متعاقدي ط، فاالشًتا«ادلنتفع ودده ىو الذي غلوز لو ذلك.
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 م، ويشًتط لقيا1لشخص ليس طرفا يف العقد يسمى ادلنتفع ادق مان عقدا ينشئوادلتعهد، ديث يرب 
حلة  طراف العقد وعلا ادلشًتط وادلتعهد ودلصأن يكون التعاقد باسم أىذا االلتزام شروط معينة وىي 
خَت من دق مباشر للمستفيد وؽلكن ذلذا األنشاء إذل إرادهتما إن تتجو أشخص آخر يظهر يف العقد، و 

ذل ادلشًتط، وأن يكون إادلطالبة باحلق الناشئ عن العقد ادلربم بُت ادلشًتط وادلتعهد دون الرجوع 
ن اكتساب احلق غَت معلق غَته، وال يشًتط قبول ادلنتفع، ألللمشًتط مصلحة شخصية يف االشًتاط ل

ستفيد للحق دوره يتمثل على قبولو للحق، فهذا احلق ثبت لو من وقت انعقاد ادلشارطة، لكن قبول ادل
ذل عدم فرض احلق الناشئ عن عقد ادلشارطة إيف درمان ادلشًتط من الرجوع عن ادلشارطة، باإلضافة 

 .2على ادلنتفع رغما عنو
إذا توافرت مجيع الشروط السابق ذكرىا، فإن االشًتاط دلصلحة الغَت يعد خروجا على مبدأ 

اط دلصلحة الغَت على اتفاق اخلضوع االختياري ادلدرج يف ثر العقد، وعندما نطبق أدكام االشًت أنسبية 
و يف اتفاق أعقد ادلشارطة، فإنو غلب التفريق يف ما إذا كان ىذا الشرط قد ورد ضمن شروط العقد 

وذل يستطيع ادلستفيد التمسك هبذا االتفاق مثلو مثل ادلشًتط، كما يستطيع ادلتعهد الدق، يف احلالة األ
ىذا  أذل العقد الذي أنشإاق ضده، وادلستفيد عندما يطالب هبذا احلق إظلا يستند التمسك هبذا االتف

ن يلتزم دبا ادتواه العقد من شروط، ومن بينها شرط اخلضوع أاحلق، فيكون من الواجب عليو 
على نو إذا كان االتفاق أول يتمثل يف مرين األمر األأما احلالة الثانية فإنو غلب التفرقة بُت أاالختياري، 

برمو ادلشًتط قبل قبول ادلستفيد، فإنو يكون ملزما للمستفيد بعد القبول، أاختيار احملكمة ادلختصة قد 
مر الثاين، فيتعلق باحلالة اليت يأيت فيها االتفاق على ما األأن يكون عادلا بو قبل صدور القبول، أشريطة 

، انتقال شرط 3يكون ادلنتفع ملزما هبذا االتفاقاختيار احملكمة ادلختصة بعد القبول، ففي ىذه احلالة ال 
ذل الغَت دبوجب عقد فيو اشًتاط دلصلحة الغَت مت تكريسو أيضا من طرف االجتهاد إاخلضوع االختياري 

 .4ذل الغَتإثره أالقضائي الفرنسي الذي يعتربه صحيحا وؽلتد 
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 .احللولانتقال آثار اتفاق اخلضوع االختياري عن طريق  رابعا:
ي من قام أديان قد يتم الوفاء بالدين من غَت ادلدين، ويف ىذه احلالة يكون للغَت بعض األيف  

نو دل زلل أساس أن يرجع على ادلدين بالدعوى ذاهتا اليت كان ؽلتلكها الدائن اذباه ادلدين على أبالوفاء 
و بالقانون، وإذا كان ىناك اتفاق بُت الدائن أيكون باالتفاق أن واحللول إما  ،الدائن يف ىذا احلق

ثره يف دق الغَت الذي قام بالوفاء عند أوادلدين على اختيار احملكمة ادلختصة فهل يرتب ىذا االتفاق 
ول من التفرقة بُت فرضيُت الفرض األ لئلجابة على ىذا التساؤل السابق ال بد رجوعو على ادلدين؟

 بالدين على ادلدين بالدعوى الشخصية، والفرض الثاين يتعلق باحلالة وىفأؼلص احلالة اليت إذا رجع من 
اليت يرجع فيها ادلدين بدعوى احللول، ففي الفرض األول ال يلزم باالتفاق على اختيار احملكمة ادلختصة، 
ألنو يرجع حبق شخصي لو وليس حبق الدائن الذي وىف لو، أما لو رجع على أساس دعوى احللول، ففي 

الة ػلل زلل الدائن الذي أوفاه يف دق ىذا الدائن دبا لو من توابع، ومن بينها االتفاق على ىذه احل
ما إذا دل يكن عادلا باالتفاق على اختيار احملكمة أن يكون عادلا باالتفاق، أاخلضوع االختياري شرط 

 .1ادلختصة فبل يكون ملزما بو
 .العقد اجلماعيل انتقال آثار اتفاق اخلضوع االختياري من خبل: خامسا

و أفراد بصفتهم اجلماعية بفرد أنو العقد الذي يربط رلموعة من األيعرف العقد اجلماعي على 
ن ىذا العقد ال ينصرف أثره إال دلن اشًتك يف إبرامو فقط، أفراد، ومن ادلبلدظ خرى من األأدبجموعة 

ذل من دل يشًتك منهم يف ابرامو مادام قد انعقد باألغلبية اليت يتطلبها إذل سائر افراد اجملموعة دىت إوإظلا 
ادلستأجر، فهذا العقد يلزم  معالقانون، مثال ذلك عقد تأجَت ادلال الشائع الذي يعقد بأغلبية الشركاء 

برمت و اأم ال، وعليو إذا ادتوى ىذا العقد على شرط أبرام عقد االغلار إمجيع الشركاء سواء اشًتكوا يف 
فإن ىذا  راالغلبية اتفاقا خبصوص اخلضوع االختياري للنظر يف مجيع ادلنازعات ادلتعلقة بعقد اإلغلا

و االتفاق على اختيار أصلي كوا يف ابرام العقد األخرين الذين دل يشًت لشرط أو االتفاق يلزم الشركاء اآلا
 .2اليت دددىا القانون ةبرم باألغلبياو االتفاق أاحملكمة ادلختصة ما دام ىذا العقد 

                                                 

 .326نور محد احلجايا، ادلرجع السابق، ص  -1

 .327-326ص ، نفسوادلرجع  -2
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  الخاتمة
هذه الدراسة حبث موضوع االختصاص القضائي الدويل القائم على فكرة  يفلقد تناولنا 
رادة املشرتكة لألطراف يف مسائل االختصاص من توضيح دور اإل متكنا حيث اخلضوع االختياري،

خاصة يف إلرادة يف جمال االختصاص القضائي الدويل الدور املهم الذي تلعبه ابينا و  ،القضائي الدويل
يظهر هذا الدور من خالل االعرتاف و ، اخلاصة مسألة حتديد احملكمة املختصة يف جمال العالقات الدولية

بفكرة اخلضوع االختياري اليت تسمح لألطراف باختيار حمكمة أو عدة حماكم لتفصل يف النزاع القائم 
عات املتعاملني وتلبية بة لتوقعديد من الدول استجاالفكرة تقرها الو احملتمل الوقوع، هذه أبينهم 

م.ل   طموحا

مبنح  اسمح وحدهتدف إىل تعيني احملكمة املختصة ال  يتاخلضوع االختياري ال فكرة
مبوجب قاعدة اختصاص، فال يكون هلذا  ذلك االختصاص للهيئة القضائية احملددة فيه، بل جيب أن يتم

نها للفصل يف النزاع، هذه الفكرة يبدو ياالتفاق أثر إال حني يسمح له بذلك قانون الدولة اليت مت تعي
 االختصاص القضائي من جهة ريفيها اخلضوع االختياري كاتفاق من جهة، وكتصرف يتدخل يف تغي

  .ري ميثل ضابط اختصاص قضائي لنظام قضائي معنيتفاق اخلضوع االختيااىل أن إخلصنا قد و ، أخرى

هو ومن جهة أخرى  اعقد يعترب، فمن جهة ضوع االختياري يكتسي طبيعة خاصةاخلاتفاق 
تصرفات قانونية  يهبل إجرائي، طبيعته القانونية ال هي تعاقدية خالصة وال هي إجرائية خالصة  عمل

عقد ويف نفس الوقت مبثابة عمل إجرائي، فمصدره هو مبثابة إذن  ،طابعا معقدا فهو يكتسي معقدة،
ثاره على سلب االختصاص من حمكمة هي آهو تطابق إرادتني أنشأتا عقدا، هذا العقد يتمحور حمله و 

 ، طبيعته هذهجرائيةإهو عقد متعلق مبسائل  غري خمتصة، بتعبري آخر خمتصة أصال، ومنحه حملكمة أخرى
قواعد حسب ديدها حت يتم اليتقبول فكرة اخلضوع االختياري  مسألةتفرقة بني ال ىلإتؤدي بنا 
حمكمة ما  ينيتع فلألطراطار الذي ميكن فيه اإل يتبني لنا القضائي الدويل، ومن خالهلا االختصاص

لية تنفيذ فكرة اخلضوع االختياري آتابعة لنظام قضائي معني؛ وبني اتفاق اخلضوع االختياري الذي ميثل 
ا.   يف حد ذا
بينا أن طار حبثنا عن العالقة بني شرط اخلضوع االختياري والعقد األصلي املدرج فيه، إيف 

عن العقد األصلي سواء  مستقال اشرط اخلضوع االختياري اتفاق أغلبية الفقه واالجتهاد القضائي يعترب
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اق ورد يف صورة شرط مدرج فيه، أو كان يف اتفاق مستقل عن هذا العقد قياسا على استقالل اتف
التحكيم عن العقد األصلي يف مسائل التحكيم التجاري الدويل، فالعقد وشرط االختصاص تصرفان 

