
بحث عليم محكم منشور 

لتصفح العدد كامال

#سلسلة_األبحاث_القضائي�ة_المحكمة ( 50 ) 

قضايا التركات ذات العنصر األجنبي

د. داود بن عبدالعزيز الداود

في العدد الثاني عشر من مجلة قضاء

اضغط هنا

https://qadha.net/ar/books/43


 

  قضايا التركة ذات العنصـر األجنبي
 

 ٩ 
 

 األجنبي صـرقضايا الرتكة ذات العن

 

 

 

 إعداد

 داود بن عبد العزيز بن محمد الداود .د

Ç¬^äπ]<É^jâ˘]<·Áfi^œ÷]<‹äœe<
ÌËÜøfl÷]<l^â]ÖÇ÷]Ê<›Á◊√÷]<ÌÈ◊“<
ÌÈfiÊ3”÷˝]<ÌËÅÁ√ä÷]<Ì√⁄^¢]<

 



 
 

 قضايا التركة ذات العنصـر األجنبي 
 

 ١٠ 
 

‘fl���flÜ����Ú@

 .واملرسلنيف األنبياء شـراحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أ

بـام حباهـا اهللا مـن  ؛تتبوأ اململكة العربية السعودية مكانةً كبريةً يف قلـب العـامل
حتى غدت مهو أفئدة الكثريين ممن يفـدون إليهـا  ،متيز اقتصادي وجتاري وديني

ويستقرون هبا ويامرسون أنشطتهم ويعمرون األرض حتـى يـأتيهم  ،من غري أهلها
وقـد يكـون جلـه أو كلـه  ،ثـة لقسـمة مـال مـورثهموالذي حيتاج معه الور ،األجل

كـام أن بعـض  ،مما يُربز احلاجة لطلب قسمة الرتكـة وحـل قضـاياها ،داخل اململكة
فيُحـدث معـه بعـد  ،)١(املواطنني قد يتزوجون من غري السـعودية وكـذلك العكـس

ل معـه حالـة التنـازع ،األجنبي يف الرتكـة صـرموت أحدهم وجود العن ممـا  ،ويشـكّ
خوض غامر جتربة مثـل  -بحمد اهللا-فقد سبق يل  ،لبحث مثل هذا املوضوع يدعو

هذا البحث يف القانون الدويل اخلاص من خـالل بحثـي يف مرحلـة الـدكتوراه مـن 
ممــا  ،"تنــازع األنظمــة يف حقــوق امللكيــة الفكريــة"بعنــوان  ،املعهــد العــايل للقضــاء

 .خلاصةيساهم يف تصور مثل هذا القضايا املتعلقة باحلقوق ا

 هـــ ١٤٢١فمــن املالحــظ أن النظــام القضــائي الســعودي مل يكــن حتــى عــام 
يتضــمن ضــوابط حمــددةً يمكــن مــن  -عيةشـــروقــت صــدور نظــام املرافعــات ال-

وهـذا عـىل خـالف  ،األجنبـي املتعلقـة بالرتكـة صــرخالهلا حل الدعو ذات العن
 ،احلال يف األنظمة املقارنة األخر التي تعارفت عىل قواعد أصبحت شـائعة بينهـا

فنظام املرافعـات السـعودي جـاء خاليًـا مـن الـنص الضـابط ملسـائل املـرياث رغـم 

                                           
هــ، ١٤٣٦%) مـن نسـبة الـزواج يف عـام ١٥(بلغت نسبة الزواج الذي أحد طرفيه أو كالمها غـري سـعودي حـوايل  )١(

 ).١٧٩هـ (ص:١٤٣٦العدل الكتاب اإلحصائي لوزارة 
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بمقتضـاها االختصـاص  صــروورد يف بعض مواده ضوابط يمكـن أن ينح ،أمهيته
كام يمكن االستعانة بالضـوابط الـواردة يف  ،ثبينه البحسـيللمحاكم السعودية كام 

خاصـةً  ؛األنظمة املقارنة ومقارنتها بالضوابط الواردة يف نظام املرافعات السعودي
فهـي  ؛ةصــييعة اإلسـالمية يف قضـاء األحـوال الشخشــرأن هذه األنظمـة تطبـق ال

يقـات مع تأييد البحث بـبعض التطب ،يعيشـرتتوافق مع اململكة يف ذات املصدر الت
ــة للتعــاون  ،القضــائية يف املحــاكم الســعودية ــاض العربي ـــاقية الري ومــا ورد يف اتف

 .م٥/١١/٢٠٠٠والتي صادقت عليها اململكة يف  ،القضائي

ا عدا بعض اإلشـارات يف  ،عىل أين مل أقف عىل من كتب يف هذا البحث حتديدً
الــدويل ككتــاب القــانون  ،بعــض كتــب القــانون الــدويل اخلــاص وتنــازع القــوانني

 ،للـدكتور أمحـد عبـد الكـريم سـالمة ،لية مقارنـةصــياخلاص السـعودي دراسـة تأ
كـام أين سـأدرج بعـض التطبيقـات  ،الذي تضمن بعض اإلشارات عن هذه املسألة

 .وسأبني موقف الفقه اإلسالمي ،القضائية من املحاكم السعودية

 .كون البحث بمقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتةسـيو

 .ةصـيتنازع األنظمة والقوانني يف األحوال الشخ :متهيد

 .األجنبي يف القانون الدويل صـرقضايا الرتكة ذات العن :املبحث األول

 .القانون الواجب التطبيق يف القانون الدويل :املطلب األول

 .للمتوىف صـيتطبيق القانون الشخ :أوالً 

 .قانون آخر موطن للمتوىف عىل املنقول وقانون املوقع عىل العقار :ثانيًا

 .قانون موطن املتوىف سواء كانت الرتكة منقولة أم عقارية :ثالثًا
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 .نطاق القانون الواجب التطبيق يف القانون الدويل :املطلب الثاين

 .وط استحقاق اإلرث وثبوتهشـر :أوالً 

 .ب كل وارثصـيبيان الورثة ون :ثانيًا

 .طبيعة قبول الرتكة وخالفة الوارث للموروث :ثالثا

 .األجنبي يف اململكة صـرقضايا الرتكة ذات العن :املبحث الثاين

 .أحوال األجنبي يف قضايا الرتكة يف اململكة :املطلب األول

 .ةسـياملدعى عليه سعودي اجلن :أوالً 

 .املدعى عليه غري سعودي يف اململكة :ثانيًا

ا خارج اململكة :ثالثًا  .إذا كان حمل النزاع عقارً

يان ضــابط االختصــاص الــدويل الــوارد يف نظــام ســـرمــد  :املطلــب الثــاين
 .عية عىل قضايا الرتكةشـراملرافعات ال

إذا كانـت تلـك الدولـة آخـر دولـة  ضــيعقد االختصاص لدولة القا :أوالً 
 .للمتوىف

 .ةسـيعقد االختصاص للمحاكم الوطنية إذا كان املورث وطني اجلن :ثانيًا

إذا كانــت بعــض أو كــل  ضـــيعقــد االختصــاص الــدويل يف بلــد القا :ثالثًــا
 .ضـيأموال الرتكة يف بلد القا

 .خامتة
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ا من علم القا ورغم حداثة هـذا  ،نون الدويل اخلاصيُعترب تنازع األنظمة جزءً
وتعــدد االجتاهــات فيــه إال أن اجلميــع متفــق عــىل ارتبــاط تنــازع األنظمــة  ،العلــم

وتعـددت تعريفـات القـانون الـدويل  ،وأنه أحد مكوناتـه ،بالقانون الدويل اخلاص
ا لتعدد االجتاهات فيه ولعل أشمل تعريف لـه هـو أن القـانون الـدويل  ،اخلاص تبعً

جمموعة القواعد القانونية التي تعني القانون الواجب تطبيقـه واملحكمـة " :اخلاص
ــة يف ق ـــياملختص ــوبة بعنض ـــرة مش ــي ص ــوطن واجلن ،أجنب ــدد امل ـــيوحت ــز س ة واملرك

 .)١("وكيفية تنفيذ األحكام األجنبية ،القانوين لألجانب

ر  أو أكثـضــنيتـزاحم قـانونني متعار" :ويعرف تنازع األنظمة والقوانني بأنـه
ــد عنا ــة يف أح ــة أجنبي ــة قانوني ــم عالق ــأن حك ــر بش ــدولتني أو أكث ـــرل ــىل ص ها ع

األجنبي سـبب مـؤثر لوجـود حالـة التنـازع والتـزاحم  صـرفوجود العن ،)٢("األقل
 ،العالقـة أو الرابطـة القانونيـة وطنيـةً  صــرفـإذا كانـت عنا ،بني األنظمة والقوانني

ألن العالقـة القانونيـة  ؛فال نكون بصدد تنـازع القـوانني ؛ضمن نطاق دولة واحدة
 .ها حيكمها قانون دولة واحدةصـربجميع عنا

ها بـأكثر مـن صــرأو أكثر من عنا صـرلكن قد تتصل عالقة قانونية خاصة بعن
                                           

وملزيد من التعريفات له انظر القانون الدويل اخلاص، اجلنســية واملـواطن ومركـز األجانـب وأحكامهـا يف القـانون  )١(
)، القانون الـدويل اخلـاص تنـازع القـوانني تنـازع ١١-١/١٠العراقي، د. حسن اهلداوي، ود. غالب الداودي، (

 ).١٨ألجنبية دراسة مقارنة، د. غالب الداودي، (ص:االختصاص القضائي تنفيذ األحكام ا
)، القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني تنازع االختصاص القضائي ٢٢الوجيز يف احلقوق الدولية اخلاصة، (ص: )٢(

 ).٧٦الدويل دراسة مقارنة د. غالب الداودي (ص:
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وينـتج  ،وقانون حمـل انعقـاد العقـد ،ة وقانون املوطنسـيكقانون اجلن ،قانون واحد
التـي  ،ني تتزاحم وتتنازع فيام بينها حلكم العالقة القانونيـةعن هذا تعدد هذه القوان

 .)١(ويدعى ذلك بتنازع القوانني ،البد وأن تكون خاضعةً ألحد القوانني

جتدر اإلشارة إىل أن تطبيـق القـانون األجنبـي ال يكـون عـادةً إال بـأمر املـنظم 
وهو عندما يتخىل عن عالقة قانونية وخيضـعها لقـانون  ،احةً أو ضمنًاصـرالوطني 

