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تطبيؽ القانوف
الممخص:
مف المسمَّـ بو أف النصوص القانونية ليست بالنصوص األبدية التي يجب أف تحاط بيالة مف

التقديس والتبجيؿ يمنع معيا التعديؿ والتبديؿ واإللغاء مثميا مثؿ الكتب السماوية سواء بسواء ،بؿ ىي
مجرد إرادة تشريعية قابمة لمتعديؿ بإرادة تشريعية الحقة ،كما أف القانوف وما يتضمنو مف قواعد قانونية

ال يطبؽ بعد دخولو حيز النفاذ عمى ماحدث مف وقائع سابقة لصدوره أو وقائع تالية إللغائو ،وانما
يقتصر حكمو عمى الوقائع والتصرفات المعاصرة لسريانو أو التي حدثت في فترة مابعد نفاذه ،بمعنى

أف القواعد القانونية تنشأ وتُعَّدؿ وتُمغى كمما اقتضى األمر ذلؾ وفؽ وقت زمني مضبوط تتحكـ فيو
ظاىرةُ تعاقب القوانيف التي مف آثارىا إلغاء القانوف الالحؽ لمسابؽ.
فاألصؿ العاـ في تطبيؽ القانوف مف حيث الزماف والمكاف ىو أف القانوف يكوف دائما واجب

التطبيؽ مف اليوـ التالي لنشره في الجريدة الرسمية أو مف التاريخ الذي يحدده القانوف نفسو لسرياف
أحكامو ،وىي قرينة قطعية عمى عمـ الكافة بيا فال ُيعذر بعدىا أحد بجيؿ القانوف ،ذلؾ أف القرائف
القانونية تقوـ عمى االحتماؿ ال عمى اليقيف وىذا االحتماؿ يتحقؽ فعال بنشر القانوف في الجريدة
الرسمية ،فإف حدث أف االحتماؿ أصبح مستحيالً كحدوث قوة قاىرة تمنع توزيع نسخو في منطقة ما
يستحيؿ تطبيؽ القانوف آنذاؾ.

وبما أف تطبيؽ القانوف يتطمب وجوباً تعييف نطاؽ ىذا التطبيؽ بتحديد المدى الذي يبمغو سريانو

فإف تعييف مدى سرياف القانوف ىذا إنما يتحدد بالنظر إلى نسبة المخاطبيف بأحكامو وما إذا كاف يسري
في حؽ المخاطبيف بو أـ يستثني البعض بحجة الجيؿ بالقانوف ومحؿ ىذا المدى يندرج ضمف نطاؽ

تطبيؽ القانوف مف حيث الزماف.

غير أف تحديد مدى السرياف لمقانوف ال يكتفي بتعتيقو في جدوؿ الزماف وكفى  ,بؿ يجب أف

يعتكؼ في دوائر المكاف ومعرفة ما إذا كاف اإلقميـ الصادر فيو القانوف ىو مجاؿ تطبيقو أـ يعتبر
مقاـ وجود األشخاص الموضوع مف أجميـ ىو ىاجسو ومحمو ولو كاف خارج حدود اإلقميـ ،وميبط سر

ىذا التحديد ينخرط في نطاؽ تطبيؽ القانوف مف حيث المكاف.

المقدمة:
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إذا كاف تطبيؽ القانوف يعني إنفاذ العمؿ بو ومعرفة أحكامو إزاء األحواؿ والمسائؿ القائمة  ،فإنو
يجب أف تكوف قواعده وقت تطبيقو قادرة عمى معالجة األحواؿ والمسائؿ المعروضة عميو  ،وأف ال

يعوزعيا العيب في أحكاميا أو أف تكوف غير قادرة عمى مواجية مستجدات الحياة وتطورىا.

فالمألوؼ في كؿ زماف ومكاف أف القواعد القانونية ال تستقر في حالة واحدة بؿ تط أر عمييا

بعض التغييرات بتغير الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرىا  ،ليذا يجب أف يتدخؿ

المشرع لتعديؿ القانوف في ظؿ ما يتماشى معو مف أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة مالئمة
ّ
لموضع الجديد.

يقدرىا ىو  ،فيحدث
فكثي اًر ما يقوـ
المشرع بإصدار قانوف جديد يحؿ محؿ قانوف قديـ ألغراض ّ
ّ
نتيجة ىذا التعاقب بيف القوانيف في إطار الدولة الواحدة معارضة القانوف الالحؽ لمقانوف السابؽ أو

مخالفتو لو في بعض األحكاـ الواجبة التطبيؽ عمى الوقائع القانونية التي تحدث خالؿ الفترات
المتعاقبة.

فالمعروؼ أف القانوف الجديد يسري مف يوـ نفاذه  ،ويقؼ سرياف القانوف القديـ مف يوـ إلغائو ،

وبذلؾ يتحدد النطاؽ الزمني لكؿ مف القانونيف القديـ والجديد  ،فإذا وقؼ األمر عند وقائع أو مراكز

قانونية تتولد وتترتب كؿ آثارىا في لحظة واحدة  ،فاألمر يكوف بسيطاً ألنو قد ال يتصور أف يحدث
تنازع بشأف أحكاميا بيف القانونيف القديـ والجديد  ،إذ يحكـ القانوف القديـ ما تحدد مف وقائع  ,في ظمو

ويحكـ القانوف الجديد ما تكونت مف وقائع أو ترتب عمييا مف آثار في حمو.

ولكف قد ال يسير األمر بدواـ عمى ىذا الحاؿ بما يمثمو مف ُيسر  ،فقد يحدث أف تتكوف وقائع
قانونية ممتدة االستمرار تتطمب فترة مف الزماف  ،فيقوـ التنازع بيف القانونيف القديـ والجديد عمى حكميا

 ،وىذا ما يعبر عنو بتطبيؽ القانوف مف حيث الزماف.

وبما أف القانوف معِّبر عف إرادة الدولة  ,ونطاقو يتحدد بنطاؽ ىذه اإلرادة  ،فإف ما تحدده الدولة

مف قوانيف تطبؽ عمى كؿ ما يقع عمى إقميميا لما ليا مف حؽ السيادة عميو وعمى كؿ األشخاص الذيف

ىـ فيو سواء كانوا وطنييف أـ أجانب.