خر يتعلق بالقانون اإلجرائي، بالقانون املدين أو التجاري، واآلأحدمها يتعلق  انهناك عقدألن خمتلفان، 
الشرط فأن شرط االختصاص موجود ماديا يف العقد األصلي إال أن هناك بالضرورة اتفاقني؛  من رغمفبال

يهدف إىل تسوية النزاعات اليت ميكن أن ينشئها هذا العقد، وهذا يعين أن العقد ميثل موضوع الشرط، 
 والشرط ك على األقل استقاللية طبيعية بني العقدلهنا ونتيجة لذلك نهأمناص من القول ومن مث ال 
نه ال يشبه الشروط أ، غري اتبعي اهذا الشرط شرط هذه االستقاللية ليست تامة حيث يبقى ،املدرج فيه

هو شرط من نوع خاص نظرا لطبيعته اخلاصة، فأثره يتمثل يف فاألخرى للعقد كالشرط اجلزائي مثال، 
ن أن تكون خبصوص صحة حل النزاعات احملتملة الوقوع بشأن العقد املدرج فيه، هذه النزاعات ميك

، يف حد ذاته، لذلك جيب أن يعامل هذا الشرط معاملة خمتلفة عن باقي الشروط األخرى يالعقد الرئيس
العقد  بطالنثرين األول يتمثل يف منع امتداد أرتب تشرط اخلضوع االختياري ل املمنوحة ستقالليةاال هذه

؛ والثاين يتمثل يف إمكانية إخضاع على الشرط املدرج فيه بأثر رجعي، حيث يبقى الشرط قائما وفعاال
خر غري ذلك الذي حيكم العقد الرئيسي أو إخضاعه إىل قواعد آشرط اخلضوع االختياري إما إىل قانون 
  مادية خاصة بالعالقات الدولية اخلاصة.

نه جيب أمبعىن  شرعيةمقبولة أو ن تكون أجيب  فعالة يارياتفاقات اخلضوع االخت حىت تكون
ا حول اخلضوع  األطراف أن حيدث اتفاقبأنه إمكانية  الشرعية حيث يفهم مبدأ، االعرتاف 

الرغم من بعض بف بغض النظر عن الشروط املتطلبة لتنفيذه، على نظام قضائي معني، هثر أاالختياري 
االجتاهات املعارضة ملبدأ اخلضوع االختياري الفقه واالجتهاد القضائي املقارن سيكرس مبدأ شرعية 

ا فكرة اخلضوع االختياري،اخلضوع االختياري هذا التكريس    وألن  كان نتيجة لألمهية البالغة اليت تتميز 
ألن بسيادة الدولة، وال يشكل اعتداء عليها، اتفاق االطراف على تعيني احملكمة املختصة دوليا ال ميس 

نه أ، كما معايري حتديد االختصاص القضائي الدويل تعتمد على اعتبارات كثرية منها مصلحة املتقاضني
الثابت أن قواعد االختصاص احمللي ال تتعلق كقاعدة عامة بالنظام العام، وسبب ذلك أن من 

بني اخلصوم من خالل التيسري على املدعى عليه، حيث االختصاص احمللي يقوم على أساس املساواة 
 إمكانيةينعقد االختصاص حملكمة موطنه، وعدم تعلق قواعد االختصاص احمللي بالنظام العام يرتتب عنه 
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أن أكثر احملاكم اختصاصا بنظر الدعوى هي احملكمة اليت ارتضى  البعض وكما يقول، اخلروج عنها
  اخلصوم اخلضوع حلكمها.

 ن هدف قواعد االختصاص احملليأحيث قبول اتفاق اخلضوع االختياري متليه عدة اعتبارات، 
وتيسري املعامالت التجارية وهذه من األهداف األصلية للقانون الدويل  هي محاية املصاحل اخلاصة لألفراد

يضا قبول اتفاقات أاخلاص، اعتبارات التعاون القضائي املتطلب بني الدول يف اجلماعة الدولية يربر هو 
توزيع االختصاص القضائي تعمل على غياب جهة قضائية دولية عليا كما أن ،  اخلضوع االختياري

على ترك املكان إلرادة األطراف يف مسائل االختصاص  يشجعالدويل على حماكم الدول املختلفة 
م الناشئة فالسماح لألشخاص باالتفاق على اختيار احملكمة املختصة با ،القضائي الدويل لنظر يف نزاعا

  ن يقلل من عدم األمان القانوين املرتبط بغياب تلك السلطة العليا للدولة. أو احملتملة النشوء، من شأنه أ
اخلضوع االختياري، حيث ميكن  تاملشرع اجلزائري على املستوى الداخلي يقبل باتفاقا

ا مناسبة لتفصل  لألطراف االتفاق صراحة على عرض نزاعهم أمام جهة قضائية غري خمتصة إقليميا يرو
يف نزاعهم، أو االتفاق ضمنيا للخضوع لنفس هذه احملكمة من خالل املثول اختياريا أمامها، هذا ما 

كدان شرعية مبدأ اخلضوع ؤ املادتني ت تنيه، ق.إم.إ.جمن  46ونص املادة  45يؤكده نص املادة 
غلبها أ أن مبخالفة قواعد االختصاص اإلقليمي ما دام اناملستوى الداخلي، وتسمح االختياري على

يضا على االعرتاف بفكرة اخلضوع االختياري أاالجتهاد القضائي اجلزائري أكد من النظام العام،  ليس
فيما خيص اتفاق اخلضوع يف اجملال الداخلي، بل ويؤكد على ضرورة احرتام االتفاق املربم بشأنه، 

يتضمن قواعد واضحة ختص  ملالقانون الدويل اخلاص اجلزائري االختياري يف اجملال الدويل نالحظ أن 
شرعية هذا املبدأ يف اجلزائر ثابتة، يدعمها يف ذلك عدة ن فإمع ذلك االختصاص القضائي الدويل، 

اليت تعترب من بني أهم النصوص  الدولية تاالتفاقامن عديد ال ها انضمام اجلزائر إىلاعتبارات، من بين
اتفاقية هم هذه االتفاقيات أاليت عربت فيها الدولة اجلزائرية عن قبوهلا ملبدأ اخلضوع االختياري، ومن 

اتفاق اخلضوع  فكرةخر يربر قبول آاعتبار املغرب العريب، التعاون القانوين والقضائي بني دول احتاد 
إذا كانت قواعد االختصاص القضائي الدويل هي امتداد لقواعد  االختياري يتمثل يف القول أنه

حيق لألطراف االتفاق على  االختصاص االقليمي الداخلية واليت يف أغلبها ليست من النظام العام، فإنه
خمالفتها، حيث يصح االتفاق على سلب االختصاص عن القضاء اجلزائري رغم اختصاصه أو على 

اختصاصه، بالنسبة لالجتهاد القضائي اجلزائري فإنه ال ينكر أي دور  جلب االختصاص له رغم عدم
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هذه ن أونشري هنا إىل درة عنه، لإلرادة يف جمال االختصاص القضائي هذا ما تؤكده بعض القرارات الصا
 ختالف القواعد املتعلقة بالنظام العام ال أنا يف القانون اجلزائري فإنه جيب  ااالتفاقات وإن كان معرتف

  .يف اجلزائر
اخلضوع االختياري يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري، يتجسد بوضع قاعدة  فكرةبول ق

تلقائيا  اال يكفي وحده ليعطي أثر  هذا االعرتاف اختصاص قضائية دولية تكرس ذلك االعرتاف،
تتطلب مسبقا وإمنا ، ا فقطال تنتج عن وجوده فعالية هذه االتفاقاتالتفاقات اخلضوع االختياري، 

حتدد اإلطار  ضوابطن ترافقه أجيب  مبدأ االعرتاف باخلضوع االختياري لذلك فإن ،عدة شروط وجود
فهذه احلرية الذي ميكن فيه لإلرادة املشرتكة للطرفني أن تتدخل يف مسائل االختصاص القضائي الدويل، 

املمنوحة لألشخاص يف جمال االختصاص القضائي جيب أن ال متس حبسن سري العدالة وأن ال تضر 
نزاع متصال مبنازعة تتصف بالصفة ال كونين أحل الطرف الضعيف، فحسن سري العدالة يقتضي مبصا

استقرار العالقات القانونية  إىل ، هذا االشرتاط يهدفمبدأ اتفاق اخلضوع االختياري حىت يقبل الدولية
ا،  إذا  خرى أمن جهة لألفراد عرب احلدود واحرتام سيادة الدول األخرى اليت يكون النزاع على صلة 

 كان اتفاق اخلضوع االختياري حيرم أحد األطراف من الوصول إىل العدالة، فإن هذا الشرط جيب
  .باطالاعتباره 

معرب عنه من  ن تنتج عن تراضأإن فعاليتها جيب ن كانت مقبولة فإفكرة اخلضوع االختياري و  
ىل حمكمة معينة ال يستطيع إجيربه باخلضوع  اخر اتفاقآن يفرض طرف على أالطرفني، حيث ال ميكن 

املربمة مع عقود الليها، هذا هو احلال يف العقود املربمة بني طرف قوي وطرف ضعيف كإالوصول 
دها، عن ين يتم تقيأعقود التأمني، هلذا فإن فكرة اخلضوع االختياري جيب كذلك املستهلكني والعمال و 

طراف، يف عادة التوازن بني األإالنوع من العقود حىت يتم  طريق استبعاد إعمال هذه الفكرة يف هذا
جة يف العقود اجلزائر ال وجود لقواعد خاصة حتمي الطرف الضعيف من اتفاقات اخلضوع االختياري املدر 

تم معاجلته تن أخري، وملعاجلة هذا النقص املسجل يف محاية الطرف الضعيف اقرتحنا اليت يربمها هذا األ
ديد القواعد الداخلية املطبقة خبصوص عقود اإلذعان خاصة املتعلقة مبسائل الشروط إما عن طريق مت

عمال فكرة النظام العام الدويل اليت تبقى غري كافية، القواعد احلمائية للطرف إو عن طريق أالتعسفية، 
وفر الضعيف ميكن استلهامها من بعض االتفاقيات الدولية خنص هنا بالذكر اتفاقية بروكسل اليت ت