ا للعدالة وللصالح العام  .)٢(آخر إنام يفعل ذلك حتقيقً

وهـذه  ،الختيـار األنسـب للواقعـة ضــيقواعد اإلسناد هلا دور كبري يف توجيـه القا
القواعد وضعها املنظم الـوطني الختيـار أكثـر القـوانني املتزامحـة مالءمـةً حلكـم العالقـة 

 .)٣(ات العدالة من وجهة نظرهضـيوأكثرها إيفاءً بمقت ،ا أجنبيًّاصـرً اخلاصة املتضمنة عن

لرغبـة  ؛كام أن االتفاقيات الدولية هلـا دور كبـري يف حـل التنـازع بـني القـوانني
ة شــريم عالقتها اخلاصة الدولية املتزايدة بقواعد موضوعية تطبّق مباالدول يف تنظ

   .)٤( ا أجنبيًّاصـرً عىل العالقات القانونية اخلاصة التي تتضمن عن

ملحكمـة العـدل الدوليـة املصـادر  سـيمن النظام األسا ٣٨وقد عددت املادة 
/أ مــن ذات املـــادة أن ١وقــررت الفقــرة  .املختلفــة للقاعــدة القانونيــة الدوليـــة

 .)٥(للقاعدة القانونية الدولية سـياالتفاقيات الدولية هي املصدر األول والرئي

                                           
 ).١٣:القانون الدويل اخلاص (تنازع القوانني)، د. حسن اهلداوي، (ص )١(
 ).٤١القانون الدويل اخلاص املصـري واملقارن، د. عىل الزيني، (ص: )٢(
)، فكرة تنـازع القـوانني يف الفقـه ٨القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني، هشام صادق وعكاشة عبد العال، (ص: )٣(

 ).٥٧اإلسالمي، د. رمزي حممد دراز، (ص:
 ).١٥، د. حسن اهلداوي، (ص:-تنازع القوانني -القانون الدويل اخلاص  )٤(
وظيفـة  -١من النظام األساسـي ملحكمة العدل الدولية يف ميثاق األمم املتحدة، والتـي تـنص عـىل مـا يـيل: )٣٨(املادة  )٥(

ــا ألحكــام القــانون الــدويل، وهــي تطبــ ق يف هــذا الشــأن: (أ) املحكمــة أن تفصــل يف املنازعــات التــي ترفــع إليهــا وفقً
ا هبا صــراحةً مـن جانـب الـدول املتنازعـة. (ب) العـادات   =االتفاقات الدولية العامة واخلاصة التي تضع قواعد معرتفً
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ــا خللفيتهــا صـــيخيتلــف حتديــد مــا يعــد مــن األحــوال الشخ ة مــن بلــد آلخــر تبعً
عية السـعودي اختصاصـات شــرمن نظام املرافعات ال ٣٣وحددت املادة  ،يعيةشـرالت

اإلرث وقسـمة الرتكـة بـام فيهـا "منهـا  ٣وجـاء يف الفقـرة  ،ةصـياألحوال الشخحماكم 
 ."أو غائب ،صـرأو قا ،ةصـيأو حصة وقف أو و ،العقار إذا كان فيها نزاع

املسلم هـو أحكـام  ضـيمن املهم بيان أن القانون الواجب التطبيق ابتداءً أمام القا
 ،أنـه ملـا رفـع أحـدمها"يب حنيفـة ومن ذلك قول حممد صـاحب أ ،يعة اإلسالميةشـرال

ويقـول ابـن  ،)١("فيلـزم إجـراء حكـم اإلسـالم يف حقـه ،بحكـم اإلسـالم ضــيفقد ر
 .)٢("حكمنا عليهم بحكم اهللا تعاىل علينا ،وإذا حتاكم إلينا أهل الذمة"قدامة 

ا ما يتعلق بقضايا األحوال الشخ الكفـار تتعلـق  وأنكحة" :ة يقول صـيأمّ
ووجـوب  ،واإليـالء ،والظهـار ،مـن وقـوع الطـالق ،هبا أحكام النكـاح الصـحيح

دليـل ذلـك أن و ،وغـري ذلـك ،واإلباحة للزوج األول واإلحصـان ،والقسم ،املهر

ــال ــيهم فق ــاء إل ــاف النس ــاىل أض ــد:)m l k j( :اهللا تع  ،]٤[املس

^ _ ` Z Y X W V  d c b a ] \[( :وقوله تعـاىل
i h g f e(:وحقيقـــة اإلضـــافة  ،النســـاء إلـــيهمفأضـــاف  ،]٩[القصــص

ولـدت مـن نكـاح ال مـن « :وقال عليه الصالة والسـالم ،زوجية صحيحة ضـيتقت

                                           
=

 
الدولية املرعية املعتربة بمثابة قانون دلَّ عليه تواتر االستعامل. (ج) مبادئ القانون العامـة التـي أقرهتـا األمـم املتمدنـة. 

ا احتياطيًّـا (د) أحكام امل حاكم ومذاهب كبار املؤلفني يف القـانون العـام يف خمتلـف األمـم، ويعتـرب هـذا أو ذاك مصـدرً
: ال يرتتـب عـىل الـنص املتقـدم ذكـره أي إخـالل بـام -٢، )٥٩ "٢"(لقواعد القانون وذلك مع مراعـاة أحكـام املـادة 

ا ملبادئ العدل واإلنصاف  متى وافق أطراف الدعو عىل ذلك. للمحكمة من سلطة الفصل يف القضـية وفقً
 ).  ٢/٣١٢بدائع الصنائع يف ترتيب الشـرائع ( )١(
 ).٩/٨١املغني البن قدامة ( )٢(
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ومنهـا وقـوع  ،)٢(وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامهـا كأنكحـة املسـلمني  ،)١(»سفاح
 .)٣(الطالق لصدوره من أهله يف حمله كطالق املسلم

ا لكون البحـث هنـا عـن حقـوق املاليـة يف القـانون الـدويل اخلـاص ممـا  ؛ونظرً
فمــن املهــم  ،يتعــني معــه احلــديث عــن حفــظ مــال األجنبــي يف الدولــة اإلســالمية
 .اإلشارة إىل عناية اإلسالم بعصمة مال األجنبي يف الدولة اإلسالمية

 :فقد نص الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل عىل ذلك

املســتأمن أو الــذمي بعــد نقضــه  )ف فيــهصـــروإن ت(" :اعقــال يف كشــاف القنــ
لبقـاء ملكـه عليـه  )فهصــرصـح ت(كة وإجـارة شــرك )ببيع أو هبة ونحومها(العهد 

 .)٤("واختالف الدارين ليس بامنع ،كسائر أمالكه )وإن مات فلوارثه(

وما خلفـه عنـدنا مـن وديعـة وديـن مـن قـرض أو " :وقال يف روضة الطالبني
 .)٥("ما دام حيًّا هذا هو الصحيح ؛فهو يف أمان ال يتعرض له ؛غريه

وإذا مات املستأمن يف دار اإلسـالم عـن مـال " :يف املبسوط سـيخسـروقال ال
ألنه وإن كـان يف دارنـا صـورة  ؛وقف ماله حتى يقدم ورثته ؛وورثته يف دار احلرب

                                           
» ما ولدين من سفاح أهل اجلاهلية شـيء، وما ولدين إال نكـاح كنكـاح اإلسـالم«ونصه  "الكبري"رواه الطرباين يف  )١(

) من طريـق أيب احلـويرث، عـن ابـن عبـاس، ١/١٧٤النبوة ()، والبيهقي يف دالئل ١٠٨١٢)، برقم (١٠/٣٢٩(
وسنده ضعيف، ورواه احلارث بـن أيب أسـامة، وحممـد بـن سـعد مـن طريـق عائشـة، وفيـه الواقـدي، ورواه عبـد 

إين خرجـت مـن نكـاح، ومل أخـرج مـن «الرزاق، عن ابن عيينة، عـن جعفـر بـن حممـد، عـن أبيـه، مرسـالً بلفـظ: 
لطرباين يف األوسط من حديث عيل بن أيب طالب، ويف إسناده نظـر، ورواه البيهقـي ووصله ابن عدي، وا». سفاح

 ).٣/٣٦١من حديث أنس، وإسناده ضعيف. التلخيص احلبري (
 ).٧/١٧٢املغني البن قدامة ( )٢(
 ).٣/٢٢٢)، البحر الرائق شـرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري (٢/٦٨٢شـرح منتهى اإلرادات ( )٣(
 ).٣/١٠٩املرجع السابق ( )٤(
 ).١٠/٢٨٩روضة الطالبني ( )٥(
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وبموتـه  ،يف إمالكـه فيخلفه ورثته يف دار احلرب ،فهو يف احلكم كأنه يف دار احلرب
فيوقـف  ،بـل ذلـك بـاقٍ يف مالـه ،يف دارنا ال يبطل حكم األمان الذي كان ثبـت لـه

 .)١("حلقه حتى يقدم ورثته

ــة الكــرب ا للمســلمني أ" :وقــال يف املدون ــدً هم أهــل ســـرأرأيــت لــو أن عبي
 ،ثـم دخـل إلينـا رجـل مـن أهـل احلـرب بأمـان والعبيـد معـه أيعـرض لـه ،احلرب

 .)٢("ال يؤخذون منه :يف قول مالك قال ؟ويؤخذ العبيد منه أم ال

هذه اجلمل من الفقهاء املسلمني يف املذاهب األربعة ومثيالهتا تبني رأي الفقه 
فهي متثل سامحة الدين اإلسـالمي  ،)٣(اإلسالمي يف حفظ مال األجنبي والعناية به

ــة ا ــه بحفــظ احلقــوق حتــى وإن كــانوا خــارج الدول يع شـــرفالت ،إلســالميةوعنايت
ممـا متكنـه مـن العنايـة  ،اإلسالمي حو معاين عظيمةً من الكامل والسمو والـدوام

 .وإن كانوا أجانب عن الدولة اإلسالمية ،بحقوق اآلخرين

منــه عــىل ذكــر  ٢٧وجــاءت املــادة  ،عية الســعوديشـــرويف نظــام املرافعــات ال
ــوا ــايا يف األح ــبعض القض ــعودية ل ــاكم الس ــاص املح ـــيل الشخاختص ذات -ة ص

وهـي قضـايا الـزواج والطـالق والنفقـة  ،لصــيعـىل وجـه التف -األجنبي صـرالعن
ة األخـر صــيوأمجلت يف الفقرة األخرية منها بوصـف األحـوال الشخ ،والنسب

وبـذلك يتبـني أن املـنظم  ،ليدخل فيها ما مل يذكر يف الفقـرات قبلهـا ؛دون حتديدها
ولكنها داخلة فيام أمجل من بقيـة  ،السعودي يف هذه املادة مل ينص عىل قضايا الرتكة