فإذا حدثت واقعة تجاوزت في بعض عناصرىا حدود الدولة الواحدة لتصؿ إلى دولة أخرى أو

لدوؿ متعددة  ،فيحدث التنازع بيف القانوف المعموؿ بو في ىذه الدولة وبيف القانوف أو القوانيف المعموؿ

بيا في دولة أو دوؿ أخرى  ،وىذا ما يسمى بتطبيؽ القانوف مف حيث المكاف.
أهمية البحث :

اثبت واقع الحياة االجتماعية أف القانوف ىو افضؿ وسيمو لتنظيـ عالقات االشخاص في

المجتمع ,وأف غيابو يعـ الفوضى في أي مجتمع  ,اذ ستغيب العدالو عنو  ,ولكف وألختالؼ وجيات

نظر في بعض المشاكؿ القانونية التي واجيت الفقو لصعوبة الى المالئـ لمسألة تطبيقو القانوف مف
حيث الزماف وكذا مف حيث المكاف  ,فقد كاف البد مف اجراء دراسة تحميمو لكؿ تمؾ االمور واخذ ماىو

ايجابي منيا لالستفاده منو في تحسيف القواعد المنظمو لتطبيؽ القانوف مف قبؿ المشرع اليمني  .وىذا
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ما يعطي البحث اىمية كبيرة  ,خصوصاً أف الكتابات البحثيو اليمنية في ىذا الجانب  ,عمى حد عممنا

قميمو جداً .

مشكمة البحث :
إف لموضػػوع تطبيػػؽ القػػانوف إشػػكاالت عػػدة ليسػػت وليػػدة فحسػػب  ,ولكنيػػا متأصػػمة فػػي القػػدـ واف
حاوؿ الفقو الحديث وضع الحموؿ المستأمنة والمخػارج السػميمة ليػا  ،فيػي تتوالػد بكثػرة بػالتزامف مػع كػؿ

تقدير فقيي لحمّيا أو تضميف أو تطويع تشريعي ُس َّف ألجميا ،والغريب أف النظـ القانونية المقارنة ومنيا
نظامنا القانوني ال تأبو غالباً لالجتيادات الفقيية التي جاءت في طروحاتيا مثؿ ىػذه اإلشػكاالت ،ولػـ
يتفتؽ عف ذاكرة ىذه النظـ مف قرائح تشريعية مجابية تضػمنيا قوانينيػا المتػواترة والمت ازيػدة فػي الصػدور

والنفاذ.

فبينما ىذه النظـ تميؿ بحذر إلى الرأي الفقيي الجديد المفيد لكنيا ما تمبػث أف ترتػد إلػى ماضػييا

التميد البعيد واصرارىا العنيد عمى حموؿ األمس وما تحممو مف معايير فاقدة لمدقة والحكـ السديد.

فمعيار عدـ الرجعية واألثر المستمر المذاف نادت بيما النظرية التقميديػة ومػا جابييمػا مػف معيػار

األثػػر المباشػػر لمقػػانوف لمنظريػػة الحديثػػة قػػد وضػػعت العديػػد مػػف اإلشػػكاالت فػػي إطػػار النظػػاـ القػػانوني
اليمنػػي مػػثال ،ومػػا تخممػػو مػػف حمػػوؿ فػػي التضػػميف القػػانوني لػػيس بمقػػدورىا التطبيػػؽ عمػػى كػػؿ الوقػػائع

والمعامالت مما جعؿ مف ىذه الحموؿ عمالً تدؽ في عظـ النظاـ العاـ وتفقده قوتو ووحدتو وتبيػاف ذلػؾ
سنجميو في متف بحثنا ىذا في كؿ موضوع عمى حدة.
أهداف البحث :
أف الغرض مف القياـ بيذا البحث ىو تحقيؽ األىداؼ اآلتية :
-1
-2

معرفة مدى تطبيؽ القانوف مف حيث الزماف والمكاف .

التكييؼ القانوني في تكييؼ العالقات عندما يتطمب تحديد نوع ىذه العالقة في قضية

تتنازع فييا القوانيف وذلؾ لمعرفة القانوف الواجب تطبيقو .

خطة البحث :
اتبػػع الباحثػػاف العديػػد مػػف المػػداخؿ المنيجيػػة لمبحػػث ،منيػػا المػػنيف الوصػػفي التحميمػػي فػػي الطػػرح

وأبدا رأييما ممتمسيف مف المنيف التاريخي ما يتطمب مف تأصيؿ وتفنيػد لػبعض الحقػائؽ وتبيػاف منشػئيا
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وجذورىا وصوالً إلى المنيف االستقرائي الستخالص السالمة العممية واألصػوؿ النظريػة التػي حظػي بيػا

البحث.
اآلتي:

واستحسػػاناً لمػػا يتطمبػػو ىػػذا البحػػث مػػف جدولػػة رأينػػا أف نقسػػمو إلػػى مبحثػػيف وخاتمػػة عمػػى النحػػو

المبحث األوؿ :تطبيؽ القانوف مف حيث الزماف .

المبحث الثاني  :تطبيؽ القانوف مف حيث المكاف.

المبحث األوؿ

تطبيؽ القانوف مف حيث الزماف
بدييي أف القانوف الجديد يطبؽ فور نفاذه  ،وبمولدهُ يمغي القانوف القديـ ليحؿ محمػو فػي التطبيػؽ
 ،فتنتظـ العالقات والحوادث وفقاً ألحكاـ القانوف الجديد  ،غير أنو ليس مف المنطؽ أف تطبؽ القػوانيف
الجديدة عمى األفعاؿ والتصرفات السابقة لصػدوره أو نفػاذه  ،ألف القػانوف خطػاب موجػو لمنػاس إللػزاميـ

وتكمػػيفيـ بسػػموؾ معػػيف  ،ىػػذا التكميػػؼ يجػػب وفق ػاً لحسػػاب المصػػمحة توجييػػو إلػػى أمػػور المسػػتقبؿ لمػػا
سيحدث ولػيس لمػا حػدث قبػؿ صػدوره  ،فانسػحاب القػانوف عمػى الماضػي مػف شػأنو بمقتضػى العػدؿ أف

يفقد الطمأنينة في نفوس الناس ويخؿ باالستقرار الواجب لممعامالت واىدار لمثقة الواجبة في القانوف.