مر باتفاق اخلضوع االختياري، وبصفة عامة ملة للطرف الضعيف عندما يتعلق األحسبنا محاية كا
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عدم إنكار العدالة، فكل مرة  الضعيف ميكن معاجلته بإعمال مبدأ الغموض املسجل بشأن محاية الطرف
استبعاد  ىل العدالة جيبإلوصول ل طرافأحد األ يكون فيها ادراج اتفاق خضوع اختياري ميس حبق

ضحي ال تأن  ، مع ذلك جيبتقرير حق اللجوء إىل القضاء مهم جدا حلماية الطرف الضعيففتطبيقه، 
هذه احلماية باتفاقات اخلضوع االختياري، وحىت نتمكن من االحتفاظ ببعض التوقعات يف حتديد 

، يف هذه احلالة متامااالختصاص القضائي الدويل، جيب أن ال تكون اتفاقات اخلضوع االختياري ممنوعة 
و كانت الحقة لنشوء النزاع، ألكن جيب أن ال يسمح بإبرامها إال إذا كانت لصاحل الطرف الضعيف 

املشرع اجلزائري على ضابط اختصاص احتياطي يسمح  أن ينصنه من املناسب أونرى يف هذا اجملال 
أ اىل احملاكم اجلزائرية عندما ال يكون أن يلج اأجنبي اللفرد اجلزائري أو األجنيب يف منازعة تتضمن عنصر 

وفق اتفاق خضوع اختياري ويف نفس الوقت ترفض احملاكم األجنبية النظر يف  االقضاء اجلزائري خمتص
إنكار  تاليفمحاية الطرف الضعيف يف اجملال الدويل على أساس مبدأ تعزيز وميكن القول أن  هذا النزاع،

ية اقيات تكرس هذه احلماية على غرار ما هو مقرر يف االتفاقبرام اتفإالعدالة تتطلب العمل على 
  بية حلماية حقوق اإلنسان.و ور األ

طراف، هذا االتفاق يعرب عن الرتاضي بني األ اتنفيذ فكرة اخلضوع االختياري يتطلب اتفاق
مع ذلك ننا أجيب أن حيكمه تقليديا القانون الذي تعينه قواعد التنازع، غري  اقانوني اباعتباره تصرف

عن منهج التنازع يف هذه املسألة لصاحل قواعد مادية من القانون الدويل  االحظنا كيف أن هناك تراجع
من اقرتح أن خيضع اتفاق اخلضوع االختياري إىل قواعد مادية للقانون الدويل اخلاص  فهناك اخلاص،

نح لالختصاص يف شرط املاالصحة  تسمح بالتحقق منمثل شرط التحكيم، هذه القواعد املادية 
األسباب ، هذه الصحة ريرحبث عن القانون الواجب التطبيق لتق إجراء عمليةاملسائل الدولية دون 

عدم إمكانية و املقدمة لتربير ترك منهج التنازع عديدة، منها الصعوبات املرتبطة بتحديد ضوابط الربط 
القاضي بالبحث عن القانون الواجب التطبيق ليقدر مدى شرعية اتفاق اخلضوع االختياري قبل أن  إلزام

يفصل يف اختصاصه، ألن مسألة حتديد االختصاص القضائي هي مسألة سابقة لعملية البحث عن 
كان   القانون الدويل اخلاص هو قانون العالقات الدولية مهما مع ذلك ميكن القول أن القانون الواجب،

 خر، وبالرغم من أنآاملنهج املعتمد، حينها نكون أمام تعدد للمناهج وليس أمام حماولة استبدال منهج ب
ربر التخلي عن ت يتصعوبة يف حتديد ضوابط ربط مالئمة التفاق اخلضوع االختياري والمن يرى هناك 

  صعوبات.مكانية للتغلب على هذه الهناك إأن منهج التنازع، إال أنه يبدو مع ذلك 
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يف اجلزائر ومع بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على اتفاق اخلضوع االختياري فإننا نرى أنه 
ة مسألة اتفاق اخلضوع القصور الكبري املسجل على مستوى تنازع االختصاص القضائي والدويل وخاص

لتقرير شرعية اتفاق اخلضوع  صل القضائيذات األ ىل القواعد املاديةإجيب عدم اللجوء االختياري؛ 
االختياري، القواعد املادية احملتملة التطبيق على اتفاق اخلضوع االختياري هي تلك القواعد ذات املصدر 
ا ستساهم يف تنسيق احللول يف هذا اجملال، شرعية اتفاق اخلضوع االختياري خارج أي  االتفاقي أل

يسمح بسلب االختصاص  ئري، فهو وحده من يقرر مىتن اجلزااتفاقيات دولية جيب أن حيكمها القانو 
خرى نرى بأن أ، هذا من جهة، ومن جهة له القضائي من احملاكم اجلزائرية، ومىت يتم جلب االختصاص

ال ميكن تناوهلا مبدئيا إال وفق نصوص تنازع  اقانوني ااعتباره تصرفبصحة اتفاق اخلضوع االختياري 
 ،شكل اتفاق اخلضوع االختياري يتم إخضاعه إىل قاعدة حمل اإلبرام نأالقوانني، يف هذا اإلطار نرى 

وأهلية األطراف ختضع إىل القانون الشخصي لألطراف، أما املوضوع جيب إخضاعه إىل قانون اإلرادة، 
ديد القانون و مستبعدة فإن حتأففي احلالة اليت يعرض فيها النزاع على احملكمة اجلزائرية سواء كانت معينة 

ن يأخذ بعني االعتبار الطبيعة املزدوجة هلذا أالواجب التطبيق على اتفاق اخلضوع االختياري جيب 
واآلخر يفصل   عليه، أحدمها يفصل يف مسألة صحتهمن الضروري تطبيق قانوننيحيث يكون االتفاق، 

بول اآلثار اليت يرتبها هذا تتعلق مبدى قاتفاق اخلضوع االختياري شرعية  أن ومبا، تهشرعيمسألة يف 
االتفاق وباعتبارها مسألة تتعلق باإلجراءات يطبق عليها قانون احملكمة املعروض عليها النزاع، كون هذا 

خرى أطلقة يف تنظيمها، من جهة املسيادة الاالتفاق يؤثر على قواعد االختصاص اليت تتمتع كل دولة ب
ىل القانون إىل إخضاعه إتدفعنا  اتياري واليت جتعل منه عقدفإن الطبيعة القانونية التفاق اخلضوع االخ

يف املسائل املتعلقة بتكوين العقد واليت ال عالقة هلا  رادة؛مات التعاقدية وهو قانون اإلاملطبق على االلتزا
اتفاق ن أومبا ، وسببه قكالتأكد من وجود وصحة الرضا وحمل االتفا  القضائي بأثره على االختصاص

، تبعياعالقة قانونية أخرى حيث ميثل بالنسبة هلا عنصرا يعتمد يف وجوده على وجود اخلضوع االختياري 
ن يطبق على اتفاق اخلضوع أجيب هو الذي صلي القانون املطبق على العقد األ نا نرى أنإنف

درج فيه اتفاق اخلضوع االختياري هو أحسن قانون أن قانون العقد الذي أاالختياري، هذا الربط يربره 
؛ أما يف احلالة اليت تكون فيها احملكمة اجلزائرية هي احملكمة املعروض ن خيضع له هذا االتفاقأميكن 

نرى أنه على القاضي اجلزائري املعروض عليها النزاع ولكنها ليست احملكمة املعينة وال احملكمة املستبعدة 
يف هذه املسألة النزاع ال يرتبط باحملاكم اجلزائرية  هاملعني أن يقرر عدم اختصاصه، ألنعليه النزاع وغري 
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فهي ليست خمتصة أصال حسب قواعد االختصاص القضائي اجلزائري وليست معينة مبوجب اتفاق 
مسألة القانون  الصعوبات اليت تثريهاحىت يتم التغلب على و  من املناسب ويبدو أنهاخلضوع االختياري، 

اعتماد نظام واحد تطبقه مجيع الدول، هذا النظام  الواجب التطبيق على اتفاق اخلضوع االختياري؛
  .تسري على مجيع املنظمني إليها ميكن تصوره حتت مظلة اتفاقية دولية

صحة اتفاق اخلضوع االختياري ختضع إىل شروط تتعلق أساسا بالشكل، الذي يشكل أصل 
شكلية معينة مبدئيا ليس ضروريا لصحة اتفاق اخلضوع االختياري  حرتاما رية املثارة بشأنه،النزاعات الكث

م كتابيا، ووفق تنازع القوانني فإن قانون حمل إبرام التصرف هو  حيث ال يشرتط أن حيرر األطراف إراد
اخلضوع مع ذلك حاول الفقه إخضاع صحة اتفاق  الذي حيكم شكل اتفاق اخلضوع االختياري،

ن الرتاضي يف اتفاق اخلضوع أيف اجلزائر ليس هناك قواعد هلا خصوصية بش ،االختياري إىل قواعد مادية
ىل قواعد أخرى إحاجة  هناك مع ذلكنه حيال على القواعد العامة يف هذه املسألة، أاالختياري إال 

من التشريعات املقارنة اليت هذه القواعد ميكن استلهامها ميكنها خاصة ضمان اكتمال تراضي الطرفني، 
على الطرف الذي كان على علم به، وقبله وقت ال إناجزا  ال يكون الشرط املانح لالختصاصتقرر بأن 

عندما  مرنة أخرى لة صحة اتفاق اخلضوع االختياري لقواعدأمس، مع إمكانية إخضاع تشكيل العقد
 التجار على استعماهلا اعتاد قواعدب السماحعن طريق وذلك  ،الدولية يتعلق األمر باملعامالت التجارية

  .همينب يةعامالت التجار املإطار يف  تسمح بإثبات تراضي الطرفنيو 
أن تقبل إمكانية  فالراجح اتفاق اخلضوع االختياري، لميثل حم الذيالتعيني بالنسبة لصحة 