ألنه ذكرها من ضمن القضايا التـي تنظـر يف  ؛ة األخرصـيمسائل األحوال الشخ
 .السالفة ٣٣كام يف املادة  ،ةصـيحماكم األحوال الشخ

                                           
 ).١٠/٩١املبسوط للسـرخسـي ( )١(
)٢( ) ٣/١٨املدونة الكرب.( 
 ).١٨التجارة الدولية من منظور إسالمي، د. أشـرف وفاء حممد، (ص: )٣(
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ـاهي كل ما خيلفه امليت من األ :والرتكة فتشـمل  ؛موال واحلقوق الثابتـة مطلقً
 ،)١(واحلقـوق العينيـة كحقـوق االرتفـاق ،اء املادية من منقـوالت وعقـاراتشـياأل

ولكـن  ،والبحث يف بيانه لقضايا الرتكة لن يتطرق ملسائل متلك األجنبي يف اململكة
 .كون أحد أسباب متلك العقار يف اململكةسـيستتم اإلشارة إىل أن اإلرث 

                                           
 ).١٠/٧٧٢٥الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل ( )١(
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 ،يف إعطاء كل مستحق حقـه ضـيهتدف األنظمة والقوانني لتسهيل مهمة القا
لذا يكتنف ورثة األجنبي الـذي  ،مع بقاء سلطة الدولة وهيمنتها يف تطبيق أنظمتها

ــه  ــة غــري دولت ــه األجــل-يقــيم يف دول ــانون  -ويوافي ــد الق بعــض املســائل يف حتدي
وقبول  ،ب الوارثصـيون ،وطهشـرومسائل يف فكرة املرياث يف  ،الواجب التطبيق

 :كون يف مطلبــنيســـيو ،وهــذا مــدار البحــث يف هــذا املبحــث ،اإلرث مــن عدمــه
 .والثاين عن نطاق التطبيق ،األول عن القانون الواجب التطبيق

ÿÂ¯\;f÷�∏\U;i’\;fp\Ê’\;‡Ê›]Œ’\È’ÂÅ’\;‡Ê›]Œ’\;∫;œËe�U;

وقـانون  ،وقانون الورثـة ،قانون املورث ؛يتنازع مرياث األجنبي يف غري دولته
وملزيـد مـن التجليـة  ،إذ تعدد القوانني املتزامحة يف حل مثل هـذا النـزاع ؛موقع املال

مـع  ،ل عن هـذه القـوانني ودورهـا يف حتقيـق العدالـةصـيء من التفشـيسنتحدث ب
 .ودورها يف تطبيق نظامها ،بة الدولةاحلفاظ عىل هي

كـام  ،ألن املرياث يتصل بحياة املرء ووفاتـه ؛للمتوىف صـييطبق القانون الشخ
 ،وافـــرتاض املحبـــة ،أن املـــرياث يســـتند إىل حالـــة الشـــخص وروابطـــه العائليـــة

ــة ــوال يف العائل ــظ األم ــارات حف ــع إال  ،واعتب ــة مل توض ــة للرتك ــوانني املنظم والق
 ؛ةصــيفتدخل بذلك يف األحـوال الشخ ،ة عىل السواءسـرلتحقيق محاية الفرد واأل

ي عـىل جممـوع الرتكـة ســروي ،)١(للمتـوىف صــيلذا جيب أن حتكـم بالقـانون الشخ

                                           
 القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني د. حسن اهلداوي. )١(
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ا كان موقع ذلـك املنقـول أو العقـار ،دون تفرقة بني عقار ومنقول وأن يـتم  ،)١( وأيًّ
وحينهـا البـد مـن حتديـد املعيـار الـذي حيـدد بـه القـانون  ،تطبيقه كوحدة ال تتجزأ

اح القــانون إىل وجــوب حتديــد القــانون شـــرفيميــل بعــض  ،للمتــوىف صـــيالشخ
عـىل أسـاس أن املـرياث ال  ،للمتوىف يف هذه احلالـة بقـانون حمـل إقامتـه صـيالشخ

 ،ةسـيوهلذا ال جيوز إخضاعه لقانون اجلن ،ةصـييتعلق باألهلية وال باألحوال الشخ
ــة ودول ســـروأخــذ هبــذا املســلك عــدة دول كسوي ا والواليــات املتحــدة األمريكي

 .)٢(أمريكا اجلنوبية والدنامرك والنرويج
ــانون الشخ ــد الق ــوب حتدي ــرون إىل وج ــب آخ ـــيوذه ــانون  ص ــوىف بق للمت

فهـذا القـانون هـو الـذي  ،تهاســيأي قانون الدولة التي يتمتع املتوىف بجن ،ةسـياجلن
وقـد  ،عـىل أسـاس أن املـرياث مـن احلقـوق العائليـة ،جيب أن حيكم مسائل اإلرث

مثـل  ،وليبيـا وغريهـا صــركاألردن وسوريا وم ،أخذ هبذا املسلك عدة دول عربية
 .)٣( وإيطاليا واليابانصـنيأملانيا وال

يتجه رأي آخر يف القـانون املقـارن إىل أن املـرياث ملكيـة ماليـة فيعتربونـه مـن 
يتم متلكه عندما يتحقـق سـبب  ،ء مايلشـيفقوامه مال أو  ،مسائل األحوال العينية

وهـو  ،ضـع أو حمـل امللكيـةوالعربة هنا بمو ،وهو موت صاحبه ،امللكية اخلاص به
وجيـب أن خيضـع متلـك ذلـك املـال لـذات  ،ولـيس بصـاحبه ،املال املكـون للرتكـة

ا ة ســياسـيملـا لـه مـن أمهيـة اقتصـادية واجتامعيـة و ؛األنظمة املتعلقة بامللكية عمومً
فالقانون الواجب التطبيق هنا هو القانون الذي حيكم مسائل األحـوال  ،للمجتمع

                                           
 ).٩٣٠األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )١(
 ).١٨٨القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني د. غالب الداودي (ص: )٢(
 ).١٨٩القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني د. غالب الداودي (ص: )٣(
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غري أن تشخيص ذلك القانون جيب أن يتالءم مع طبيعـة  ،ون املوقعأي قان ،العينية
ــة ؛املــال املكــون للرتكــة ــة أو منقول ومــرياث األمــوال  ،فهــي إمــا أن تكــون عقاري

فهـي ختضـع  ؛أمـا مـرياث األمـوال املنقولـة ،العقارية خيضع لقـانون موقـع العقـار
حيث يتوىف يف املكـان  ؛فموطن املتوىف هو غالبًا موقع أمواله ،آلخر موطن للمتوىف

وهنـا قـد يتعـدد القـانون  ،وجيمـع فيـه أموالـه ،الذي يامرس فيه نشاطه االقتصادي
وهـذا  ،)١(املختص بتعدد الدول التي يوجد هبا أي مال غـري منقـول يعـود للمتـوىف

أيت بيانـه يف ســيعـىل مـا  ،املسلك بشأن العقار هو الذي سار عليه املنظم السعودي
وكــذلك أخــذ هبــذه احللــول القــانون األردين والعــراق وتركيــا  ،)٢(املبحــث الثــاين
 .)٣(والبلجيكي واإلنجليزي والكندي واألسرتايل سـيوالقانون الفرن

ير الـبعض تطبيـق قـانون واحـد عـىل املـرياث بغـض النظـر عـن نـوع املـال 
ألن الرتكــة تتمركــز يف ذلــك  ؛وهــو قــانون مــوطن املــورث وقــت موتــه ،املــوروث

 ،وفيــه مراعــاة للمجــر العــادي لألمــور ،وهــو الــذي تفتــتح فيــه الرتكــة ،املكــان
ــتبعد  ؛وبحســبان أن اإلرادة الضــمنية للمــورث ســتتجه إىل ذلــك ــث مــن املس حي

 .)٤(ارتضاء املورث تطبيق قانون خالف قانون موطنه

                                           
 ).٩٣٢األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )١(
مـن الئحـة قسـمة األمـوال املشـرتكة  )٣٦(من نظام املرافعـات الشــرعية السـعودي، املـادة  )٢٧، ٢٦، ٢٥(املواد  )٢(

املقامـة عـىل املسـلم ختتص حماكم اململكة بنظر الـدعو  ": )٢٧هـ، ونص املادة ٢١/٥/١٤٣٩(الصادرة بتاريخ 
 غري السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو خمتار يف اململكة، وذلك يف األحوال اآلتية: هـ ـ إذا كانت الـدعو
ا، أو كـان غـري سـعودي مقـيامً يف  متعلقة بمسألة من مسائل األحوال الشخصــية األخـر، وكـان املـدعي سـعوديًّ

 ."ه مكان إقامة معروف يف اخلارجاململكة، وذلك إذا مل يكن للمدعى علي
 ).٩٣٢األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )٣(
 ).٩٣٤األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )٤(



 
 

 قضايا التركة ذات العنصـر األجنبي 
 

 ٢٢ 
 

ا خارج موطن املتوىف قد يتعذر عـىل املحـاكم جيدر بالذكر أن  اإلرث إذا كان عقارً
فتلـك املحكمـة  ،طاملـا أن حمكمـة موقـع العقـار قـد تعرقـل تنفيـذه ،الوطنية النظـر فيـه

ووضــع احلكــم  ،األخــرية هــي األقــدر عــىل الفصــل يف النــزاع يف الــدعاو العقاريــة
رر االختصـاص للمحـاكم أن يقـ -اسـتثناءً مـن ذلـك-عىل أنه يمكن  ،موضع التنفيذ

 .)١(إذا تعذر النظر فيها يف تلك البالد ،الوطنية للنظر يف الدعاو العقارية يف اخلارج

 ،نص أمحد يف رواية األثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتـل"ويف الفقه اإلسالمي 
أن عمــرو بــن أميــة «وروي  ،أنــه يبعــث بديتــه إىل ملكهــم حتــى يــدفعها إىل ورثتــه

ورجع إىل املدينة فوجد رجلني يف طريقـه  ،كان مع أهل بئر معونة فسلم ؛الضمري
 ؛ومل يعلـم عمـرو فقـتلهام ،يف أمانـه وكانـا أتيـا النبـي  ،من احلي الذين قتلوهم

يح صــرفهـذا نـص  ،)٢("وال شك أنه بعث بديتهام إىل أهلهـام ،»فودامها النبي 
فنقل الدية لورثتـه كـام يـذكر  ،تهيسـإىل أن قسمة الرتكة لألجنبي تكون بناءً عىل جن