فكاف مف أثر مشكمة تنازع القوانيف وعدـ سػرياف القػوانيف الجديػدة عمػى الماضػي واقتصػارىا عمػى

حكـ المستقبؿ إف تـ تشييد مبدأ قانوني ىاـ يبرر قيامو المنطؽ والمصمحة والعدؿ ىو مبدأ عدـ رجعيػة

القوانيف.

ومبدأ عدـ رجعية القانوف يعد واحداً مف المبادئ المقدسة التي كسبتيا اإلنسانية بعد جياد طويػؿ

كجػػزء مػػف تراثيػػا الثابػػت  ،فيػػو عمػػى قدمػػو  ،مقػػرر اليػػوـ فػػي أغمػػب الشػرائع والقػوانيف الحديثػػة بمػػا فييػػا

النظاـ القانوني اليمني.

فػػإذا كػػاف مبػػدأ عػػدـ رجعيػػة القػػانوف قػػد قُػ ّدـ كحػ ّؿ أصػػيؿ لمشػػكمة تنػػازع القػوانيف مػػف حيػػث الزمػػاف
غيػػر أنػػو لػػيس كافيػاً بوحػػده لحػػؿ إشػػكاالت ىػػذا التنػازع  ،فمػػا داـ أف سػػمطاف ىػػذا المبػػدأ ال يمتػػد إلػػى مػػا
فات  ،فإف أثره قد يحدث مباشػرة بتطبيقػو الفػوري لممسػتقبؿ أو مػا يسػمى بػاألثر المباشػر لمقػانوف  ،لكػف

بالمقابػػؿ لػػيس لمقػػانوف القػػديـ مػػف سػػمطاف لمػػا ىػػو آت  ،عػػدا اسػػتثناء بسػػيط يعػػد خروجػاً عػػف مبػػدأ عػػدـ

رجعيػػة القػػانوف أو إنقاص ػاً منػػو ويػػتـ االعت ػراؼ بالقػػانوف القػػديـ إذا اقتضػػت األحػواؿ بواليػػة مسػػتمرة رغػػـ
انتياء العمؿ بو(.)1

 )1اْظس :د .حطٔ نري ، ٙاملدخٌ إىل ايكآَْ ،ٕٛشأ ٠املعازف _ اإلضهٓدز ،١ٜضٓ ،1972 ١ص.341- 343
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يتبػيف أف المبػدأ العػاـ لتطبيػؽ القػانوف مػف حيػث الزمػاف يقػوـ عمػى فكػرتيف أساسػيتيف ىمػػا :أوالً ،

األثر المباشر لمقػانوف  ،ومقتضػاىا :تطبيػؽ القػانوف الجديػد فػو اًر وايقػاؼ العمػؿ بالسػابؽ  ،وثانيػاً ،عػدـ

رجعية القانوف  ،ومقتضاىا :عدـ انسحاب القانوف الجديد عمى الماضي.

تصور واضحاً عف فكرتي تطبيؽ القػانوف مػف حيػث الزمػاف بصػورتييا المبسػطة مػف
وحتى نضع
اً

حيػػث الظػػاىر  ،ومػػا تفػػرزه جوانبيػػا األخػػرى مػػف حػػاالت مختمفػػة تتسػػـ بالتعقيػػد والصػػعوبة نظ ػ اًر المتػػداد

حاالتيا فترة مف الزماف تتعايش بو مع ك ّؿ مف التشريعيف القديـ والجديػد  ،وسنضػع بعػض األمثمػة التػي
تسيؿ فيـ ىذه المبادئ لدى الدارس وغيره مف الميتميف في حقؿ القانوف.
)1

فمثالً:

إذا نص قانوف جديد عمى منع ومعاقبة أي موظؼ عاـ يػدخف السػيجارة فػي الم ارفػؽ العامػة ،

فػػإف القػػانوف الجديػػد يطبػػؽ فػػو اًر عمػػى جميػػع مػػوظفي الدولػػة بعػػد نفػػاذه فيمنػػع كػػؿ موظػػؼ عػػاـ
ومف في حكميـ مف تناوؿ الدخاف في المرافؽ العامػة بػأثر مباشػر  ،ولكنػو ال يطبػؽ عمػى مػا
تـ قبمو مف أفعاؿ  ،أي عدـ الرجعية.
)2

إذا نص قانوف جديد عمى منع تممؾ األجانب لمعقارات داخؿ الوطف  ،فالقػانوف الجديػد يطبػؽ
مػػف تػػاريخ نفػػاذه  ،فتعتبػػر أي تص ػرفات تاليػػة لنفػػاذه وصػػدوره باطمػػة وغيػػر صػػحيحة  ،ولكػػف
تعتبر كؿ التصرفات التي أجراىا األجانب قبؿ نفاذ القانوف صحيحة.
ففػػي ىػػذيف المث ػػاليف (منػػع التػػدخيف لمموظ ػػؼ العػػاـ ف ػػي الم ارفػػؽ العامػػة  ،ومن ػػع تممػػؾ األجان ػػب

لمعقارات الوطنية) يالحظ أنيما قد أجريا وتما خالؿ مدة محددة قصيرة فال يحتوي أي منيما عمى تعقيد
أو إشكاؿ  ،غير أف ىناؾ حاالت ال تنقضي فييا مثؿ ىػذه الوقػائع والتصػرفات دفعػة واحػدة بػؿ تسػتمر

زمناً طويالً يمتد بيف القػانونيف القػديـ والجديػد وحينئػذ تبػدو الصػعوبة فػي أي مػف القػانونيف ىػي المخػوؿ
بالتطبيؽ عمييا  ,ومثالو:
)1

شخص جمع أو تولى ممارسة وظيفتيف في ظؿ قانوف قديـ لـ ينو عف ذلؾ  ،ثـ صدر قانوف
جديػػد يقضػػي بمنػػع ى ػذا أو كيػػذا جمػػع أو ازدواج وظيفػػي  ،فيػػؿ تعػػد وظائفػػو المتعػػددة التػػي
تقمدىا في ظؿ القانوف القديـ صحيحة  ،أـ أف القانوف الجديد ينسحب بأثره عمى ما تـ قبمو ،
أـ يطبؽ بأثر مباشر فقط؟