بتحديد  حيث ال يلزم األطرافحملاكم الدولة، بشكل عام تعيني اتفاق اخلضوع االختياري االختصاص 
نه، مادام أن احملكمة املختصة بعينها يعلى تعي مت االتفاقحمكمة معينة داخل النظام القضائي الذي 

 فإنه خمتصة بعينها ة حمكمنيتعيأما خبصوص ، ميكن حتديدها عن طريق القانون الداخلي للنظام القضائي
مر فإذا كان األف يف جمال االختصاص القضائي الدويل، ميثل يف حد ذاته التعبري املطلق إلرادة األطرا

تسمح خاصة، مبعىن قاعدة  ةقاعدة اختصاص دولي عتمادباالختصاص احمللي، نرى ضرورة ايتعلق 
ذا النظام القضائي اليت جيب أن يتحدب د يف نفس الوقت النظام القضائي املختص واحملكمة اخلاصة 
تم ن تصاص النوعي ومبا أفيما خيص االخ ، أمافصل يف النزاعت قواعد االختصاص الداخلية النوعية 

بشكل مباشر بالسري احلسن للخدمة العمومية للعدالة للدولة اليت تدخل حتتها احملكمة املعينة من طرف 
فال جيب استبعاد قواعد االختصاص النوعي لصاحل اتفاق اخلضوع شرط اخلضوع االختياري، 
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االنوعي مسألة داخلية االختياري، فاالختصاص  ه من  حماكمنيالنظام القضائي الذي مت تعي خيتص 
  طرف اتفاق اخلضوع االختياري.

مل يتفق الفقه حول بط ارتباطا جديا بالنزاع، هذه املسألة تفيما خيص ضرورة تعيني حمكمة تر 
نة احملكمة املعي يبدو لنا أنه يف اجلزائر جيب عدم اشرتاط وجود رابطة جدية بنيو  ،هاضرورة اشرتاط

يعترب متناقضا مع مبدأ اعتبار إرادة األطراف  هذا االشرتاط ألن، مبوجب اتفاق اخلضوع االختياري
   .مستقال لالختصاص القضائي الدويل اضابط

اص احلصري للمحكمة ختصنتج عنه آثار هامة، من بينها االي اتفاق اخلضوع االختياري تنفيذ
غري تلك املعينة مبوجب اتفاق اخلضوع  مبدئيا حمكمة أخرى أليميكن  حيث الطراف، املعينة من األ
املشرع اجلزائري مل يتكلم عن االطراف خالف ذلك،  رأىإذا  إال اتمسك باختصاصهتن أ االختياري

ق خضوع احصرية اختصاص احملاكم اجلزائرية يف احلالة اليت تعني فيها احملاكم اجلزائرية مبوجب اتف
غري أن هذه احلصرية جندها مؤكدة يف القوانني  ،و ضمنياأاختياري سواء كان هذا االتفاق صرحيا 

ا ساسأعلى  يبىنرية تربير هذه احلصواالجتهادات القضائية املقارنة،  متثل أثر سلطان اإلرادة يف جمال  أ
اف ،االختصاص القضائي الدويل جيب أن  احملكمة املعينةتصاص اخنرى أن تأيت من اتفاق إرادي،  أل

بشكل احرتاما لتوقعات األطراف، خاصة عندما يؤسس على اتفاق مت الرتاضي عنه  ايعترب حصري
هي اليت تسمح بتحديد  طرافاألرادة إفيما خيص حتديد نطاق اتفاق اخلضوع االختياري فإن  ،صحيح

 يف املقابل فإنهال يتعلق إال بعالقة قانونية حمددة،  مبدئيا ، فإذا كان اختصاص احملكمة املعينةهذا النطاق
اخلاص  اخلاضعة التفاق اخلضوع االختياري، فيما خيص نقل احلقحتديد نوع النزاعات  لألطرافميكن 

نقله مع العالقة القانونية اليت ابرم  ضرورةالتفاق يربر هلذا االطابع التبعي  نإباتفاق اخلضوع االختياري ف
عاملا  إذا كان الطرف الذي يعرتض عليه الإ هذا النقل ن يتمأهذا النقل، يف املقابل ال جيب  لصاحلها

نه ليس له علم باالتفاق الذي أىل حمكمة معينة، يف حني إ، حيث ال ميكن اجبار طرف باخلضوع هب
  يعني هذه احملكمة.
 ملحة لتنظيم قواعد االختصاص القضائي الدويل، ضرورةنه يف اجلزائر هناك أالقول  خالصة

ذه القواعد  وخاصة اتفاق اخلضوع االختياري، و بتضمينها ضمن قانون أسواء بإصدار قانون خاص 
اجلزائر من خالل  هاإلجراءات املدنية واإلدارية، هذه الضرورة يربرها التطور االقتصادي الذي تشهد

تصعب من عمل القضاة،  اليت وضبابية قواعد االختصاص القضائي الدويل، اتساع حركة التجارة الدولية
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املشرع اجلزائري ما مت اقرتاحه يف  أن يعتمدمان القانوين الالزم للعنصر الوطين، لذلك نتمىن األوال توفر 
  هذه الدراسة فذلك سيوفر استقرارا للمعامالت التجارية ويساهم يف حسن سري العدالة. 

ىل حد ما يف عرض هذه الرسالة اليت كانت رحلة جاهدة إنكون قد وفقنا  وصفوة القول أن
فكار، الذي ال ندعي فيه الكمال، ولكن عذرنا أننا بذلنا قصارى لالرتقاء بدرجات العقل ومعراج األ

  ن أخطأنا فلنا شرف احملاولة والتعلم.إصبنا فذاك مرادنا و أجهدنا، فإن 
االستحسان، أذكر  ال، آملني أن ينال القبول ويلقىهذا اجملن تقدمنا باليسري يف أوأخريا بعد 

ْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه   َفَمن :وغريي بقوله تعاىل نفسي َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء رَبِِّه فـَ
سيدنا حممد وعلى آله ، وأسأل اهللا التوفيق والسداد يف الدنيا واآلخرة وصلى اهللا وسلم على 1َأَحًدا

 وصحبه أمجعني.

                                                 
 .115 ، اآليةورة الكهفس -1
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 قائمة المراجع
  المراجع باللغة العربية: 

 العامة: أوال: المراجع
 ،(اجلنسية ،)تنازع االختصاص القضائي الدويل اعراب بلقاسم، القانون الدويل اخلاص اجلزائري   -

 م.2006اجلزء الثاين، الطبعة الرابعة، دار ىومو، اجلزائر، 
)اجلنسية وادلوطن ومعاملة األجانب والتنازع  أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص -  

 م.2008، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، مصر، )الدويل للقوانني وادلرافعات ادلدنية الدولية
-االختصاص-أصول احملاكمات ادلدنية والتجارية )دراسة يف التنظيم القضائيأمحد ىندي،  -  

 م.1989التحكيم(، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان، -األحكام وطرق الطعن فيها-احملاكمة-الدعوى
 23مؤرخ يف  09-08بربارة عبد الرمحن، شرح قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية )قانون رقم  -  

 م.2011، الطبعة الثالثة، منشورات بغدادي، اجلزائر، (2008فيفري 
)عالقات العمل الفردية واجلماعية(، الطبعة الثانية،  بشري ىديف، الوجيز يف شرح قانون العمل -  

 م.2006جسور للنشر والتوزيع، 
 اإلجراءات-نظرية اخلصومة-)نظرية الدعوى بوبشري زلند أمقران، قانون اإلجراءات ادلدنية -  

 م.2001االستثنائية(، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
)دراسة مقارنة مع قوانني فرنسا  بودايل زلمد، الشروط التعسفية يف العقود يف القانون اجلزائري -  

 م.2010وأدلانيا ومصر(، الطبعة الثانية، دار ىومو، 
 م.2010جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، ديوان ادلطبوعات اجلامعية،  -  
، مدى مالئمة قواعد االختصاص القضائي الدويل التقليدية دلنازعات احلياة ىمجال زلمد الكرد -  

 العصرية، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر.
 م.2013حبار زلمد، القانون الدويل اخلاص، الرؤى للنشر والتوزيع، اجلزائر،  -  
)النظرية العامة للقانون(، الطبعة العاشرة، ديوان  حبيب ابراىيم اخلليلي، ادلدخل للعلوم القانونية -  

 م.2010ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
القوانني ادلبادئ العامة واحللول الوضعية يف القانون )تنازع  حسن اذلداوي، القانون الدويل اخلاص -  

 م.2001األردين( دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،
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)ادلبادئ العامة يف تنازع  حفيظة السيد احلداد، ادلوجز يف القانون الدويل اخلاص، الكتاب األول -  
 م.2013منشورات احلليب احلقوقية،  القوانني(،

حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدويل، الكتاب الثاين،  -  
االختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية و أحكام التحكيم، الطبعة األوىل، منشورات 

 م.2004احلليب احلقوقية، لبنان، 
 منصور، نصري انطوان دياب، عبده مجيل غصوب، القانون الدويل اخلاصسامي بديع  -  

)االختصاص القضائي الدويل وآثار االحكام االجنبية يف لبنان(، الطبعة األوىل، اجلزء الثاين، ادلؤسسة 
 م.2009اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 

م والقوانني ادلكملة وادلعدلة، 1959لسنة  91زلمد األمحد، دراسة يف ضوء القانون رقم  شواخ -  
 .م2006منشورات جامعة حلب، 

صفوت أمحد عبد احلفيظ، دور اإلستثمار األجنيب يف تطوير أحكام القانون الدويل اخلاص، دار  -  
 م.2005ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 

طرح البحور على حسن، عقود ادلستهلكني الدولية ما بني قضاء التحكيم والقضاء الوطين، دار  -  
 م.2007الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 

)دراسة حتليلية مقارنة(،  عبد الباسط زلمد عبد الواسع الضراس، النظام القانوين التفاق التحكيم -  
 م. 2005الطبعة األوىل، االزراطية، اإلسكندرية، سنة