عـىل أنـه ال يمنـع مـن  .ة املتوىفسـيالفقهاء فيه تأكيد عىل أهنم يرون قسمتها عىل جن
عىل ما سبق  ،ويرتافعوا بقضاياهم يف حماكم الدولة اإلسالمية ،أن يقتسموا تركتهم

 .تحقق بإعطائهم حقوقهمسـيإذا كان العدل  ؛فال مشاحة يف ذلك ،إيراده

È›]m’\;f÷�∏\U;È’ÂÅ’\;‡Ê›]Œ’\;∫;œËe�i’\;fp\Ê’\;‡Ê›]Œ’\;–]�›U;

تبـنيّ يف املطلــب السـابق كيــف تباينـت اآلراء حــول حتديـد القــانون الواجــب 
وبــالنظر  ،ةصـــيبــني اعتبــاره مــن املســائل العينيــة أو مــن األحــوال الشخ ،التطبيــق

ــا يتعلــق باألشــخاص وبــروابط األ تنفــي طبيعتــه ال  ،ةســـرللمــرياث بوصــفه نظامً
ومن هنا تبدو األمهية لتحديـد  ،لة النتقال احلق العيني عىل األموالسـياألصلية كو

                                           
 ).٥٣٠القانون الدويل اخلاص السعودي د. أمحد سالمة (ص: )١(
 ).٧/١٦٥املقنع ( الشـرح الكبري عىل متن )٢(
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والتـي ختضـع  ،نطاق املسائل التـي تنـدرج يف مضـمون الفكـرة املسـندة يف املـرياث
حتـى ال ختـتلط بمجـال أعـامل قـانون مركـز  ،ة املورث ووقـت موتـهسـيلقانون جن

وحتديـد الفكـرة  ،ع احلقوق العينية وكيفية اكتسـاهباوالذي حيكم عىل أنوا ،األموال
ــاول املســائل املوضــوعية يف املــرياث ؛املســندة ألن إجــراءات املــرياث ختضــع  ؛يتن

كون مــدار البحـث هنــا يف هــذه املســائل املوضــوعية ســـيلــذا  ،)١(ضـــيلقـانون القا
 .الداخلة يف فكرة املرياث

املسائل املتعلقة بافتتاح وأيلولة يدخل يف نطاق تطبيق قانون دولة املورث كل 
 :الرتكة ومنها

كـام خيـتص  ،وقـت مـوت مورثـه ،وحيـاة الـوارث ،كالتأكد من موت املورث
املـوت  ،وحيكـم املـراد بمـوت املـورث ،قانون دولة املـورث بتحديـد حلظـة الوفـاة

وحكـم التوريـث  ،واجلنني واحلمـل املسـتكن ،احلقيقي واحلكمي بالنسبة للمفقود
 .)٢(حال الوفاة اجلامعية كالغرقى واهلدمى

ودرجة القرابة املؤهلة لإلرث كالزوجية  ،ببيان أسباب اإلرث وحتديد الورثة
وينـدرج حتـث هـذه الفكـرة بيـان  ،)٣(عيةشـرواألبوة واألخوة والبنوة وأنصبتهم ال

 .)٤(موانع اإلرث كالقتل واختالف الدين واحلجب والرد والعول

                                           
 ).٣٣٠القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني االختصاص القضائي د. هشام صادق د. عكاشة عبد العال (ص: )١(
 ).٩٣٦األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )٢(
 ).٩٣٦األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )٣(
 ).٣٣١القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني االختصاص القضائي د. هشام صادق د. عكاشة عبد العال (ص: )٤(
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أيلولة األنصبة يف الرتكة خيتص هبا قانون دولة املورث إذا كان للوارث قبـول 
وال يعترب انتقال الرتكة من املورث إىل الوارث  ،)١(املرياث من عدمه أو التنازل عنه

لـذلك يُعـد سـببًا مـن أسـباب  ؛بل هو من احلقوق العينيـة ،ةصـيمن احلقوق الشخ
فتنتقل مجيع حقوق الوارث املالية من الرتكـة إىل الورثـة عـن طريـق  ،كسب امللكية

ــورث ــاة امل ــة ؛املــرياث بوف ــوراث خلــف املــورث يف احلقــوق املالي ــرة  ،ألن ال وفك
وجيـب حينهـا أن خيلفـه يف  ،بأن الوارث يقوم مقام املورث وخيلفـه ضـياخلالفة تق

واحلقوق التي تنتقـل هـي احلقـوق املاليـة  ،ال يف حق معني بالذات ،جمموع احلقوق
واحلقوق العينية األصلية األخر التي للمورث إال ما كـان منهـا  ،يف أعيان الرتكة

وحــق  ،واحلقــوق العينيــة التبعيــة كحــق الــرهن ،كحــق االنتفــاع ،بــاملوت ضـــيينق
وما كان ماليًّـا  ،وأما ما كان من احلقوق ليس ماليًّا ،وحقوق االمتياز ،االختصاص

ألهنــا تنتهــي بمــوت  ؛فإهنــا ال تنتقــل إىل الــوارث ؛لكنــه متصــل بشــخص الــوارث
حــق احلضــانة والواليــة عــىل الــنفس وحــق  :ومثــل احلقــوق غــري املاليــة ،صــاحبها

وقـد  ،)٢(ألهنا حقوق غـري ماليـة ؛فهذه كلها ال تنتقل إىل الوارث ،ية عىل املالالوال
 .وط وموانع اإلرثشـربسط الفقهاء رمحهم اهللا يف كتبهم أسباب و

مـع مـا  ،يظهر مما سبق يف هذا املبحث مـد اتسـاع جمـال قضـايا الرتكـات يف العـامل
إذ يتعـذر  ؛ضــييكتنف ذلك من صعوبة يف التطبيق إذا مل تكن األمـوال يف ذات بلـد القا

إال بقاعـدة  ،ة احلكم عـىل أمـوال لـيس لديـه سـلطة عليهـاضـيالناظر يف الق ضـيعىل القا
أو عــن طريــق تكليــف مصــفٍّ ليتــابع األمــوال خــارج  ،إســناد أو اتفاقيــة جتيــز لــه ذلــك

 .موقف املنظم السعودي من ذلك يف املبحث التايل كون بيانسـيو ،الدولة

                                           
 ).٩٣٧األصول يف التنازع الدويل للقوانني د. أمحد عبد الكريم سالمة (ص: )١(
 .)وما بعدها ٩/٨٧الوسـيط يف شـرح القانون املدين د. عبد الرزاق السنهوري أسباب كسب امللكية ( )٢(
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مـع  ،اململكة العربية السعودية ليست بمنأ عن الواقع العاملي يف هذا املجـال
وال  ،يعة اإلسـالمية يف مجيـع شـؤوهناشــرمراعاة التميـز الـذي تنتهجـه بتطبيقهـا لل

` ( :كـام ورد عـن ابـن عبـاس يف قولـه سـبحانه ،غرو فقد جاءت رمحـةً للعـاملني
e d c b a(:ــاء ا " ]١٠٧[األنبي ــدً ــه حمم ــل نبي ــةً  أن اهللا أرس رمح

 .)١("مؤمنهم وكافرهم ،جلميع العامل

يعة اإلسـالمية عـىل شــرفتمتاز ال ،يعة عن القانونشـرثمة ميزات جوهرية متيز الف
يعة الكاملـة مـن شــرأي بأهنا اسـتكملت كـل مـا حتتاجـه ال ؛بالكامل القوانني الوضعية

وأهنا غنيـة باملبـادئ والنظريـات التـي تكفـل سـد حاجـات  ،قواعد ومبادئ ونظريات
يعة اإلســالمية عــىل شـــركــام متتــاز ال .القريــب واملســتقبل البعيــد ضـــراجلامعــة يف احلا

 ؛أي بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائامً من مستو اجلامعـة ؛القوانني الوضعية بالسمو
 السامي مهـام ارتفـع مسـتو وأن فيها من املبادئ والنظريات ما حيفظ هلا هذا املستو

أي بالثبـات  ؛يعة اإلسـالمية عـىل القـوانني الوضـعية بالـدوامشــركـام متتـاز ال ،اجلامعة
وهي مـع ذلـك  ،مهام مرت األعوام فنصوصها ال تقبل التعديل والتبديل ،واالستقرار

 .)٢(تظل حافظة لصالحيتها يف كل زمان ومكان

فهي قادرة عىل احتـواء  ؛يعة هبذا التميز وهذا السمو والدوامشـرفإذا كانت ال

                                           
 ).١٨/٥٥٢تفسـري الطربي = جامع البيان ت شاكر ( )١(
 ).١/٢١التشـريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، د. عبد القادر عودة، ( )٢(
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ويتوافق مـع مبادئهـا التـي هـي  ،عىل النحو الذي يليق هبا -مدار البحث-القضايا 
 .أساس العدل واملساواة ومنح احلقوق ألصحاهبا

أحوال األجنبي يف قضايا الرتكـة كون املطلب األول عن سـيوملزيد من البيان 
يان ضابط االختصـاص الـدويل الـوارد يف نظـام املرافعـات سـرومد  ،يف اململكة

 .عية عىل قضايا الرتكة يف مطلب ثانٍ شـرال

÷�∏\ÿÂ¯\;fU;Ï“÷⁄∏\;∫;Ï—2’\;]Á]ïÕ;∫;8fip¯\;ÿ\Êt^U;

عية عىل اختصاص حمـاكم األحـوال شـرمن نظام املرافعات ال ٣٣نصت املادة 
ومـن بينهـا قضـايا اإلرث دون حتديـد  ،ة بالنظر يف الدعو املرفوعـة هلـاصـيالشخ

ا كوهنا يف بلده ؛ة أطراف النزاعسـيجلن اسـتثني عـدا مـا  ،فهي تشمل السعودي قطعً
مكفـول  ضــيوبـام أن التقا ،من القضايا املتعلقة بعقار خـارج اململكـة ٢٤يف املادة 

ــوال الشخ ــايا األح ــةً يف قض ــع خاص ـــيللجمي ــىل  ،)١(ةص ــدعو ع ــع ال ــواز رف بج
بمعنى آخـر  ،لذا من املهم بيان أحوال رفع الدعو عىل غري السعودي ؛السعودي

ى عليـه ملعرفـة مـد سـلطة القضـاء  ؛ال بكونـه مـدعيًا ،معرفة أحواله إذا كان مدعً
 :عليه وحتديد القانون الواجب التطبيق حياله وفق اآليت

اختصــاص حمــاكم اململكــة بنظــر الــدعاو التــي ترفــع عــىل  )٢٤(بينــت املــادة 
واستثنت قضايا الدعو العينيـة  ،ولو مل يكن له حمل إقامة عام يف اململكة ،السعودي