)2

شخص وضع يده عمى عقػار بنيػة تممكػو فػي ظػؿ قػانوف قػديـ يجيػز تممػؾ العقػار بوضػع اليػد
عميو بمضي مدة ( )20سنة  ،ثـ صدر قانوف جديد يجعؿ مدة تممؾ العقار بوضع اليد عميػو
( )30سنة فأي مف القانونيف يطبؽ عميو؟
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)3

امػ ػرأة فس ػػخت زواجي ػػا م ػػف زوجي ػػا المفق ػػود حكمػ ػاً بع ػػد مض ػػي ث ػػالث س ػػنوات م ػػف تأكي ػػد الفق ػػد
وتزوجت بآخر وأنجبت أطفاالً وكاف ىذا في ظؿ قػانوف قػديـ  ،ثػـ صػدر قػانوف جديػد يقضػي
بأف المفقود إذا عاد وثبتت حياتو فتعتبر زوجتو في عصمتو ففي مثؿ ىذه الحالة  ،ىؿ تعتبر
زوجة المفقود باقية في عصمتو ويجب تطميقيا مف الزوج الجديد بحسب القانوف الالحػؽ  ،أـ
يعتبػػر فسػػخيا وزواجيػػا مػػف رجػػؿ آخػػر صػػحيح بحسػػب القػػانوف السػػابؽ  ،فػػأي مػػف القػػانونيف
يطبؽ؟
ىػػذه األمثمػػة وغيرىػػا كثيػػر تعػػد مػػف أعقػػد المشػػاكؿ القانونيػػة التػػي واجيػػت الفقػػو لصػػعوبة الحػػؿ
المالئػػـ لمسػػألة تطبيػػؽ القػػانوف مػػف حيػػث الزمػػاف  ،لػػذلؾ كانػػت محػػؿ اجتيػػاد الفقػػو فػػي سػػبيؿ
إلتماس أصوؿ لحمّيا.
ولتفػػادي مثػػؿ ىػػذه اإلشػػكاالت ظيػػرت نظريتػػاف أساسػػيتاف (النظريػػة التقميديػػة والنظريػػة الحديثػػة)

لبحث ىػذه المسػألة ومػا ترتػب عنيػا مػف إشػكاالت  ،ناىيػؾ عػف مػا تضػمنو نظامنػا القػانوني مػف بعػض

القواعد الجزئية لحموؿ إشكاليا .لذا سنتناوليا تباعاً:
المطمب األوؿ :النظرية التقميدية.
المطمب الثاني :النظرية الحديثة.
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المطمب األوؿ
النظرية التقميدية
سػػادت ىػػذه النظريػػة ف ػػي القػػرف التاسػػع عشػػر واف ىجرى ػػا الفقػػو الحػػديث  ،إال أف بعػػض أحك ػػاـ

القضاء الفرنسي والمصري ال زالت تستعمؿ تعبيراتيا لتبريػر مػا تقضػي بػو مػف حمػوؿ فػي مشػاكؿ تنػازع
القػوانيف فػػي الزمػػاف ،وىػػي تقػػوـ عمػػى التفرقػػة بػػيف مػػا يسػػمى بػػالحؽ المكتسػػب ومجػػرد األمػػؿ  ،فػػإذا كػػاف

الحؽ مكتسباً فالقانوف القديـ ىو الذي يطبؽ عمى ما تـ اكتسابو مف حقوؽ  ،دوف القانوف الجديد  ،واال

ُع ّد ذلؾ إعماالً لمبدأ رجعيػة القػانوف الجديػد الػذي ال يجػوز إعطائػو ىػذا المفعػوؿ الرجعػي فػي مثػؿ ىػذه
الحاالت(. )2
أما إذا تعمؽ األمر بمجرد أمؿ  ،فميس في تطبيؽ القػانوف الجديػد مػا يمػس بمبػدأ عػدـ الرجعيػة ،
بمعنى أف القانوف الجديد قد يسري حتى ولو خيب آماالً تعمؽ بيا الرجاء في الماضي  ،لكنيا ال تسري
عمى الحقوؽ المكتسبة إذا كاف في سريانيا مساساً بيذه الحقوؽ.

فػػإذا كػػاف أسػػاس ىػػذه النظريػػة ىػػو التفرقػػة بػػيف الحػػؽ المكتسػػب ومجػػرد األمػػؿ  ،فالمسػػتغرب أف
أنصارىا لـ يتفقػوا عمػى تعريػؼ واحػد لمحػؽ المكتسػب ممػا أضػعؼ سػندىا فػي الفقػو فكانػت صػيداً سػيؿ

الوقوع في شرؾ النقد.

ومػف جممػػة ىػػذه التعريفػػات التػػي حاولػػت النظريػػة التقميديػػة إيجادىػػا لمحػػؽ المكتسػػب  ،بأنػػو :الحػػؽ

الػػذي يممػػؾ صػػاحبو المطالبػػة بػػو والػػدفاع عنػػو أمػػاـ القضػػاء  ،وىنػػاؾ تعريػػؼ آخػػر يعػػد أكثػػر قبػوالً لػػدى

البعض اآلخر مفاده  ،بأنو الحؽ الذي يدخؿ في ذمة الشخص وثروتو بصورة نيائية فيصبح جػزءاً مػف
ىذه الذمة أو الثروة بحيث ال يمكف نقضو أو انتزاعو بدوف إرادتو  ،أما مجػرد األمػؿ فيػو محػض ترقػب
ورجاء في اكتساب حؽ مف الحقوؽ أو عدـ اكتسابو أو ىو عبارة عف أمنية أو احتماؿ قد يتحقؽ أو ال

يتحقؽ  ،أو ىو انتظار معمؽ عمى أمؿ يحمؿ اكتساب حؽ أو يفترض عدـ اكتسابو(.)3

و ّأيػػا كػػاف الػرأي فػػي ىػػذه التعريفػػات ومػػا وجػػو ليػػا مػػف نقػػد سػػنجمميا عنػػد تقػػدير ىػػذه النظريػػة فإننػػا
سنض ػػع أمثم ػػة لتوض ػػيح م ػػا ترم ػػي إلي ػػو ى ػػذه النظري ػػة التقميدي ػػة ف ػػي مض ػػمونيا  ،رج ػػؿ لدي ػػو خم ػػؼ ع ػػاـ
سيورثونو في تركتو في ظؿ قانوف يحدد أنصبتيـ كؿ بحسب ما نصت عميو قواعده المسػتقرة  ،فػاإلرث