) الكتاب الثاين(، اجلزء الثاين، الطبعة الثالثة،  عبد احلميد األحدب، موسوعة التحكيم الدويل -  
 م.2008بريوت، -منشورات احلليب احلقوقية، لبنان

)نظرية االلتزام بوجو عام، مصادر  عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون ادلدين -  
القانون(، اجلزء األول، دار إحياء الرتاث  -اإلثراء بال سبب -العمل غري ادلشروع -االلتزام، العقد

 ، بدون سنة نشر.العريب، بريوت، لبنان
عبد الرسول األسدي، اجلنسية والعالقات الدولية، الطبعة الثانية منشورات زين احلقوقية،  -  

 م.2011
)ترمجة للمحاكمة العادلة(، الطبعة  واإلدارية اجلديدعبد السالم ديب، قانون اإلجراءات ادلدنية  -  

 م.2011الثانية، موفم للنشر، اجلزائر، 
)دراسة مقارنة(، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر  عبد القادر العطري، التأمني الربي يف التشريع -  

 م.2006والتوزيع، عمان، األردن، 
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عبد الكرمي زيدان، أحكام الذميني وادلستأمنني يف دار اإلسالم، مكتبة القدس مؤسسة الرسالة،  -  
 م.1982بريوت، لبنان، 

 م.1974عبد ادلنعم الصدة فرج، نظرية العقد يف قوانني البالد العربية، دار النهظة العربية،  -  
عبده مجيل غصوب، دروس يف القانون الدويل اخلاص، الطبعة األوىل، ادلؤسسة اجلامعية  -  

 م.2008للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 
اجلزء  )تنازع القوانني وتنازع االختصاص الدوليني(، عز الدين عبد اهلل، القانون الدويل اخلاص -  

 م.1986الثاين، الطبعة التاسعة، اذليئة ادلصرية العامة للكتب، 
عصام الدين القصيب، القانون الدويل اخلاص ادلصري، دون ذكر الناشر، دون ذكر البلد،  -  

 م.2004
)اجلنسية ادلصرية، االختصاص القضائي الدويل،  عكاشة زلمد عبد العال، القانون الدويل اخلاص -  

 م.1969األحكام االجنبية(، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، تنفيذ 
علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام )مصادر االلتزام يف القانون ادلدين اجلزائري(، الطبعة  -  

 م.2007السابعة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
سليمان، مذكرات يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري، ديوان ادلطبوعات اجلامعية،  علي علي -  

 م.1984اجلزائر، 
 م.2010)النظرية العامة للعقد(، موفم للنشر، اجلزائر،  علي فياليل، االلتزامات -  
اجلزء األول، الطبعة  )تنازع القوانني(، عليوش قربوع كمال، القانون الدويل اخلاص اجلزائري -  

 م.2006األوىل، اجلزائر، 
الشركات التجارية(، -التاجر-)األعمال التجارية عموره عمار، شرح القانون التجاري اجلزائري -  

 م.2010دار ادلعرفة، 
فوده عبد احلكم، البطالن يف قانون ادلرافعات ادلدنية والتجارية، دار ادلطبوعات اجلامعية،  -  

 م.1990، اإلسكندرية
)دراسة مقارنة(، دار اجلامعة اجلديدة اإلزراطية،  قادة شهيدة، ادلسؤولية ادلدنية للمنتج -  

 م.2007مصر،
 م.2009زلمد حسني منصور، العقود الدولية، دار اجلامعة اجلديدة األزاريطة، اإلسكندرية،  -  
)النظرية العامة لاللتزامات، أحكام  زلمد صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون ادلدين -  

 م.2010االلتزام، دراسة مقارنة يف القوانني العربية(، دار اذلدى، اجلزائر، 
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زلمد عبد الفتاح ترك، شرط التحكيم باإلحالة وأساس التزام ادلرسل إليو بشرط التحكيم، الطبعة  -  

 م.2006األوىل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 
)دراسة مقارنة للتشريعات العربية  زلمد وليد ادلصري، الوجيز يف شرح القانون الدويل اخلاص -  

 م.2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، (والقانون الفرنسي
الطبعة  )دراسة حتليلية مقارنة(، زلمود زلمد ياقوت، ضلو مفهوم حديث لقانون التجارة الدولية -  

 م.2012األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 
)قواعد التنازل(، ترمجة فائز أصلق، اجلزء األول، ديوان  موحند إسعاد، القانون الدويل اخلاص -  

  .م1989ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
ثاين، ديوان الترمجة فائز أصلق، اجلزء  )القواعد ادلادية(، موحند إسعاد، القانون الدويل اخلاص -  

 م.1989ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
نادية فضيل، تطبيق القانون األجنيب أمام القضاء الوطين، الطبعة الرابعة، دار ىومو، اجلزائر،  -  

 م.2005
ىشام أمحد زلمود عبد العال، عقد التأمني يف القانون الدويل اخلاص، درار النهضة العربية،  -  

 م.2000مصر، 
)دراسة مقارنة يف نطاق القانون الدويل اخلاص(،  ىشام خالد، إحالة الدعوى إىل زلكمة أجنبية -  

 م.2012دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 
ىشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، الطبعة األوىل، دار  -  

 م.2014الفكر اجلامعي، االسكندرية، 
اجمللد  )تنازع القوانني(، ىشام على صادق، ادلطول يف القانون الدويل اخلاص، اجلزء األول -  

 م.2014األول)ادلبادئ العامة يف تنازع القوانني(، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 
ىشام على صادق، دروس يف القانون الدويل اخلاص، دار ادلطبوعات اجلامعية، االسكندرية،  -  

 م.2004
 م.1980وايل فتحي، الوسيط يف قانون القضاء ادلدين، دار النهضة العربية، القاىرة، سنة  -  

 الخاصة:ثانيا: المراجع 
)دراسة مقارنة(، الطبعة األوىل، دار  أمحد عبد الكرمي سالمة، فقو ادلرافعات ادلدنية الدولية -01

 م.2000النهضة العربية، القاىرة، 
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أمحد عبد الكرمي سالمة، نظرية األمور ادلستعجلة واثرىا على االختصاص القضائي وتنازع  -02
 م.2008القوانني وتنفيذ األحكام األجنبية، دار النهضة العربية، مصر، 

أشرف وفا زلمد، حوالة احلق يف نطاق العالقات اخلاصة الدولية، الطبعة األوىل، دار النهضة  -03
 م.2005صر، العربية، القاىرة، م

)دراسة  حسام الدين فتحي ناصف، االختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية -04
 م.2012مقارنة(، دار النهضة العربية، القاىرة، 

)دراسة  حسام الدين فتحي ناصف، تأثري وتأثر اختصاص احملكمة بالقانون الواجب التطبيق -05
 م.1997مقارنة(، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، سنة 

)الكتاب الثاين،  حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدويل -06
االختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية وأحكام التحكيم(، منشورات احلليب احلقوقية، 

 م.2010
)دراسة مقارنة  عبد الفتاح زلمد خليل، تعاظم دور اإلرادة يف القانون الدويل اخلاصخالد  -07

لدور اإلرادة يف رلال األحوال الشخصية وادلسئولية التقصريية، واالختصاص القضائي الدويل(، دار 
 م.2014الكتب، 

زلمد الرويب، دور اإلرادة يف رلال االختصاص القضائي الدويل )دراسة تأصيلية حتليلية مقارنة  -08
يف ضوء الفقو ادلقارن والقوانني العربية واألجنبية واالتفاقات الدولية، وعلى وجو اخلصوص اتفاقية 

 م.2009بشأن اتفاقات اختيار القاضي(، دار النهضة العربية،  2005الىاي لعام 
زلمود لطفي زلمود عبد العزيز، التنازع الدويل لالختصاص القضائي، الطبعة األوىل، دار  -09

 م.2013النهضة العربية، مصر، 
على اختيار احملكمة ادلختصة يف ادلنازعات الدولية  االتفاقناصر عثمان زلمد عثمان،  -10

 م.2010اخلاصة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاىرة، 
ىشام خالد، الشرط السالب لالختصاص القضائي الدويل للمحاكم الوطنية)دراسة مقارنة(،  -11

 م.2012دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
)دراسة  وسام توفيق عبد اهلل الكتيب، اعتبارات العدالة يف حتديد االختصاص القضائي الدويل -12

 م.2011مقارنة(، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
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 الرسائل والمذكرات الجامعية:  ثالثا:
)دراسة  أسامة عبد اهلل زلمد زيد الكيالين، البطالن يف قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين -01

مقارنة(، مذكرة ماجستري يف القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
 م.2008فلسطني، 

بسعيد مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري اجلزائري واالتفاقيات الدولية،  -02
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر 

 م.2012-2011السنة اجلامعية  اجلزائر، بلقايد، تلمسان،
بالق زلمد، حدود مسامهة القواعد ادلادية يف حل منازعات عقود التجارة الدولية، رسالة لنيل  -03

جامعة ابو بكر بلقايد بتلمسان،  ،كلية احلقوق والعلوم السياسيةشهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص،  
  م.2015/2016اجلزائر، السنة اجلامعية 

بن عصمان مجال، ادلسؤولية التقصريية ادلرتتبة عن التصادم البحري يف القانون الدويل اخلاص،  -04
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص، جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، السنة 

 م.2009-2008اجلامعية 
)دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، كلية  بودايل خدجية، اتفاق التحكيم يف عقد النقل البحري -05

 م.2015-2014احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد بتلمسان، اجلزائر، السنة اجلامعية 
طروحة لنيل شهادة أخالد شويرب، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدويل،  -06

دكتوراه يف احلقوق فرع ادللكية الفكرية، كلية احلقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر، السنة 
 م.2009-2008اجلامعية 

عبد الفتاح زلمد خليل، محاية ادلستهلك يف القانون الدويل اخلاص، رسالة لنيل درجة  خالد -07
 م.2002الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة حلوان، 