هذه املادة جـاءت ضـمن  ،لتعذر بسط السلطة عليها ؛املتعلقة بالعقار التي يف اخلارج
 ٢٧وبيّنـت املـادة  ،عية السـعوديشــرمواد االختصاص الدويل يف نظام املرافعات ال

مـــن ذات النظـــام اختصـــاص املحـــاكم الســـعودية لـــبعض القضـــايا يف األحـــوال 
                                           

 املرافعات الشـرعية تنازع االختصاص الدويل عىل ما سـيأيت. من نظام )٢٨-٢٤(بينت املواد من  )١(
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ـــيالشخ ـــرالعنة ذات ص ــه التف ص ــىل وج ــي ع ـــياألجنب ــزواج  ،لص ــايا ال ــي قض وه
وأمجلــت يف الفقــرة األخــرية منهــا بوصــف األحــوال  ،والطــالق والنفقــة والنســب

ــدهاصـــيالشخ ــا ؛ة األخــر دون حتدي ــرات قبله ــذكر يف الفق ــا مل ي ــا م ــدخل فيه  ،لي
ولكنهـا  ،وبذلك يتبنيّ أن املنظم السعودي يف هذه املـادة مل يـنص عـىل قضـايا الرتكـة

ألنـه ذكرهـا مـن  ؛ة األخـرصــيداخلة فـيام أمجـل مـن بقيـة مسـائل األحـوال الشخ
 .السالفة ٣٣كام يف املادة  ،ةصـيضمن القضايا التي تُنظر يف حماكم األحوال الشخ

مـدعيًا أو -ة التي أحـد أطرافهـا سـعودي صـيفجميع دعاو األحوال الشخ
ى عليه وهـو مـا  ،ة وحقوقهـاسـروذلك محايةً لأل ،تنظرها املحاكم السعودية -مدعً

 .)١(ويدل عليه النظام احلايل ،دلَّ عليه العمل السابق

ففـي حكـم لزوجــة غـري ســعودية  ،)٢(وعليـه سـار القضــاء السـعودي كــذلك
إذ  ؛رفعت دعو عىل ورثة زوجها طالبـةً احلكـم بإضـافة اسـمها يف صـك الورثـة

قدمت عقد نكـاح موثـوق  ،وبطلب البينة من املدعية ،إهنم أنكروا علمهم بالزواج
ألنه نكـاح  ؛وقد طعن املدعى عليهم ببطالن عقد النكاح ،من حمكمة خارج البالد

ألن حكـم احلـاكم يرفـع اخلـالف  ؛بـإقراره ضــيلكن صدر حكـم القا ،بدون ويل
ا عىل مـا جـاء يف كشـاف القنـاع فـإن حكـم  ...فلـو زوجـت امـرأة نفسـها" ،مستندً

وكـذلك سـائر  ،أو كان املتويل لعقده حاكامً يـراه مل يـنقض ،ه حاكم مل ينقضبصحت
 ،)٣("االجتهـاد ألنـه يسـوغ فيهـا ؛األنكحة الفاسدة إذا حكم هبا من يراها مل ينقض

                                           
 ).١٥٠الكاشف يف شـرح نظام املرافعات الشـرعية السعودي د. عبد اهللا بن خنني (ص: )١(
رقـم الـدعو:  ٩هـ املجلد ١٤٣٤وجمموعة األحكام القضائية  ٦هـ املجلد ١٤٣٥ينظر: جمموعة األحكام القضائية للعام  )٢(

-مطالبـة املدعيـة لبنانيـة  -وفاة مورث وتـرك تركـة داخـل وخـارج اململكـة )هـ٢٦/١٢/١٤٣٤تارخيه:  ٣٣٤٧٣٥٣(
بأخذ نصـيبهم من الرتكة، تـم إفهـام الطـرفني أن الـدعاو املتعلقـة بعقـار خـارج  -أصالة عن نفسها ووكالة عن أخواهتا

 ).٩/٢٩٩ام املرافعات الشـرعية (من نظ) ٢٨(اململكة خترج عن اختصاص حماكم اململكة بناءً عىل املادة 
 ).٥/٤٩كشاف القناع عن متن اإلقناع ( )٣(



 
 

 نصـر األجنبيقضايا التركة ذات الع 
 

 ٢٨ 
 

وتلحـق  ،ومن ثم تعترب وارثـةً ملـورثهم ،بثبوت الزوجية الصحيح ضـيفحكم القا
 .)١(بصك الورثة بعد اكتساب احلكم القطعية 

يتيح  -وتبعه القضاء السعودي-عية السعودي شـريتبنيّ أن نظام املرافعات ال
ا منـه ســيللمدعي غري السعودي رفع دعو عـىل السـعودي يف قضـايا الرتكـة تأ سً

 .للعدل ورد احلقوق ألصحاهبا

مــن  تســمع الــدعو يف حمــاكم اململكــة املقامــة عــىل املســلم غــري الســعودي
 ،ةصــيإذا كانت متعلقة بمسألة مـن مسـائل األحـوال الشخ ،شخص غري سعودي

وكـان  ،ولكنه مقيم يف اململكة ،ومن ضمنها املواريث إذا كان املدعي غري سعودي
 ،ولـيس لـه حمـل إقامـة عـام أو خمتـار يف اململكـة ،املدعى عليه مسلم غـري سـعودي

وفـق إجـراءات  ،عو غيابيًّـافتسـمع الـد ،وليس له عنوان معروف خارج اململكة
 .)٢(وآليات حددها النظام

ــا لــذلك فقــد رفعــت امــرأة م ة ادعــت ضــد ضـــية يف قســـيية اجلنصـــروتطبيقً
وهـي ال  ،بـأن زوجهـا السـابق قـد تـويف ،ةسـييني اجلنصـراملدعى عليهام الغائبني م

ومـن  ،إرثـه فيهـا ويف أخويـه الشـقيقني املـدعى علـيهام صـروانح ،تزال يف عصمته
وإعطـاء  ،وتطلـب بيعهـا بـاملزاد العلنـي ،ارة ذكرت نوعهـاسـيضمن تركة مورثها 

وبام أن املدعية ال تعلم عنـوان املـدعى علـيهام  ،به منها هكذا ادعتصـيكل واحد ن

                                           
 .)٣٥٩٤٠٨٧رقم القضـية:  ٦/١٤هـ، (١٤٣٥جمموعة األحكام القضائية للعام  )١(
ختتص حماكم اململكة بنظر الدعو املقامة عىل املسلم غري السعودي الذي ليس له "من نظام املرافعات  )٢٧(املادة  )٢(

إذا كانت الدعو متعلقة بمسألة مـن مسـائل  -مكان إقامة عام أو خمتار يف اململكة، وذلك يف األحوال اآلتية: هـ 
ا، أو كـان غـري  سـعودي مقـيامً يف اململكـة، وذلـك إذا مل يكـن األحوال الشخصـية األخر، وكان املـدعي سـعوديًّ

 ."للمدعى عليه مكان إقامة معروف يف اخلارج
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ــادة  ،ويقــيامن خــارج اململكــة ــاءً عــىل امل مــن نظــام املرافعــات  ٦ -٥/و/  ٢٧وبن
 .)١(بيًّاعية والئحته جر سامع الدعو غياشـرال

وبشأن العقار يف داخل اململكة فقد ادعى املدعي يف عقار عبارة عـن النصـف 
 .)٢(من املزرعة الواقعة بالفرش ضواحي ينبع البحر ومملوكة بصك

يان النظـام والقضــاء عـىل قضــايا ســـرسـامع الـدعو هبــذا النحـو فيــه امتـداد و
وخاصــة يف جانــب قضــايا الرتكــة خاصــة عــىل  ،ةصـــياألجانــب يف األحــوال الشخ
ا كام يف احلكمني السابقني ،األموال املوجودة يف اململكة  .سواء كانت منقولةً أم عقارً

 :إذا كان محل النزاع عقاًرا خارج المملكة :ثالًثا

سارت معظم القوانني والنظم عىل أنه حال كون النزاع يف عقـار خـارج دولـة 
وعـىل ذلـك سـار املـنظم  ،يف احلكـم هبـا ضــيتصاص القافإنه يتعذر اخ ؛ضـيالقا

إذ ال يمكن ترافع السعودي أو املقيم يف اململكة أمام حمـاكم اململكـة يف  ؛السعودي
وذلـك بسـبب أن  ،حالة تعلق األمر بدعو عقارية مرتبطـة بعقـار خـارج اململكـة

طرة ســية إسناد الدعو إىل حمكمة دولة العقار يقوم عـىل أسـاس أن هلـذه املحكمـ
وتنفيـذ للحكـم  ،مـوطن العقـار أثـر فاعـل ضــيفيكون لنظر قا ،فعلية عىل العقار

 .)٣(ة اإلجراءاتسـربطريقة سهلة ومي

ــاضـــييف ق ــف املــورث تركــةً منهــا عقــارات بالســعودية وبدولــة ماليزي  ،ة خلّ
أقامت املدعية غري السعودية عىل باقي الورثة السـعوديني دعـو يف األمـوال التـي 

                                           
 ). ٣٤٣٧٨٩١٦رقم الدعو:  ٩/٤٢٧هـ املجلد (١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية  )١(
ادعى املدعي وكالة ضد املدعى عليه، بأنه قد تويف مورث  )هـ٢٧/٧/١٤٣٣تارخيه:  ٣٣٧٤٠٢٨(الدعو رقم:  )٢(

ليه، ومورث املدعى عليه والدهم، وخلف من ضمن تركته النصف من املزرعـة الواقعـة بـالفرش، ضـواحي موك
ا.  ينبع البحر، ومملوكة بصك صادر من حمكمة ينبع، ومسجله باسم ابنه املدعى عليه؛ لكونه سعوديًّ

 ).٧٨شـرح نظام املرافعات الشـرعية د. إبراهيم املوجان (ص: )٣(
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 .)١(دون بقية األموال يف دولة ماليزيا ،السعودية داخل

 ،وتـرك تركـة داخـل وخـارج اململكـة ،وفـاة مـورثة أخـر ضــيكذلك يف ق
بهم مـن صــيمطالبة املدعية لبنانية أصالةً عـن نفسـها ووكالـة عـن أخواهتـا بأخـذ ن

تم إفهـام الطـرفني أن الـدعاو املتعلقـة بعقـار خـارج اململكـة ختـرج عـن  ،الرتكة
 .)٢(عيةشـرمن نظام املرافعات ال٢٨بناءً عىل املادة  ،اختصاص حماكم اململكة