بالنسبة لمف سيخمفوه مجرد أمؿ طالما الرجؿ المورث حي  ،وسيصبح حقاً مكتسباً ليـ بعد وفاتو  ،فػإذا

 ) 2اْظس :د .ضعٝد جرب  ،املدخٌ يدزاض ١ايكاْْ ، ٕٛظس ١ٜايكاْ ، ٕٛضٓ ، 1986 ١ص.231
 )3زاجع :د .حطٔ نريَ ، ٙسجع ضابل  ،صٚ ، 344 ٚ 343د .عبداملٓعِ فسج ايصد ، ٠أص ٍٛايكآَْ ،ٕٛشأ ٠املعازف –
اإلضهٓدز ،١ٜضٓ ، 1994 ١صٚ ، 225د .محد ٟعبدايسمحٔ  ،فهس ٠ايكاْ ، ٕٛداز ايفهس ايعسب ، ٞضٓ، ّ1979 ١
ص.149
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صدر قانوف جديد يعدؿ أنصبة الورثة بخػالؼ مػا كػاف معمػوؿ بػو فػي القػانوف القػديـ فينػا يجػب التفرقػة
بيف حالتيف:
حالة ما إذا كػاف المػورث قػد تُػوفي قبػؿ صػدور القػانوف الجديػد  ،فممورثػة حػؽ مكتسػب فيمػا يػؤوؿ
إلييـ مف تركة مورثيـ بمجرد وفاتو  ،فال يجوز لمقانوف الجديد أف يمس حقوؽ الورثة المكتسبة في ظؿ

القانوف القديـ واال صار رجعياً.

أما في حالة ما إذا كاف المورث ما زاؿ حياً حيف صدور القانوف الجديد  ،فميس لمورثػة إال مجػرد

أمؿ ومحظ رجاء في اكتسػاب حػؽ يسػتطيع المػورث فػي ظػؿ حياتػو أف يبيعػو كيفمػا يشػاء ومتػى شػاء ،

فينا يطبؽ القانوف الجديد فو اًر عمى التركة فػال يمكػف ألحػد أف يكسػب حقػاً بعػد وفػاة المػورث إال بمقػدار
األنصبة المحددة في التشريع الجديد.

ففي ىاتيف الحالتيف سنجد أف الحؽ المكتسب يمنع انسحاب القانوف الجديد عميو وتطبيؽ قواعػده
عمى ما تـ اكتسابو مف حقػوؽ قبػؿ نفػاذه  ،وذلػؾ تأسيسػاً لمبػدأ عػدـ الرجعيػة  ،أمػا مجػرد األمػؿ فيجػوز
تطبيؽ القانوف الجديد  ,ألنو ليس في ذلؾ ما يتعارض مع مبدأ الرجعية.

فمبدأ عدـ الرجعية رغـ أىميتو وقوة ثباتػو إال أنيػا توجػد اعتبػارات أقرىػا أنصػار النظريػة التقميديػة
تبرر رجعيتو تعتبر بمثابة استثناءات نبينيا باالتي:
أوالً :استثناءات مبدأ عدـ الرجعية

()4

اعترفػػت النظريػػة التقميديػػة بػػأف ثمػػة اسػػتثناءات لمبػػدأ عػػدـ الرجعيػػة يجػػوز فييػػا المسػػاس بػػالحقوؽ

المكتسبة في الماضي بواسطة القانوف الجديد ىي:
 )1النص الصريح عمى الرجعية:

ومعنػػى ىػػذا أف لممشػػرع الحػػؽ فػػي أف يػػنص عمػػى رجعيػػة القػػانوف الجديػػد عمػػى الماضػػي شػػرط أف

يكػوف ىػذا الػػنص صػريحاً  ،ممػا يتػػيح بػو مبػػدأ عػدـ الرجعيػة مػػف قػوة لػػيس مػف شػأف ىػػذه القػدرة أف تقيػػد

المشػػرع وانمػػا تقيػػد القاضػػي فقػػط  ،فمممشػػرع الحػػؽ أف يضػػمف القػػانوف الجديػػد نص ػاً يجيػػز تطبيقػػو عمػػى
الماضي  ،لكف ليس بمقدور القاضي أف يعطي لمقانوف القوة نفسيا التي يممكيا المشرع  ،فسمطتو تقػؼ

عنػػد حػػدود تطبيػػؽ القػػانوف فقػػط  ،ومبػػرر ىػػذا االسػػتثناء ىػػو مػػا يتطمبػػو الصػػالح العػػاـ مػػف أف تكػػوف
لمرجعيػة ضػػرورة محتمػػة تفػػوؽ ضػػرورة اسػػتقرار المعػامالت  ،ولكػػف ال يعنػػي ذلػػؾ إطػػالؽ سػػمطة المشػػرع
في استعماؿ ىذه الصالحية المعطاة لو ما لـ تكف المصمحة الجماعية ىي أساس حقيقتو.
 )2القوانيف المتعمقة بالنظاـ العاـ:

 ) 4اْظس :دٖ .شاّ ايكاضِ  ،املدخٌ إىل عًِ ايكآَْ ،ٕٛشٛزات جاَع ١دَشل ،ضٓ ، 1995- 1994 ١ص 164إىل .166
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إذا كاف الحؽ المكتسب متعمؽ بالنظاـ العاـ فتعتبر القوانيف المتعمقة بو في رأي النظرية التقميدية
قوانيف رجعية يمكف الخروج فييا عمى مبدأ عػدـ الرجعيػة  ،ألنيػا قواعػد آمػرة ال يجػوز مخالفتيػا لمػا ليػا

مػػف تػػأثير مباشػػر وقػػوي عمػػى المصػػالح الحيويػػة لممجتمػػع فيكػػوف تطبيقيػػا بدقػػة وعػػدـ الخ ػروج عمييػػا أو
الوقوؼ أماميا بحجة الحؽ المكتسب.
ومف تطبيقات ىذا االستثناء :القوانيف المعدلة لسف الرشد  ،فػإذا صػدر قػانوف يحػدد سػف الرشػد ب ػ