ل ادلنافسة احلرة، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف القانون ظزوبري ارزقي، محاية ادلستهلك يف  -08
 م.2011احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، السنة اجلامعية فرع "ادلسؤولية ادلهنية"، كلية 

)دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة  حكام األجنبيةمحد، إشكاليات تنفيذ األأد النور عب -09
 م.2010-2009ادلاجستري يف القانون الدويل اخلاص، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، 

فتحي وردية، ضوابط إهناء عقد العمل ألسباب اقتصادية يف القانون اجلزائري، رسالة لنيل  -10
 اجلزائر، شهادة الدكتوراه يف العلوم، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 .م2013
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، احلماية اإلجرائية للمستهلك، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف القانون اخلاص، قوبعي بلحول -11
 م.2009-2008جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، السنة اجلامعية 

حسن احلسين، محاية ادلستهلك االلكرتوين يف القانون الدويل اخلاص، رسالة  زلمد زلمد -12
 م.2013مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة القاىرة، 

)دراسة مقارنة(، مذكرة  نبات خدجية، مسؤولية الناقل البحري للبضائع يف ظل قواعد روتردام -13
 لنيل شهادة ادلاجستري، كلية احلقوق، جامعة ازلمد بوقرة بومرداس، اجلزائر، السنة اجلامعية

 م.2012/2013
 :واألبحاث المقـاالترابعا: 

زىرة كيسي، مبدأ استقاللية شرط التحكيم التجاري عن العقد، رللة االجتهاد للدراسات  -01
 م.2015، جوان 08 ع.القانونية واالقتصادية، ادلركز اجلامعي لتامنغست، اجلزائر، 

تنازع القوانني(، السنة الرابعة، كلية ) فتيحة يوسف، زلاضرات يف القانون الدويل اخلاص -02
 .م2009احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، اجلزائر، 

أمحية سليمان، قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، مطبوعة إلكرتونية خاصة بطلبة  -03
-2014، السنة اجلامعية 1السنة الثالثة ليسانس قسم القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر

 م.2015
حسام فتحي ناصف، القانون الواجب التطبيق على نقل اتفاق التحكيم اىل الغري، رللة العلوم  -04

 م.2002، 01 ، ع.44القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق جبامعة عني مشس، مج. 
اإلجراءات ادلدنية واإلدارية رايس زلمد، عبد النور أمحد، تنفيذ احلكم األجنيب يف ظل قانون  -05

،كلية احلقوق، جامعة 02 اجلديد: الضوابط واإلجراءات، اجمللة النقدية للقانون والعلوم السياسية، ع.
 م.2011مولود معمري تيزي وزو، اجلزائر، 

، رللة 1996من دستور  12سهيلة قمودي، رلال السيادة البحرية اجلزائرية حسب ادلادة  -06
 م.2008، جامعة زلمد خيضر بسكرة، 04 ع.ائي، االجتهاد القض

عادل عمريات، محاية رضا ادلستهلك أثناء التعاقد، ادللتقى الوطين حول محاية ادلستهلك يف  -07
 م.2008أبريل  13/14ضل االنفتاح االقتصادي، ادلركز اجلامعي بالوادي 

)الطرق البديلة حلل النزاعات: الوساطة  عبد احلميد األحدب، قانون التحكيم اجلزائري اجلديد -08
 م.2009والصلح والتحكيم(، رللة احملكمة العليا، اجلزائر، عدد خاص، اجلزء األول، 
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عبد الرزاق دربال، ضابط االختصاص القضائي الدويل ادلبين على اخلضوع االختياري جلهة  -09
اخلاصة يف اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح، قضائية معينة، ملتقى وطين حول تنظيم العالقات الدولية 

 م.2010أفريل  22-21 ورقلة، اجلزائر،
عبد النور أمحد، محاية ادلستهلك ضد اتفاق اخلضوع االختياري يف القانون الدويل اخلاص  -10

)سلرب محاية احلقوق اإلنسان بني  اجلزائري، رللة الدراسات احلقوقية، كلية احلقوق والعلوم السياسية
النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها يف اجلزائر(، جامعة الدكتور طاىر موالي، سعيدة اجلزائر، 

 م.2014، 01 ع.
عطية سليمان خليفة، عقد االطار والقانون الواجب التطبيق عليو، رللة الكوفة للعلوم القانونية  -11

 م.2013،  16، ع.6 والسياسية، العراق، مج.
عمر عطني، التحكيم يف القضايا العمالية، رللة ادلنارة، كلية الدراسات الفقهية والقانونية،  -12

 م.2009، 02، ع. 15جامعة آل البيت، االردن، اجمللد 
، االتفاق على اختيار احملكمة ادلختصة يف ادلنازعات ذات الطابع الدويل نور محد احلجايا -13

 م.2009، جوان 33، السنة 2ع. دراسة يف التشريع األردين، رللة احلقوق، جامعة الكويت، 
)ادلبدأ وتطوره(، رللة  يزيد أنيس نصري، اإلجياب والقبول يف القانون ادلدين األردين وادلقارن -14

 م.2002، جامعة اإلمارات العربية، جانفي 16 ع.والقانون، الشريعة 
 النصوص القانونية: خامسا:

 :االتفاقيات والبروتكوالت الدولية -1
م 1963نوفمرب  14ادلؤرخ يف  450-63االتفاقية اجلزائرية التونسية ادلصادق عليها بادلرسوم رقم  -01

م، اجلريدة الرمسية، 1963جويلية  26ادلتضمن ادلصادقة على االتفاقية اجلزائرية التونسية ادلوقع عليها يف 
 م.1963، سنة 01 .ع

ربيع األول عام  30مؤرخ يف  194-65االتفاقية اجلزائرية الفرنسية ادلصادق عليها باألمر رقم  -02
م يتضمن ادلصادقة على االتفاقية ادلتعلقة بتنفيذ األحكام 1965جويلية سنة  29ه ادلوافق 1385

وتسليم اجملرمني ادلربمة بني اجلزائر وفرنسا وعلى مبادلة الرسائل ادلتعلقة بتعديل الربتوكول القضائي 
 م. 1965، سنة 68 .م، اجلريدة الرمسية، ع1962أوت  28اجلزائري الفرنسي ادلوقع عليها يف 
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مجادي الثانية عام  20ادلؤرخ يف  69-68االتفاقية اجلزائرية ادلغربية ادلصادق عليها باألمر رقم  -03
ة ادلغربية، اجلريدة الرمسية، م يتضمن ادلصادقة على االتفاقية اجلزائري1969سبتمرب  02ه ادلوافق 1389

 م.1969، سنة 77 .ع
االتفاقية اخلاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذىا اليت انضمت اجلزائر إليها بادلرسوم  -04
، يتضمن االنضمام 1988نوفمرب سنة  05ادلوافق  1409ربيع األول عام  25ادلؤرخ يف  233-88رقم 

، 1958يونيو سنة  10بتحفظ إىل االتفاقية اليت صادق عليها مؤمتر األمم ادلتحدة يف نيويورك بتاريخ 
 .1988، سنة 48 .ة وتنفيذىا، اجلريدة الرمسية، عواخلاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبي

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق  -05
ادلدنية والسياسية والربتوكول االختياري ادلتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية الذي 

مايو سنة  16ه ادلوافق 1409شوال عام  11ادلؤرخ يف  67-89انظمت اليو اجلزائر بادلرسوم الرئاسي رقم 
م يتضمن االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد 1989

الدويل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية والربتوكول االختياري ادلتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
م، 1966ديسمرب سنة  16ة العامة لألمم ادلتحدة يوم ادلدنية والسياسية ادلوافق عليو من طرف اجلمعي

شوال عام  12، ادلؤرخ يف 20وادلنشور باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ع. 
 .16م، ص1997، سنة 11، ع. اجلريدة الرمسيةم، 1989مايو سنة  17ه ادلوافق 1409

اتفاقية التعاون القانوين و القضائي بني دول احتاد ادلغرب العريب ادلصادق عليها بادلرسوم الرئاسي  -06
م، يتضمن ادلصادقة على 1994يونيو سنة  27ادلوافق  ه1415زلرم عام  17مؤرخ يف  181-94رقم 

 و 23 )ليبيا( يف ة النوفاتفاقية التعاون القانوين و القضائي بني دول احتاد ادلغرب العريب، ادلوقعة مبدين
م، 1994، سنة 43 .م، اجلريدة الرمسية، ع1991مارس سنة  10 و 09ادلوافق  1411شعبان عام  24
 .06ص 
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ادلوقعة يف الرياض ادلصادق عليها بادلرسوم الرئاسي رقم  -07
م، يتضمن التصديق على 2001فرباير سنة  11ادلوافق  1421ذي القعدة عام  17مؤرخ يف  01-47

ادلوافق  1403مجادي الثانية عام  23اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ادلوقعة يف الرياض بتاريخ 
م من 1997نوفمرب سنة  26من االتفاقية ادلوافق عليو يف  69م، وكذا تعديل ادلادة 1983ابريل سنة  06

، سنة 11 .الثالث عشر، اجلريدة الرمسية، عانعقاده العادي  ةيف دور  طرف رللس وزراء العدل العرب
 م.2001
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اتفاقية التعاون القضائي يف اجملال ادلدين والتجاري بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  -08
 11ادلوافق  1427زلرم عام  12مؤرخ يف  64-06 وشللكة إسبانيا ادلصادق عليها بادلرسوم الرئاسي رقم

، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي يف اجملال ادلدين والتجاري بني 2006فرباير سنة 
، اجلريدة 2005فرباير سنة  24اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وشللكة إسبانيا، موقعة مبدريد يف 

 .م2006، سنة 08 .الرمسية، ع

 :النصوص القانونية -2
 األوامر:القوانين و  -أ

وادلتضمن قانون  1966يونيو سنة  8ادلوافق  1386صفر عام  18ادلؤرخ يف  154-66األمر رقم  -01
 .582، ص 1966يونيو  09مؤرخة يف ، 47 .، اجلريدة الرمسية عاإلجراءات ادلدنية، ادلعدل وادلتمم

ادلتضمن القانون      سبتمرب    ادلوافق  1395رمضان عام  20ادلؤرخ يف    -  القانون رقم  -02
 ادلدين ادلعّدل وادلتّمم.