ا الئحة األموال املشرتكة وحددت دور املصـفي يف تتبـع  ،وقد صدرت مؤخرً
وورد  ،)٣(ملـال املشـرتكوأشارت مادهتا األوىل بأن اإلرث من ا ،األموال يف اخلارج

إذا تبـنيّ  ،من هذه الالئحة دون اإلخالل بأحكام االختصاص الـدويل ٣٦يف املادة 
فــإن املصــفي  ،كاء أمــوالً ختــص املــال املشــرتك خــارج اململكــةشـــرللمصــفي أن لل
ــذٍ  ــة حلفــظ وإدارة تلــك األمــوال  ،يمــثلهم حينئ ــه اختــاذ اإلجــراءات النظامي وعلي

 ،نقل ما يمكـن نقلـه منهـا إىل اململكـة إذا كـان فيـه مصـلحةبام يف ذلك  ،وتصفيتها
ا لألنظمة املعمول هبا يف الدولـة التـي يوجـد فيهـا املـال  ،وبيع ما ال يمكن نقله وفقً

 .به املعاهدات واالتفاقات الدولية ضـيوذلك مع مراعاة ما تق

يعترب عقد االتفاقيات مـن أميـز احللـول حلـل مشـكلة اختصـاص املحـاكم يف 
ومـن أهـم االتفاقيـات التـي عقـدهتا اململكـة مـع  ،أجنبـي صــرالنزاع املشـوب بعن

اتفاقيـة الريـاض العربيـة " :الدول العربية لتنظيم االختصاص القضـائي فـيام بينهـا

                                           
 .)٣٤٣٥٩١٤٥رقم القضـية:  ٦/١٥٤هـ، (١٤٣٥القضائية للعام  جمموعة األحكام )١(
 . )هـ٢٦/١٢/١٤٣٤تارخيه:  ٣٣٤٧٣٥٣رقم الدعو: ٩/٢٩٩هـ (١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية  )٢(
ختتص حماكم اململكة بنظـر  ": )٢٧هـ ونص املادة ٢١/٥/١٤٣٩(الئحة قسمة األموال املشرتكة الصادرة بتاريخ  )٣(

عىل املسلم غري السعودي الذي ليس له مكان إقامة عـام أو خمتـار يف اململكـة، وذلـك يف األحـوال  الدعو املقامة
ا، أو  -اآلتية: هـ  إذا كانت الدعو متعلقة بمسألة من مسائل األحوال الشخصـية األخر، وكان املدعي سـعوديًّ

 ."كان غري سعودي مقيامً يف اململكة، وذلك إذا مل يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف يف اخلارج
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ـــائي ـــاون القض ـــة ،)١("للتع ـــذه االتِّفاقي ـــي ه ـــق  ،فف ـــي تتعلَّ ـــاالت الت ـــانٌ للح بي
سواء فيام يتعلَّق باختصـاص  ؛وقعةباالختصاص القضائي الدويل فيام بني الدول امل

أو فيام يتعلَّق بتنفيذ األحكام الصادرة من حماكم دولة فـيام  ،النظَر يف الدعو ابتداءً 
ع يف دولة أخر ين من هذه االتفاقيـة اعتبـار حمـاكم شـرويف املادة السابعة والع ،يقَ

العينيَّة املتعلِّقـة البلد الذي يوجد يف إقليمه موقع العقار خمتصة بالفصل يف احلقوق 
عة العقارية بني كويتي عىل سـعوديٍ مقـيم يف السـعودية ؛به وحمـل  ،فلو كانت املنازَ

فتخـتص املحـاكم الكويتيـة بـالنظر يف هـذه  ،النزاع املطالبة بتسلم عقارٍ يف الكويت
 .وال عربة ببلدِ املدعى عليه ،الدعو لوجود العقار املتنازع عليه فيها

مكن تقرير االختصاص للمحاكم الوطنية بـدعاو اإلرث ير البعض أنه ي
 -موقـع العقـار األجنبـي-الواردة عىل عقار وقع يف اخلارج يف حالة رفض حمكمـة 

 .)٢(ضـيوكان العقار يملكه أحد مواطني دولة القا ،الفصل يف النزاع

يف أحقيتهم يف رفـع الـدعو يف قضـايا -بعد البيان املوجز ألحوال األجانب 
يف قضايا األموال املنقولة وغـري املنقولـة  -ت عىل السعودي وغري السعوديالرتكا

حيسـن أن نبـنيّ بعـد  ؛وبيان موقف املنظم والقضـاء واالتفاقيـة العربيـة ،يف اململكة
 يان ضابط اإلسناد الوارد يف مواد االختصاص الـدويل املـذكورة يف سـرذلك مد

 .نظام املرافعات السعودي يف املطلب التايل

  

                                           
 م.٥/١١/٢٠٠٠اتفـاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والتي صادقت عليها اململكة يف  )١(
 ).٥٣٠القانون الدويل اخلاص السعودي د. أمحد سالمة (ص: )٢(
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حددت املواد الواردة يف نظام املرافعات ضـابطًا لتحديـد اختصـاص املحـاكم 
وسبق بيان أن املـنظم السـعودي  ،ةصـيالسعودية بالنظر يف دعاو األحوال الشخ

وجـاء  ؛٢٧ة ذات االختصاص الدويل يف املـادة صـيوال الشخفصل يف قضايا األح
ولكنه عد قضايا اإلرث من قضـايا األحـوال  ،ذكر قضايا اإلرث عىل وجه اإلمجال

مما يستنتج منـه  ،٣٣ة يف املادة صـية يف اختصاص املحاكم األحوال الشخصـيالشخ
أهنــا داخلـــة يف االختصـــاص الـــدويل يف الفقـــرة التـــي أمجلـــت قضـــايا األحـــوال 

يان ضـابط االختصـاص ســروسنحاول أن نبني يف هذا املطلب مـد  ،ةصـيالشخ
فـالنظم القانونيـة  ،عية عـىل قضـايا الرتكـةشــرالدويل الـوارد يف نظـام املرافعـات ال

لـدويل للمحـاكم بنظـر املنازعـات املتعلقـة املقارنة تتفـق عـىل تقريـر االختصـاص ا
ــات ذات العن ــاإلرث والرتك ــي صـــرب ــوابط يثبــت  ،األجنب ــا عــدة ض ويكــون هل

 :بمقتضاها ذلك االختصاص عىل النحو اآليت

الدولـة آخـر دولـة إذا كانـت تلـك  ضــييمكن عقد االختصـاص لدولـة القا
وكونـه  ،واالعتداد بمحل افتتـاح الرتكـة ،أو كانت هي حمل افتتاح الرتكة ،للمتوىف
فالرتكـة تفـتح يف آخـر مـوطن  ؛فيـه مراعـاة للوضـع العـادي لألمـور ضــيبلد القا
 ،الذي وافته املنيـة ضـيواملفرتض أن هذا األخري كان مواطنًا يف دولة القا ،للمتوىف

 .)١(الهوكان معه غالب أمو

فقـد حـددت  ؛بالنظر لقواعد االختصاص الدويل يف نظام املرافعات السـعودي

                                           
 ).٥٢٩القانون الدويل اخلاص السعودي د. أمحد سالمة (ص: )١(



 

  قضايا التركة ذات العنصـر األجنبي
 

 ٣٣ 
 

ختتص حماكم اململكة بنظر الدعو املقامة عـىل املسـلم غـري السـعودي بأن  ٢٧املادة 
إذا كانت الدعو متعلقة بمسـألة  ،الذي ليس له مكان إقامة عام أو خمتار يف اململكة

ا ،ةصـيمن مسائل األحوال الشخ أو كـان غـري سـعودي مقـيامً  ،وكان املدعي سـعوديًّ
 .وذلك إذا مل يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف يف اخلارج ،يف اململكة

فالنظام السعودي يمنح االختصاص ملحاكمه بسامع الدعاو ذات األحوال 
ى عليـهصـيالشخ انة للحقـوق صــيوذلـك  ،ة التي طرفها سـعودي مـدعيًا أو مـدعً

 .وحفظًا هلا

لـذا  ؛جدير بالذكر أنّ العقار املوروث عىل مـا سـبق بيانـه ينظـر يف بلـد العقـار
بنظـر الـدعاو التـي  ،عىل أنه ينعقد االختصـاص ملحـاكم اململكـة ٢٦بيّنت املادة 

إذا  ،الذي ليس لـه مكـان إقامـة عـام أو خمتـار يف اململكـة ،ترفع عىل غري السعودي
أو بالتزام تعد اململكة مكان نشـوئه  ،ملكةكانت الدعو متعلقة بامل موجود يف امل

وغالبًـا مـا يكـون  ،فالعقار املوروث يف اململكة ختتص به حمـاكم اململكـة ،أو تنفيذه
ة متوفـاة يمنيـة يف ضــيففي احلكـم الصـادر يف ق ؛هذا العقار هو آخر مكان للمتوىف

 ،ملكـةوكان مـن ضـمنها عقـار يف امل ،وطالب بعض الورثة بقسمة الرتكة ،اململكة
وهبـذا وغـريه مـن  ،)١(وقسـمة القيمـة بـني الورثـة ،ببيع البيـت ضـيفقد حكم القا

األجنبـي إذا  صــراألحكام يظهر أن االختصاص ينعقد يف قضـايا الرتكـة ذات العن
 .آخر دولة للمتوىف ضـيكانت دولة القا

 ،سبق إيراده يف أوالً ال يعني أنـه ال يمكـن انعقـاد االختصـاص بغـري ذلـكما 
فـالعربة  ،ةسـيفقد ينعقد االختصاص للمحاكم الوطنية إذا كان املورث وطني اجلن

                                           
 .)هـ٨/٤/١٤٣٦يف  ٣٦١٠٧٩٣٦٨( :احلكم رقم )١(
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 .)١(ألنه هو الوقت الذي ينشأ فيه احلق يف اإلرث ؛ة املتوىف وقت الوفاةسـيهنا بجن

ــع  ــفي يف تتب ــددت دور املص ــرتكة ح ــوال املش ــة األم ــان أن الئح ــبق بي ــد س وق
وورد  ،)٢(وأشارت مادهتـا األوىل بـأن اإلرث مـن املـال املشـرتك ،األموال يف اخلارج

إذا تبـنيّ  ،من هذه الالئحة دون اإلخـالل بأحكـام االختصـاص الـدويل ٣٦يف املادة 
فــإن املصــفي  ؛املشــرتك خــارج اململكــةكاء أمــواالً ختــص املــال شـــرللمصــفي أن لل
ــذٍ  ــثلهم حينئ ــوال  ،يم ــك األم ــظ وإدارة تل ــة حلف ــراءات النظامي ــاذ اإلج ــه اخت وعلي