( )15سنة مػثالً ثػـ بعػد بمػوغ الشػخص سػف األىميػة بعػاـ واحػد صػدر قػانوف جديػد يرفػع سػف الرشػد إلػى
فور عمى األشخاص الذيف لـ يبمغوا بعػد عنػد نفػاذه سػف ( )18سػنة
( )18سنة  ،فالقانوف الجديد يسري اً
فيعتبروف قاصريف ابتداء مف يوـ نفاذه رغـ سبؽ اعتبارىـ راشديف وفقاً لمقانوف القديـ(.)5
 )3القوانيف الجنائية األصمح لممتيـ:
إذا كػػاف القػػانوف الجنػػائي الجديػػد أصػػمح لممػػتيـ فإنػػو يسػػري عمػػى الماضػػي فػػيحكـ مػػا ارتكػػب قبػػؿ
نفػػاذه مػػف ج ػرائـ  ،وعمػػة ذلػػؾ أف التش ػريع الجديػػد ال يقضػػي بإلغػػاء عقوبػػة أو تخفيفيػػا إال لشػػعوره بشػػدة
وقسوة العقوبة السابقة  ،وىو يصب في مصمحة المتيـ وليس فيو ما يقمؽ طمأنينتو  ،ومثمػو أف يرتكػب

شخص عمالً فيتـ معاقبتو بعقوبة وفقاً لمقانوف الساري  ،ثـ يصدر قانوف جديد يمغي العقوبة السابقة أو
يخففيػػا عػػف المػػتيـ فينػػا يطبػػؽ عمػػى المػػتيـ القػػانوف األصػػمح لػػو  ،وىػػو القػػانوف الجديػػد عمػػى الػػرغـ مػػف

ارتكابو العمؿ في ظؿ التشريع القديـ.
 )4القوانيف المفسرة:

تيػػدؼ القػوانيف المفسػرة إلػػى إيضػػاح غمػػوض شػػاب نصوصػاً قانونيػػة نافػػذة وكػػاف مػػف نتػػائف ىػػذا

الغمػػوض تبػػايف وجيػػات النظػػر القضػػائية حػػوؿ م ػراد المشػػرع مػػف محتػػوى الػػنص  ،وبالتػػالي اخػػتالؼ
التفسير والتطبيؽ  ،ولحؿ ىذا اإلشكاؿ ينبري المشرع إلى التدخؿ بإصدار قانوف تفسيري جديد يفند فيو

الحكـ الوارد في القانوف القديـ المختمؼ بشأنو  ،فالقػانوف التفسػيري الجديػد عمػى مػا يتضػمف مػف تفسػير
لمقػػانوف القػػديـ أو السػػاري يعتبػػر جػػزءاً منػػو  ،وطبيعػػي أف يطبػػؽ مػػف تػػاريخ القػػانوف القػػديـ الػػذي جػػاء

لتفسػيره ولػػيس مػف تػػاريخ صػدوره  ،ألنػػو إنمػا أتػػى خدمػة لمقػػانوف السػابؽ ومكمػالً أو متممػاً لػػو  ،أي أنػػو

كاشؼ ومنشئ فال يأتي بأحكاـ موضوعية جديدة  ،بؿ مفس اًر لمقانوف القديـ(.)6

فما يبدو لنا أف تضميف مثؿ ىذا االعتبار كأحد االستثناءات التي أقرىا أنصار النظريػة التقميديػة

عمى مبدأ عدـ الرجعية ال تنـ عف حالة رجوع لمقانوف الجديد عمى الماضػي  ،ألف األمػر يتعمػؽ بقػانوف
تفسػػيري (مػػذكرة تفسػػيرية) لمقػػانوف القػػديـ السػػاري أساس ػاً فػػي الواقػػع العممػػي حتػػى واف كػػاف تخريجػػو مػػف
حيػث الشػػكؿ أو مػػا انطػوى عميػػو مػػف تفسػير جديػػد لمنصػػوص يػرى وكأنػػو ذو أثػػر رجعػي  ،فالحقيقػػة أنػػو

 )5اْظس :د .أْٛز ضًطإ  ،املبادئ ايكاْ ١ْٝٛايعاَ ، ١داز ايٓٗط ١ايعسب ، ١ٝايكاٖس ، ٠ط ، 1974 ، 4ص.181
 ) 6اْظس :د .ضعٝد عبدايهسَ ِٜبازى  ،أص ٍٛايكاْٚ ،ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعاي – ٞبغداد ،ضٓ ، 1982 ١ص.141
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يعبر عػف حالػة اشػتقاؽ إف صػح التعبيػر ال يأخػذ بػو إال لمػا طرقػو مػف شػرح وتوضػيح لمقواعػد القانونيػة
التي تمت قبؿ صدوره.
ثانياً :نقد النظرية التقميدية :

وجيت لمنظرية التقميدية العديد مف االنتقادات مف رجاؿ الفقػو الحػديث الػذي كػاف مػف شػأنو قيػاـ

نظرية حديثة بينت وجو القصور والعيوب التي تخممت األسس والنتائف التي قامت وانتيت إلييا النظرية

التقميدية  ،ومف أىميا(:)7

 )1غموض معيار التفرقة بيف الحؽ المكتسب ومجرد األمؿ  ،فالواقع يكشؼ عف صعوبة في التفريػؽ

بػػيف مػػا يمكػػف اعتبػػاره حقػاً مكتسػػباً أو مجػػرد أمػػؿ لتطبيػػؽ القػػانوف الجديػػد عميػػو  ،فػػالحؽ المكتسػػب
معيػػار مػػبيـ كػػؿ اإلبيػػاـ ال يفصػػح بجػػالء عػػف معنػػى الرجعيػػة وبػػذلؾ تضػػاربت تعريفػػات الفقػػو لػػو

حتى غدت فكرة الحؽ المكتسب مجرد خط دفاع لصد تقدـ القانوف الجديد نحو الماضي.