 ع.، اجلريدة الرمسية، يتضمن القانون البحري، 1976اكتوبر  23ادلؤرخ يف  80-76االمر رقم  -03
يونيو  25ادلؤرخ يف  05-98م، ادلعدل وادلتمم بالقانون رقم 1977ابريل سنة  10، ادلؤرخة يف 29

 م.1998، 47ع. ، اجلريدة الرمسية، 1998
، يتعلق بالقواعد 1989فرباير سنة  07ادلوافق  1409مؤرخ يف أول رجب عام  02-89 قانون رقم -04

 .157-154م، ص 2006، سنة 06، ع. اجلريدة الرمسيةالعامة حلماية ادلستهلك، 
ادلتعلق بتسوية النزاعات الفردية يف العمل ادلتمم  1990فيفري  06ادلؤرخ يف  04-90 القانون رقم -05

 .240م، ص1990لسنة  06ع.  ،اجلريدة الرمسيةوادلعدل، 
اجلريدة ادلتعلق بعالقات العمل ادلتمم وادلعدل،  1990أفريل  21ادلؤرخ يف  11-90القانون رقم  -06

 .231م، ص 1990لسنة  17، ع. الرمسية
يتضمن  1991يناير سنة  16ه ادلوافق 1411مجادي الثانية عام  30مؤرخ يف  05-91 انون رقمق -07

 .44، ص1991، لسنة03 ع. ،عدل وادلتمم، اجلريدة الرمسيةتعميم استعمال اللغة العربية ادل
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اجلريدة م، 2006فرباير  20م ادلوافق 1427زلرم عام  21مؤرخ يف  04-06ادلعدل وادلتمم بالقانون رقم 

 م.2006لسنة  15م و ع. 1995لسنة  13، ع. الرمسية
م، 2004يونيو سنة  23ه ادلوافق 1425مجادي األول عام  05ادلؤرخ يف  02-04 القانون رقم -09

 .11-03م، ص 2004، سنة 41، ع. الرمسيةاجلريدة حيدد القواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية ، 
رللة القانون الدويل  بإصداريتعلق  م1998نوفمرب  27مؤرخ يف  1998لسنة  97قانون عدد  -10

، م1998 ديسمرب 01 ،96 .، ع141س  ، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية )اجلريدة الرمسية(،اخلاص
 .2392ص 
، يتضمن قانون 2008فرباير سنة  25ادلوافق  1429صفر عام  18مؤرخ يف  09-08قانون رقم  -11

 .2008، سنة 21. اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، اجلريدة الرمسية، ع
م، يتعلق حبماية 2009فرباير سنة  25ادلوافق  1430صفر عام  29مؤرخ يف  03-09قانون رقم  -12

 .23-12 م،ص2009، سنة 15، ع. اجلريدة الرمسيةادلستهلك وقمع الغش، 

 المراسيم: -ب
، يتعلق 1989فرباير سنة  28ادلوافق  1409رجب عام  22مؤرخ يف  18-89 مرسوم رئاسي رقم -01

 09 .، عاجلريدة الرمسيةم، 1989فرباير سنة  23نشر نص تعديل الدستور ادلوافق عليو يف استفتاء ب
 .234م، ص 01/03/1989ادلؤرخة يف 

م، 1990يناير سنة  30ادلوافق  1410رجب عام  3مؤرخ يف  39-90ادلرسوم التنفيذي رقم  -02
 . 207-202م، ص 1990، سنة 06 وقمع الغش، اجلريدة الرمسية، ع. ادلتعلق برقابة اجلودة

م، 1996ديسمرب سنة  07ادلوافق  1417رجب عام  26مؤرخ يف  438-96مرسوم رئاسي رقم  -03
م يف اجلريدة الرمسية 1996نوفمرب سنة  28اء تعليو يف استفيتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، ادلصادق 
 03-02، معدل بالقانون رقم 06، ص 1996، سنة 76للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ع. 

 15ادلؤرخ يف  19-08م، والقانون رقم 2002، سنة 25ع. ، اجلريدة الرمسيةم، 2002أبريل  10ادلؤرخ يف 
 م. 2008، سنة 63ع.  ،الرمسية اجلريدة، 2008نوفمرب 
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 10 ................................................................................المقدمة

    ...................................................الباب األول: فكرة الخضوع االختياري
 00 ...........................................الخضوع االختياريفكرة الفصل األول: مفهوم 

 01 ..................................: الطبيعة القانونية التفاق اخلضوع االختياري.األولادلبحث 

 01 ............................................تكييف اتفاق اخلضوع االختياري: األولادلطلب 

 01 ..........................................اخلضوع االختياري الصرحية.. : اتفاقاتالفرع األول

 01 .....................................خضوع االختياري....للجرائي يف اإل: التكيالفقرة األوىل

 04 ...................................: التكييف العقدي للخضوع االختياري.......الفقرة الثانية

 31 ...........................االختياري ذو طابع خاص.................: اخلضوع الفقرة الثالثة

 32 ............................................اخلضوع االختياري الضمنية اتفاقاتالثاين: الفرع 

 35 ....................خرىأ: متييز اتفاق اخلضوع االختياري عما يشاهبو من اتفاقات الفرع الثالث

 14 .........................بالعقد األصلي....... اخلضوع االختياريادلطلب الثاين: عالقة شرط 

 14 ............................................اخلضوع االختياري.: استقاللية شرط الفرع األول

 13 .........................: اآلثار ادلرتتبة على استقاللية شرط اخلضوع االختياري....الفرع الثاين

 11 ..................................ادلبحث الثاين: قبول فكرة اخلضوع االختياري.............

 11 .... .....................ول: االعرتاف بفكرة اخلضوع االختياري يف القانون ادلقارن.األادلطلب 

 11 .........................................االختياري: تكريس مبدأ شرعية اخلضوع الفرع األول

 11  .............................: إنكار دور اإلرادة يف إنشاء اختصاص قضائي دويلالفقرة األوىل

 14 ..........................: االعرتاف بدور اإلرادة يف إنشاء اختصاص قضائي دويلالفقرة الثانية

 21 ................................................تفاق اخلضوع االختياري.اأمهية : الفرع الثاين

 24 ........................اخلضوع االختياري يف القانون اجلزائري. فكرةب االعرتافادلطلب الثاين: 

 24 .....................................األول: مبدأ اخلضوع االختياري يف اجملال الداخلي. الفرع

 30 ........................................: مبدأ اخلضوع االختياري يف اجملال الدويلالفرع الثاين
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 31  .....................................................: موقف القضاء الفرنسي.الفقرة األوىل

 33 .............................................ي.: حكم ادلسألة يف القانون اجلزائر الفقرة الثانية

 51 أوال: االختصاصات ادلانعة................................................................
 50 ثانيا: االختصاصات اجلوازية...............................................................

 51 .....................................ط قبول فكرة الخضوع االختياريالفصل الثاني: شرو 

 51  ........................................................ادلبحث األول: حسن سري العدالة.

 51 ........................................................ادلطلب األول: الطابع الدويل للنزاع.

 52 ............................................................: شرط دولية النزاع.الفرع األول

 61 ..........................................: معيار دولية اتفاق اخلضوع االختياري.الفرع الثاين

 65 ........................................................ادلطلب الثاين: تاليف إنكار العدالة.

 001 .....................................................ادلبحث الثاين: محاية الطرف الضعيف.

 000 ..................................االستهالك. الطرف الضعيف يف عقود محايةادلطلب األول: 

 003 .................................................: مفهوم عقد االستهالك الدويلالفرع األول

 003 ............................................................مفهوم ادلستهلك :الفقرة األوىل

 001 ................................................: تعريف عقد االستهالك الدويلالفقرة الثانية

 002 ..............................................................ف عقد االستهالكأطرا :أوال

 003 .........................................................معيار دولية عقد االستهالك :ثانيا

 005 ..................................االختياري.: محاية ادلستهلك ضد اتفاق اخلضوع الفرع الثاين

 034 ................................العملو التأمني الطرف الضعيف يف عقود  ادلطلب الثاين: محاية

 034 ..........................................: محاية الطرف الضعيف يف عقد التأمنيلاألو  رعالف

 011 ..........................................: محاية الطرف الضعيف يف عقد العمل.الفرع الثاين

 020 ................النظام القانوني الذي يحكم تطبيق اتفاق الخضوع االختياري. الباب الثاني:

 023  .....................على اتفاق الخضوع االختياري واجب التطبيقالفصل األول: القانون ال
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 021  .......................................................زعاستبعاد منهج التنااألول:  ادلبحث

 022 ..................................لقواعد ادلادية للقانون الدويل اخلاصادلطلب األول: اللجوء ل

 033 ..........................اخلضوع االختياري لشرطلقواعد ادلادية ادلطلب الثاين: مدى مالئمة ا

 043 .....................................................ادلبحث الثاين: اللجوء إىل منهج التنازع

 043 ..................ول: قواعد التنازع اليت ميكن تطبيقها على اتفاق اخلضوع االختيارياألادلطلب 

 044 .....................................: حلول التنازع ادلؤسسة على الربط األحادي.الفرع األول

 044 ..................................ين لطريف عقد اخلضوع االختياري.: القانون الوطالفقرة األوىل

 045  ...............................................................: قانون القاضيالفقرة الثانية

 046 ...................................................... النزاع.الفاصلة يفاحملكمة قانون  أوال:

 051 ............................................................احملكمة ادلستبعدة.قانون ثانيا: 

 051 ................................................................احملكمة ادلعينة.قانون  ثالثا:

 053 ................................................................: قانون اإلرادةالفقرة الثالثة
 053 ...............تطبيق قانون اإلرادة باعتباره القانون الواجب التطبيق على الدعوى القضائية.أوال: 

 052 .........................على العقد. ب التطبيقالواجتطبيق قانون اإلرادة باعتباره القانون  ثانيا:

 054 ..............................: حلول التنازع ادلؤسسة على التطبيق اجلامع لقانونني.الفرع الثاين

 055 ..................................: التطبيق اجلامع لقانون العالقة وقانون القاضي.األوىلالفقرة 

 056 ................هنا خمتصة.أالتطبيق اجلامع لقانون احملكمة ادلعينة واحملكمة ادلفروض : الثانيةالفقرة 

 062 .............................: حلول التنازع ادلؤسسة على الربط األحادي ادلتعدد.الثالفرع الث

: تطبيق قانون القاضي على مسألة شرعية اتفاق اخلضوع االختياري، وقانون اإلرادة وىلاألالفقرة 
 ...........................................................على مسألة صحة ىذا االتفاق.
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: تطبيق قانون القاضي على شرعية اتفاق اخلضوع االختياري، وقانون اإلرادة على الفقرة الثانية
 ................عندما يكون القاضي ادلعروض عليو النزاع ىو القاضي ادلعنيفقط صحة االتفاق 
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 064 ........................................القاضي ادلعروض عليو النزاع ىو القاضي ادلعني. أوال:

 065 ..................................القاضي ادلعروض عليو النزاع ليس ىو القاضي ادلعني. ثانيا: 
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 311 ..........................ادلطلب الثاين: قواعد التنازع اليت ميكن اعتمادىا يف القانون اجلزائري.