وبيـع  ،بام يف ذلك نقل ما يمكن نقله منها إىل اململكة إذا كان فيه مصـلحة ،وتصفيتها
ا لألنظمة املعمول هبا يف دولة التي يوجد فيها املـال لـك مـع وذ ،ما ال يمكن نقله وفقً

فهـذه املـادة يف عقـد اختصـاص  ،به املعاهدات واالتفاقات الدولية ضـيمراعاة ما تق
دون اإلخــالل  ،ة طــالبي التصــفية مــن الــوارثنيســـيللمحــاكم الوطنيــة بحســب جن

وتعـذر بسـط  ،وخاصةً ما يتعلق بالعقار خارج الدولة ،بأحكام االختصاص الدويل
ت تتبـع أمـوال  ٣٦لكـن املـادة  ،هاضــياملا للدول من سـلطة عـىل أر ؛النفوذ عليه تبنـَّ

 .ةسـيإمعانًا منها يف عقد االختصاص بناءً عىل اجلن ؛أصحاهبا خارج أوطاهنم

يعقــد االختصــاص لــه يف النظــر يف  ضـــيوجــود العقــار أو املــال يف بلــد القا
هـذا مـا بينتـه بعـض  ،ة بنـاءً عـىل مـا تقـرر مـن قواعـد االختصـاص الـدويلضـيالق

                                           
 ).٥٢٩القانون الدويل اخلاص السعودي د. أمحد سالمة (ص: )١(
ختتص حماكم اململكة بنظر  ": )٢٧هـ، ونص املادة ٢١/٥/١٤٣٩(درة بتاريخ الئحة قسمة األموال املشرتكة الصا )٢(

الدعو املقامة عىل املسلم غري السعودي الذي ليس له مكان إقامة عـام أو خمتـار يف اململكـة، وذلـك يف األحـوال 
ا، أو إذا كانت الدعو متعلقة بمسألة من مسائل األحوال الشخصـية األخر، وكان املدع -اآلتية: هـ  ي سـعوديًّ

 ."كان غري سعودي مقيامً يف اململكة، وذلك إذا مل يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف يف اخلارج
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ارة ســيية املقيمة يف اململكة التي طلبت بيـع صـرة املرأة املضـيكق ،األحكام السابقة
ة اليمنـي صـاحب املنـزل يف ضــيوكق ،)١( وتم النظر فيها ،زوجها املتوىف يف اململكة

 .)٢(تهم وبيع املنزلضـيوتم النظر يف ق ،اململكة

إذا كانــت بعــض أو كــل  ضـــيفــيمكن عقــد االختصــاص الــدويل يف بلــد القا
ملا للدولة مـن حـق يف بسـط نفوذهـا عـىل مثـل هـذه  ؛ضـيأموال الرتكة يف بلد القا

 .األموال وفق النظام

ال  -األجنبي صـرذات العن-رغم التنظيم السالف الذكر فإن معاجلة القضايا 
 بأن يفرد املنظم السعودي قضـايا الرتكـة يف فقـرة مسـتقلة  ؛تزال بحاجة ملزيد عناية

ا مــن األمهيــة  -ةصـــياألحــوال الشخ صـــرأســوةً ببقيــة عنا- ليضــفي عليهــا مزيــدً
يمكــن مــن خالهلــا حــل والتــي  ،وقطعــا للشــك واخلــالف ،واالعتبــار والوضــوح

إذ إن الواقـع احلـايل عـىل خـالف  ؛بالرتكـة األجنبي املتعلقة صـرالدعو ذات العن
عي شــريع الشــروالتي تتفق معها يف مصدر الت ،احلال يف األنظمة املقارنة األخر

فقد تعارفت هذه القوانني املقارنـة عـىل قواعـد أصـبحت شـائعة  ،لقضايا الرتكات
فنظام املرافعات السـعودي جـاء خاليًـا مـن الـنص الضـابط ملسـائل املـرياث  ،بينها

 .)٣(رغم أمهيته

أنـه "ي عـىل صــرمـن القـانون املـدين امل ١٧/١مـثالً تـنص املـادة  صــرففي م
قـانون  ؛فات املضـافة ملـا بعـد املـوتصــرة وسـائر التصــيي عىل املرياث والوسـري

 .)٤("ف وقت موتهصـرأو من صدر منه الت صـياملورث أو املو

                                           
 ). ٣٤٣٧٨٩١٦رقم الدعو:  ٩/٤٢٧هـ املجلد (١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية  )١(
 .)هـ٨/٤/١٤٣٦يف  ٣٦١٠٧٩٣٦٨( :احلكم رقم )٢(
 ).٥٢٨:ص( القانون الدويل اخلاص السعودي د. أمحد سالمة )٣(
 ).٣٢٧القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني االختصاص القضائي د. هشام صادق د. عكاشة عبد العال (ص: )٤(
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 مـن القـانون املـدين املـرياث  ١٨ويف األردن أخضعت الفقرة األوىل من املادة 
سـواء  ،ة املورث وقـت موتـهسـيلقانون جن -بصورة عامة من الناحية املوضوعية-

وأسباب احلرمان  ،كتعيني الورثة وأنصبتهم يف الرتكة ،كان املورث أردنيًّا أم أجنبيًّا
 .)١(وط االستحقاقشـرو ،جبمن املرياث واحل

الـواردة يف مـواد االختصـاص الـدويل  ،خلو قضايا الرتكة من قواعد اإلسـناد
وذكرهــا  ،وعــدم مقارنتهــا بقضــايا الــزواج والنفقــة والنســب ،يف نظــام املرافعــات
وخاصةً الرتباطهـا  ،يقلل من قيمة وأمهية معاجلة هذه القضايا ؛جمملة رغم أمهيتها

فال جمال ملقارنـة أمـوال الـزواج والنفقـة بالقيمـة  ،سـياسـيوالوبعدها االقتصادي 
فـرتك معاجلتهـا  ،املالية لبعض الرتكات التي قد تتجاوز املاليني يف بعض الرتكـات

يعـد  -ةصــيالتي ختتص هبا املحاكم الشخ- ٣٣يف هذه املواد رغم إيرادها يف املادة 
ا يف النظام يف معاجلة قضايا الرتكات ببعـدها ويتأكـد األمـر يف هـذه  ،الـدويل قصورً

وخاصةً مـا حبـى اهللا بـه  ،وكثر التنقل والسفر ،األزمنة التي تقاربت فيها املسافات
ومـا تواكبـه  ،وكثـرة رواده وراغبـي املجـاورة فيـه ،هذه البالد من وجـود احلـرمني
ممـا حيـتم  ،جعلها مهو أفئدة املستثمرين والتجـار ؛اململكة حاليًّا من نمو وازدهار

 .معه جتلية األمر يف مثل هذ القضايا

                                           
 ).١٩٠:القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني د. غالب الداودي (ص )١(
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 :وبعد ..والصالة والسالم عىل خري األنام ،احلمد هللا عىل بلوغ التامم

والذي قمت فيه بدارسـة أحـوال قضـايا الرتكـة  ،سـرييف ختام هذا البحث الي
وما يتعلق هبا يف نظام املرافعات السعودي مع إيراد بعـض  ،األجنبي صـرذات العن

ا موقـف  ،اح القـانونشــرومقارنًا ذلك بـبعض مـا كتبـه  ،القضايا يف القضاء ومبينـً
 :ظهر من خالل ذلك بعض النتائج منها ؛الفقه اإلسالمي فيام أشكل

  من  ٢٧املنظم السعودي مل ينص عىل قضايا الرتكة ضمن ما أورده يف املادة
ة صــيولكنهـا داخلـة فـيام أمجـل مـن بقيـة مسـائل األحـوال الشخ ،ظام املرافعـاتن

ةصــيألنه ذكرها من ضمن القضايا التي تنظر يف حماكم األحـوال الشخ ؛األخر، 
 .من ذات النظام ٣٣كام يف املادة 

 األحوال الشخ مـدعيًا أو -ة التي أحـد أطرافهـا سـعودي صـيمجيع دعاو
ى عليه وهـو مـا  ،ة وحقوقهـاسـروذلك محاية لأل ،تنظرها املحاكم السعودية -مدعً

 .دلَّ عليه القضاء
 يان النظــام والقضــاء عــىل قضــايا األجانــب يف األحــوال ســـرامتــداد و
خاصـة عـىل األمـوال املوجـودة يف  ،وخاصـة يف جانـب قضـايا الرتكـة ،ةصـيالشخ

ا ،اململكة  .سواء كانت منقولةً أم عقارً
 عىل أنه حال كـون  -وتبعه املنظم السعودي-وانني والنظم سارت معظم الق

 ؛يف احلكـم هبـا ضــيفإنه يتعذر اختصاص القا ؛ضـيالنزاع يف عقار خارج دولة القا
إذ ال يمكن ترافع السعودي أو املقيم يف اململكـة أمـام حمـاكم اململكـة يف حالـة تعلـق 

وذلك بسبب أن إسـناد الـدعو  ،األمر بدعو عقارية مرتبطة بعقار خارج اململكة
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 ،طرة فعليـة عـىل العقـارسـيإىل حمكمة دولة العقار يقوم عىل أساس أن هلذه املحكمة 
عدا مـا اسـتثنته اتفاقيـة الريـاض باعتبـار حمـاكم البلـد الـذي يوجـد يف إقليمـه موقـع 

 .العقار خمتصة بالفصل يف احلقوق العينيَّة املتعلِّقة به للدول األعضاء
 عية عىل شـرابط االختصاص الدويل الوارد يف نظام املرافعات اليان ضسـر

إذا كانـت  ضــياألجنبي بعقد االختصاص لدولـة القا صـرقضايا الرتكة ذات العن
كــام يمكــن أن ينعقــد االختصــاص للمحــاكم  ،تلــك الدولــة آخــر دولــة للمتــوىف

مــوال مــن الئحــة األ ٣٦حســب املــادة  ،ةســـيالوطنيــة إذا كــان املــورث وطنــي اجلن
 .ضـيكام يمكن عقد االختصاص يف العقار أو املال املوجود يف بلد القا ،املشرتكة
  خلو قضايا الرتكة من قواعد اإلسناد الواردة يف مواد االختصـاص الـدويل

وذكرهــا  ،وعــدم مقارنتهــا بقضــايا الــزواج والنفقــة والنســب ،يف نظــام املرافعــات
 .يقلل من قيمة وأمهية معاجلة هذه القضايا ؛جمملةً رغم أمهيتها