كما أف ىناؾ مف الحاالت ما يصعب إدراجيا في أي مف زمرتي الحؽ المكتسب أو مجرد األمػؿ

 ،كمػػا فػػي حالػػة األىميػػة التػػي يمػػنح فييػػا القػػانوف لمشػػخص صػػالحية إج ػراء التصػرفات القانونيػػة  ،فيػػي

وفؽ ىذا المعنى ليس بحؽ مكتسب وال مجرد أمؿ وانما ىي أقرب ما تكوف بمثابة صفة يسبغيا القانوف
عميو.
 )2الخمػػط بػػيف األثػػر الرجعػػي واألثػػر المباشػػر لمقػػانوف  ،فمنطػػؽ ىػػذه النظريػػة يعتبػػر أف س ػرياف قػػانوف
جديػػد يعػػد تطبيق ػاً رجعي ػاً لػػو فػػي حػػيف أف ال رجعيػػة فػػي األمػػر إذ يعػػدو س ػريانيا أف يكػػوف تطبيقيػػا

مباش اًر فيبدأ مف تاريخ النفاذ.

فمػػثالً تعمػػؽ مبػػدأ عػػدـ الرجعيػػة بالنظػػاـ العػػاـ كاسػػتثناء لرجعيتػػو يعػػد وىػػـ ال صػػحة لػػو  ،فمػػو فػػرض أف

القانوف الجديد رفع سف الرشد إلى ( )18سنة كما في المثاؿ السػابؽ فػي ظػؿ قػانوف قػديـ يحػدد سػف

الرشػػد ب ػ ( )15عامػاً  ،فػػال وجػػود لمعنػػى األثػػر الرجعػػي فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة  ،وانمػػا سػرياف مباشػػر
لمقانوف الجديد  ،ألنو ال يتعرض لمماضي وانما يتعرض لممستقبؿ وحده(.)8

 )3األخػػذ بمبػػدأ الرجعيػػة يػػؤدي إلػػى نتػػائف غيػػر مقبولػػة  ،أي أف فيػػـ مبػػدأ عػػدـ الرجعيػػة عمػػى أسػػاس

عدـ المساواة بالحقوؽ القائمة يؤدي مثالً إلى عدـ المساس بالممكيات القائمة وقت صػدور القػانوف

الجديد المعدؿ لنظاـ الممكية  ،واال كاف القانوف الجديد رجعياً  ،وىذا ال يمكف التسميـ بو  ،فمـ يقؿ

 )7دٖ .شاّ ايكاضِ َ ،سجع ضابل  ،ص.168
 )8دْ .ب ٌٝإبساٖ ِٝضعد  ،ايٓظس ١ٜايعاَ ١يًكآَْ ،ٕٛشٛزات احلًيب احلكٛق – ١ٝبريٚت ،ضٓ ، 2332 ١ص.169
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أحد بأف القانوف يكفؿ أبػداً اإلبقػاء عمػى الحقػوؽ أو عمػى طػرؽ اسػتعماليا بوضػعيا القػائـ  ،والقػوؿ
بمثؿ ىذا يؤدي إلى الجمود وسد الباب نيائياً أماـ كؿ إصالح منشود في المستقبؿ(.)9

وبنػػاءاً عمػػى ىػػذه االنتقػػادات التػػي وجيػػت ليػػذه النظريػػة شػػرع الفقػػو فػػي تأسػػيس نظريػػة أكثػػر توازن ػاً
ودقة تقوـ عمى معيػار آخػر غيػر معيػار الحػؽ المكتسػب ومجػرد األمػؿ لمتفريػؽ بػيف الحػاالت التػي

يمتنع فييا تطبيؽ القانوف الجديد  ،أطمؽ عمييا النظرية الحديثة.
المطمب الثاني
النظرية الحديثة

بع ػػد أف تكش ػػؼ قص ػػور النظري ػػة التقميدي ػػة وىج ػػر أغم ػػب الفق ػػو لي ػػا وتخمي ػػو ع ػػف تأيي ػػدىا نتيج ػػة

انحصارىا في مبدأ عدـ الرجعية  ،ولدت ىذه النظرية وتأصمت عند بعض فقياء القػانوف الخػاص ومػف
أظيرىـ الفقيو (روبيو) الػذي كػاف لػو الفضػؿ فػي بسػط ىػذه النظريػة والػدعوة إلييػا لتبنييػا واألخػذ بيػا ،

حتى باتت صاحبة الغمبة والريادة في العصر الحديث.

ومنطمػػؽ ىػػذه النظريػػة يقػػوـ عمػػى التفريػػؽ بػػيف مػػا يسػػمى بطػػرؽ تكػػويف أو انقضػػاء مركػػز قػػانوني

وبيف آثار ىذا المركز القانوني(.)10

فػػالمركز القػػانوني الػػذي ىػػو عبػػارة عػػف وقػػائع وتص ػرفات قانونيػػة  ،ينشػػأ ويػػزوؿ بطػػرؽ مختمف ػة
بػػاختالؼ الوقػػائع أو التص ػرفات التػػي تكػػوف منيػػا  ،وىػػو –أي المركػػز القػػانوني أو الوضػػع القػػانوني –
تنتف عنو عدد مف اآلثار  ،ىذه الوقائع والتصرفات التي تكوف منيا الوضع أو المركز القػانوني وعنيػا

ترتبػػت بعػػض اآلثػػار ىػػي المعيػػار المعتمػػد لػػدى النظريػػة الحديثػػة لمتفريػػؽ بػػيف الحػاالت التػػي يمكػػف مػػف
خالليا تطبيؽ القانوف الجديد أو منعو مف ذلؾ(.)11