 313 .............و مستبعدةأئرية سواء كانت معينة : حالة عرض النزاع على احملكمة اجلزاالفرع األول

 312 ادلستبعدةاحملكمة ادلعينة وال احملكمة  ادلعروض عليها النزاع ليست ىي احملكمة اجلزائرية: الفرع الثاين

 301 ....................................الفصل الثاني: صحة وآثار اتفاق الخضوع االختياري.

 301 ............................................ول: صحة اتفاق اخلضوع االختياري.األادلبحث 

 302 ....................................: الرتاضي وشكلية اتفاق اخلضوع االختيارياألولطلب ادل

 306 ..............................................الفرع األول: العلم باتفاق اخلضوع االختياري.

 306 ........................................الفقرة األوىل: مكان ادراج اتفاق اخلضوع االختياري.

 306 .........................................أوال: اتفاق اخلضوع االختياري الوارد يف ظهر العقد.

 331 ...........................ثانيا: اتفاق اخلضوع االختياري موضوع يف وثيقة مستقلة عن العقد.

 333 ......................................ون الشركةثالثا: شرط اخلضوع االختياري ادلوجود يف قان

 333 .....................................الفقرة الثانية: وضوح ومقروئية اتفاق اخلضوع االختياري.

 334 .....................................................أوال: وضوح اتفاق اخلضوع االختياري.

 335 .........................................جنبية.أادلكتوب بلغة  ضوع االختيارياخل ثانيا: شرط

 311 ................................................الفرع الثاين: قبول اتفاق اخلضوع االختياري.

 310 ................................قبول اتفاق اخلضوع االختياري.وىل: طرق التعبري عن األالفقرة 

 311 .............................................................................أوال: كتابيا.
 311 ...........................................................ثانيا: اتفاق شفهي مؤكد كتابيا.

 311 ..................................طراف.ثالثا: الشكل ادلطابق للعادات ادلوضوعة من طرف األ
 311 ....................................رابعا: الشكل ادلقبول من طرف معامالت التجارة الدولية.

 312 ........................................قبول اتفاق اخلضوع االختياري..الفقرة الثانية: نطاق 

 313 ..........................................ل اتفاق اخلضوع االختياريادلطلب الثاين: صحة حم

 313 ..............................................الفرع األول: التحديد الدقيق للقضاء ادلختص.
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 313 . ...............................................بشكل عام الفقرة األوىل: تعيني نظام قضائي

 311 .................................ضمن نظام قضائي.. الفقرة الثانية: تعني حمكمة خمتصة بعينها

 311 ..................................................................أوال: االختصاص احمللي.

 313 ................................................................ثانيا: االختصاص النوعي.

 313 ........................................الفرع الثاين: الرابطة اجلدية بني النزاع واحملكمة ادلعينة.

 321 ..............................................ادلبحث الثاين: آثار اتفاق اخلضوع االختياري.

 322 ....................................التفاق اخلضوع االختياري. ادلطلب األول: األثر القضائي

 322 .........................................الفرع األول: االختصاص احلصري للمحكمة ادلعينة.

 323 ........................................الفقرة األوىل: احلصرية يف مسائل االختصاص ادلباشر.

 330 ....................................فقرة الثانية: احلصرية يف مسائل االختصاص غري ادلباشر.ال

 332 .................................................الفرع الثاين: جمال اتفاق اخلضوع االختياري

 332 ..........................وىل: نطاق اتفاق اخلضوع االختياري من حيث طبيعة النزاع.الفقرة األ

 334 .......................الفقرة الثانية: نطاق اتفاق اخلضوع االختياري من حيث مضمون النزاع.

مبناسبة عالقة  اأوال: حتديد موضوع اتفاق اخلضوع االختياري بشأن النزاعات الناشئة واليت قد تنش
  .................................................................................قانونية.
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 340 ...................................................ثانيا: مضمون اتفاق اخلضوع االختياري.

 343 ..................................ادلطلب الثاين: اآلثار الشخصية التفاق اخلضوع االختياري.

 344 ..............................................راف اتفاق اخلضوع االختياري.الفرع األول: أط

 345  ...............................................................الفقرة األوىل: اخللف العام.

 346 . ..............................................................الفقرة الثانية: اخللف اخلاص

 351 .....................................للغري. اتفاق اخلضوع االختيارينتقال آثار االفرع الثاين: 

 351 .................................الفقرة األوىل: النظام القانوين لنقل اتفاق اخلضوع االختياري.

 351 .............................اخلضوع االختياري اتفاقآثار حاالت انتقال بعض الفقرة الثانية: 

 351 ...............................حوالة احلق. بواسطة اتفاق اخلضوع االختياريآثار انتقال أوال: 
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 356 .........................التعهد عن الغري من خالل اتفاق اخلضوع االختياريآثار انتقال : ثانيا

 361 ...................االشرتاط دلصلحة الغري عن طريق اتفاق اخلضوع االختياريآثار ل انتقا: ثالثا

 363 ..................................احللولعن طريق  اتفاق اخلضوع االختياريآثار انتقال : رابعا

 363 .......................العقد اجلماعيمن خالل  اتفاق اخلضوع االختياريآثار انتقال : خامسا

 361 ...................................................................................اخلامتة
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 :ملخص

مبنح االختصاص اىل حمكمة  عن طريق االتفاق فكرة اخلضوع االختياري تتمثل يف التصرف القانوين الذي من خالله يقوم االطراف
ا خمتصة، هذا  تفاق ال يسمح وحده بتقرير اختصاص االغري خمتصة، ويف نفس الوقت استبعاد اختصاص حمكمة من املفروض ا

ذاحملكمة املعينة، بل جيب ان  سمح بتمديد ت اليت الفكرة هتتدخل قواعد االختصاص القضائي للمحكمة املعينة لالعرتاف 
ن يليب بعض الشروط أ، وحىت يكون اتفاق اخلضوع االختياري صحيحا ومنتجا آلثاره القانونية، جيب القضائي االختصاص

دف أساسا اىل منع اتفاق اخلضوع االختياري من خمالفة ق القانونية واعد االختصاص القضائي االلزامية، ومحاية الطرف اليت 
الضعيف، وعدم انكار العدالة، هذه الفكرة تساهم يف تشجيع التجارة الدولية، وترك مكان مهم إلرادة االطراف يف جمال حتديد 

 االختصاص القضائي الدويل.
احملكمة  –محاية الطرف الضعيف  –لعدالة إنكار ا – اخلضوع االختياري –االختصاص القضائي الدويل  الكلمات املفتاحية:

  اخلضوع االرادي. -القانون الواجب التطبيق – املختصة
Résumé: 

L’idée de l’élection de for consiste à un dispositif juridique par lequel les parties 
conviennent d’attribuer la compétence à un tribunal qui est normalement incompétent et en 
même temps écarter la compétence d’un tribunal normalement compétent. Cette convention, à 
elle seule, ne permet pas de retenir la compétence d’une juridiction désignée, car il faut 
l’intervention des règles de compétence judiciaire internationale du tribunal désignée pour 
reconnaitre cette idée permettant la prorogation de la compétence, pour que cette convention 
soit valable et puisse produire ses effets juridiques, il faut qu’elle remplisse quelques 
conditions visant essentiellement à interdire l’élection de for de contrevenir aux règles 
impératives de compétence juridictionnelle et la protection de la partie faible et éviter un déni 
de justice. Cette idée contribue à stimuler le commerce international et à laisser une bonne 
place à la volonté des parties dans la matière de la détermination de la compétence 
juridictionnelle internationale. 

Mots clés: Clause attributive de juridiction – Conflit de juridictions – Compétence judiciaire 
internationale  – La loi applicable – L'élection de for. 
Resume: 

The idea of the choice of court agreement is the legal act by which the parties agree to 
grant jurisdiction to a non-competent court at the same time exclude the jurisdiction of the 
court is supposed to have jurisdiction. This agreement alone does not allow to decide the 
jurisdiction of the designated court, but that it should interfere the rules of international 
jurisdiction to recognize this idea that authorize the extension of jurisdiction, and even be an 
agreements of jurisdiction valid and productive legal effects, must meet certain legal 
requirements which are mainly designed to prevent jurisdiction’s  agreements of violation of 
the rules of jurisdiction mandatory, and to protect the weaker party, and not the denial of 
justice. This idea contributes to promoting international trade, leaving an important space for 
the will of the parties in determining the international jurisdiction. 

Key words: Agreements of jurisdiction – International jurisdiction – Denial of justice – The 
weaker party – Jurisdiction clause – Choice of court agreement – Applicable Law  
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