 بـأن  ،األجنبـي ال تـزال بحاجـة ملزيـد عنايـة صــرمعاجلة القضايا ذات العن
األحـوال  صـرأسوةً ببقية عنا-يفرد املنظم السعودي قضايا الرتكة يف فقرة مستقلة 

ا من األمهية واالعتبار وال -ةصـيالشخ وقطعـا للشـك  ،وضوحليضفي عليها مزيدً
األجنبـي املتعلقـة  صــريمكن من خالهلا حـل الـدعو ذات العنوالتي  ،واخلالف

فــال جمــال ملقارنــة أمــوال  ؛ســـياسـيوخاصــةً أهنــا ذات بعــد اقتصــادي و ،بالرتكــة
التي قـد تتجـاوز املاليـني يف بعـض  ،الزواج والنفقة بالقيمة املالية لبعض الرتكات

التـي ختـتص هبـا - ٣٣فرتك معاجلتها يف هذه املواد رغـم إيراهـا يف املـادة  ،الرتكات
ا يف النظــام يف معاجلــة قضــايا الرتكــات ببعــدها  -ةصـــياملحــاكم الشخ يُعــد قصــورً

وكثـر التنقـل  ،ويتأكد األمر يف هـذه األزمنـة التـي تقاربـت فيهـا املسـافات ،الدويل



 

  قضايا التركة ذات العنصـر األجنبي
 

 ٣٩ 
 

وكثــرة رواده  ،ن وجــود احلــرمنيوخاصــةً مــا حبــا اهللا بــه هــذه الــبالد مــ ،والســفر
جعلهـا مهـو  ؛وما تواكبه اململكة حاليًّا مـن نمـو وازدهـار ،وراغبي املجاورة فيه

 .مما حيتم معه جتلية األمر يف مثل هذ القضايا ؛أفئدة املستثمرين والتجار

 

 ..وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
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أبـو  ، الطربي ملحمد بن جرير بـن يزيـد بـن كثـري بـن غالـب اآلمـيلسـريتف)١
مؤسسـة  :شــرالنا ،أمحـد حممـد شـاكر :املحقـق )،هــ٣١٠ :املتـوىف(جعفر الطربي 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،األوىل :الطبعة ،الرسالة

منصور بن يونس بن صالح الدين ابـن حسـن بـن إدريـس  ،كشاف القناع)٢
 .دار الكتب العلمية :شـرالنا )،هـ١٠٥١ :املتوىف(البهويت احلنبيل 

أبـو بكـر بـن مسـعود بـن  ،ائع لعـالء الـدينشــربدائع الصنائع يف ترتيب ال)٣
 :دار الكتـب العلميـة الطبعـة :شــرالنا )،هــ٥٨٧ :املتـوىف(أمحد الكاسـاين احلنفـي 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،الثانية

موفــق الــدين عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة  ،املغنــي البــن قدامــة)٤
 -هـــ ١٣٨٨ :شـــرالن ،مكتبــة القــاهرة :شـــرالنا )،هـــ٦٢٠ :املتــوىف( ســـياملقد

 .م١٩٦٨

املعجــم الكبــري للطــرباين ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي )٥
محـدي بـن عبـد املجيـد  :املحقـق )،هــ٣٦٠ :املتـوىف(أبو القاسم الطرباين  ،الشامي

 .الثانية :القاهرة الطبعة -مكتبة ابن تيمية  :شـرلسلفي دار النا

ــوة)٦ ــل النب ــن احل ،دالئ ــد ب ـــنيأمح ــن موس ــيل ب ــن ع ـــى ب ـــرَ اخلُ  س ردي سْ جِ وْ
ــو بكــر البيهقــي  ،اخلراســاين ــة  :شـــرالنا )،هـــ٤٥٨ :املتــوىف(أب ــب العلمي  دار الكت

 .هـ١٤٠٥ -األوىل  :الطبعة ،بريوت -



 

  قضايا التركة ذات العنصـر األجنبي
 

 ٤١ 
 

التلخيص احلبري أليب الفضل أمحـد بـن عـيل بـن حممـد بـن أمحـد بـن حجـر )٧
 ،أبــو عاصــم حســن بــن عبــاس بــن قطــب :حتقيــق )،هـــ٨٥٢ :املتــوىف(العســقالين 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦ ،األوىل :الطبعة ،صـرم -مؤسسة قرطبة 

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسـن بـن  ،ح منتهى اإلراداتشـر)٨
 ،األوىل :الطبعـة ،عامل الكتـب :شـرالنا )،هـ١٠٥١ :املتوىف( إدريس البهويت احلنبيل

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

ح كنز الدقائق ومنحـة اخلالـــــــق وتكملـة الطـوري ابـن شـرالبحر الرائق )٩
 .بدون تاريخ -الثانية  :الطبعة ،دار الكتاب اإلسالمي :يصـرنجيم امل

ف شــرروضة الطالبني وعمدة املفتني أبو زكريـا حميـي الـدين حييـى بـن  )١٠
 ،املكتـب اإلسـالمي :شــرزهـري الشـاويش النا :حتقيـق )هــ٦٧٦ :املتـوىف(النووي 
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ،الثالثة :عامن الطبعة -دمشق - بريوت

ــن أيب ســهل شــمس األئمــة  ،ســـيخسـراملبســوط لل )١١ ــن أمحــد ب حممــد ب
بــدون  :الطبعــة ،بــريوت -دار املعرفــة  :شـــرالنا )،هـــ٤٨٣ :املتــوىف( ســـيخسـرال

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ :شـرتاريخ الن ،طبعة

١٢( مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين  ،املدونة الكرب)املتـوىف: 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ،األوىل :الطبعة ،دار الكتب العلمية :شـرالنا )،هـ١٧٩

نــدوة  ،ف وفــاء حممــدشـــرأ .د ،إســالميالتجــارة الدوليــة مــن منظــور  )١٣
 .م٢٠١٣وزارة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عامن  ،تطوير العلوم الفقهية

تُهُ  )١٤ هُ اإلسالميُّ وأدلَّ قْ امل لألدلّة ال(الفِ ـرالشَّ عيَّة واآلراء املذهبيَّة وأهمّ شَّ
ــة وخترجيهــا ــات الفقهيَّــة وحتقيــق األحاديــث النَّبويَّ بَــة بــن مصــطفى  .د )،النَّظريَّ هْ وَ

 ّ
يْيلِ حَ ابعة :الطبعة ،دمشق -سوريَّة  -دار الفكر  :شـرالنا ،الزُّ  .الرَّ
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 ٤٢ 
 

 ســيعبد الرمحن بـن قدامـة املقد :املؤلفح الكبري عىل متن املقنع شـرال )١٥
 والتوزيع شـردار الكتاب العريب للن

 .ـه١٤٣٦الكتاب اإلحصائي لوزارة العدل  )١٦

واملواطن ومركز األجانب وأحكامهـا  ةسـياجلن ،القانون الدويل اخلاص )١٧
مطـابع مديريـة دار  ،غالـب الـداودي .حسـن اهلـداوي ود .د ،يف القانون العراقـي
 .جامعة املوصل شـرالكتب للطباعة والن

القــانون الــدويل اخلــاص تنــازع القــوانني تنــازع االختصــاص القضــائي  )١٨
 شـــرالثقافــة للندار  ،غالــب الــداودي .د ،تنفيــذ األحكــام األجنبيــة دراســة مقارنــة

 .م الطبعة الثانية٢٠١٣والتوزيع 

 ،ماجـد احللـواين الطبعـة األوىل .الوجيز يف احلقـوق الدوليـة اخلاصـة د )١٩
 .م١٩٦٠دمشق 

ــاص امل )٢٠ ــدويل اخل ــانون ال ـــرالق ــارن دص ــي .ي واملق ــىل الزين ــة  ،ع املطبع
 .م١٩٣٠،القاهرة ،الرمحانية

االختصاص القضائي الـدويل  -تنازع القوانني(القانون الدويل اخلاص  )٢١
دار الفـتح  ،م ٢٠١٠ ،عكاشـة حممـد عبـد العـال .د ،هشام صادق .د )،ةسـياجلن -

 .اإلسكندرية ،شـرللطباعة والن

 ،رمـــزي حممـــد دراز .د ،فكـــرة تنـــازع القـــوانني يف الفقـــه اإلســـالمي )٢٢
 .م٢٠١١ ،ط ،منشورات احللبي احلقوقية

دار  ،أمحـد عبـد الكـريم سـالمة .د ،األصول يف التنازع الدويل للقوانني )٢٣
 .م٢٠٠٨النهضة العربية 



 

  لعنصـر األجنبيقضايا التركة ذات ا
 

 ٤٣ 
 

ــعودي )٢٤ ــاص الس ــدويل اخل ــانون ال ــة تأ ،الق ـــيدراس ــةص ــد  ،لية مقارن أمح
 .م٢٠١٤الطبعة األوىل ،مكتبة الرشد ،عبدالكريم سالمة

عبـد الـرزاق السـنهوري أسـباب  .د ،ح القـانون املـدينشـرط يف سـيالو )٢٥
 .بريوت لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب ،كسب امللكية

ـا بالقـانون الوضـعيشـرالت )٢٦ عبـد القـادر  .د ،يع اجلنائي اإلسالمي مقارنً
 .ـه١٤٣٠ ،القاهرة ،دار احلديث ،عودة

عبـد اهللا بـن  .د ،عية السـعوديشـرح نظام املرافعات الشـرالكاشف يف  )٢٧
 .ـه١٤٣٠الطبعة الثالثة  ،مكتبة العبيكان ،خنني

ـــــاريخ  ،عية الســـــعوديشــــــراملرافعـــــات ال نظـــــام )٢٨ الصـــــادر يف الت
 .هـ١٩/٥/١٤٣٥

 .هـ١٤٣٩/ ٢١/٥الصادرة بتاريخ  ،الئحة قسمة األموال املشرتكة )٢٩

 .ـه١٤٣٥جمموعة األحكام القضائية للعام  )٣٠
 .ـه١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية  )٣١
 ،الطبعـة األوىل ،إبـراهيم املوجـان .د ،عيةشــرح نظـام املرافعـات الشـر )٣٢

 .ـه١٤٣٦

ــة )٣٣ ــاض العربي ـــاقية الري ــا  ،للتعــاون القضــائي اتف ــي صــادقت عليه والت
 .م٥/١١/٢٠٠٠اململكة يف 

 .هـ٨/٤/١٤٣٦يف  ٣٦١٠٧٩٣٦٨احلكم رقم  )٣٤

 
 