فتطبيؽ القانوف الجديد في الزماف وفؽ ما تذىب إليو ىذه النظرية يتبيف مػف وجيػيف :وجػو سػمبي
يتمثؿ في انعداـ أثره الرجعي  ،وآخر إيجابي يتمثؿ في أثره المباشر  ،أي أف معرفة تاريخ إنشاء وزواؿ
 ) 9اْظس :د .حي ٢ٝقاضِ ضٌٗ  ،املدخٌ يدزاض ١ايعً ّٛايكاْ ،١ْٝٛنَٝٛت يًتٛشٜع – ايكاٖس ،٠ط ،1ضٓ ،1997 ١ص ، 176
د .حطٔ نريَ ، ٙسجع ضابل  ،ص.349
ٜ ) 10طتخدّ ايفك٘  َِٗٓٚاألضتاذ /زٚب ٘ٝيف نتاب٘ تٓاشع ايكٛاْني يف ايصَإ  ،اصطال ح ااملسنص ايكاْ )ْٞٛعً ٢يرئَ ٙ
املصطًخات ملا ف َٔ ٘ٝضعٚ ١دق َٔ ١اصطال ح ااحلل املهتطب) أ ٚاايسابط ١ايكاْ ، )١ْٝٛفاصطال ح احلل املهتطب ٜعد
َٔ حٝح ايظاٖس ذ ٟصف ١شخص ١ٝضٝل االضتعُاٍ ٚ ،نرا اصطال ح ايسابط ١ايكاْ ١ْٝٛايرٜ ٟعين عادٚ ٠جٛد عالق١
َباشس ٠بني شخصني  ،يهٔ املسنص ايكاْ ْٞٛي٘ أفطً ١ٝيف صدم ايتطُ ١ٝاالصطالح ١ٝملا ي٘ َٔ صف ١االْفساد ٚملا ي٘
َٔ حج ١يف َٛاجٗ ١ايهاف ، ١اْظس :د .حطٔ نريَ ، ٙسجع ضابل  ،ص ،358اهلاَش زقِ .1
 ) 11اْظس :د .زَطإ أب ٛايطعٛد داٚٚد ٚ ،د .حمُد حطني َٓصٛز  ،املدخٌ إىل ايكآَْ ،ٕٛشٛزات احلًيب احلكٛق– ١ٝ
بريٚت ،ضٓ ، 2333 ١ص.264
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األوضاع ا لقانونية وتاريخ ترتيب اآلثار ىما االعتبػار الػذي عمػى أساسػو يػتـ تقيػيـ وجيتػي نظػر تطبيػؽ
القانوف الجديد.
فالوقائع والتصرفات التي تؤدي إلى إنشاء األوضاع القانونية أو زواليا يجب أف تتـ وفقاً لمقػانوف

الػػذي نشػػأت فػػي ظمػػو  ،فمػػو صػػدر قػػانوف جديػػد يعػػدؿ مػػف شػػروط صػػحة ىػػذه الوقػػائع أو التص ػرفات ،
فيقتصر حدود تطبيقو عمى ما تـ مف أوضاع تالية لنفاذه  ،وليس لػو أف يمػس األوضػاع السػابقة لنفػاذه

إال إذا نػػص المشػػرع عمػػى ذلػػؾ  ،أمػػا إذا كػػاف القػػانوف يعػػدؿ مػػف آثػػار ىػػذه األوضػػاع القانونيػػة فإنػػو إذا
كانػػت اآلثػػار التػػي ترتبػػت عػػف الوضػػع القػػانوني قػػد تمػػت بمقتضػػى القػػانوف القػػديـ فػػال يمكػػف تطبيػػؽ
القانوف الجديد عمييا وىذا ىو الوجو السمبي المتمثؿ بعدـ رجعيتو لمماضي  .لكف إذا كانت اآلثار التػي
ترتبت عف الوضع القانوني قد تمت وفقاً لمقتضى القانوف الجديد فالقانوف الجديد ىو الواجػب التطبيػؽ
وىذا ىو وجيو اإليجابي المتمثؿ في األثػر المباشػر لػو  ،غيػر أف اآلثػار المترتبػة عػف الوضػع القػانوني

آثار قانونية  ،فينػا يجػب أف تبقػى خاضػعة لتطبيػؽ القػانوف
التي تمت في ظؿ القانوف الجديد إف كانت اً

القديـ حرصاً الستقرار المعامالت(.)12

وإليضاح ىذه النظرية نضرب المثاؿ الػذي سػبؽ ودلمنػا بػو لمنظريػة التقميديػة والخػاص بػالميراث ،
بأف رجالً خمؼ تركةً وعدداً مف الورثة  ،فإنو يجب وحسب النظرية الحديثة أف يكوف الميراث وما أنشأه

مػػف وضػػع قػػانوني موافقػاً فػػي تكوينػػو وصػػحتو لقواعػػد القػػانوف الػػذي جػػرى فػػي ظمػػو  ،ف ػإذا صػػدر قػػانوف
جديد يعدؿ مف شروط صحة الميراث أو ترتيب استحقاقو  ،كػأف يػنص بػأف نفقػات تجييػز ودفػف الميػت
ال تؤدى مف التركة وذلؾ لمحد مف المغاالة لمظاىر العزاء الذي ينفؽ فييا أمواؿ جمة تؤدي مف التركػة

ػس الحاجػة ليػا  ،فينػا ال يطبػؽ
 ،األمر الذي قد يؤدي إلى حرماف بعض الورثػة مػف التركػة وىػـ فػي أم ً
قس ػـ بػػيف الورثػػة  ،وانمػػا
القػػانوف الجديػػد عمػػى طػػرؽ اإلرث السػػابقة لصػػدوره س ػواء قُ ّسػمت التركػػة أو لػػـ تُ َّ
يطبؽ القانوف القديـ بغض النظر عما إذا كاف القانوف الجديد قد صدر قبؿ القسمة أو بعدىا.

لكف إذا صدر قانوف جديد يعدؿ مف آثار الميػراث كػأف يعػدؿ مػف أنصػبة الورثػة بخػالؼ مػا كػاف

سائداً في القانوف القديـ  ،فإنو في ىذه الحالة يجب التفرقة بيف ما إذا كاف القانوف الجديد قد صدر بعد
موت المورث وبعد قسمة التركة وبيف صدوره بعد موت المورث وقبؿ قسمة التركة.

فإذا كاف القانوف الجديد قد صدر بعد موت المػورث وبعػد قسػمة التركػة  ،فالقػانوف الجديػد ىػذا ال

يسػػري عمػػى التركػػة ؛ ألف آثػػار الميػراث قػػد ترتػػب قبػػؿ نفػػاذه  ،فتعتبػػر القسػػمة صػػحيحة بحسػػب القػػانوف

القديـ  ،وليس لمقانوف الجديد أف َّ
يطبؽ عمى اآلثار التي تمت قبؿ صدوره ونفاذه واال ُع َّد ذلؾ رجعياً.

أما إذا كاف القانوف الجديد قد صدر بعد مػوت المػورث وقبػؿ قسػمة التركػة  ،فإنػو يطبػؽ فػي ىػذه

الحالػػة عمػػى الميػراث  ،فتقسػػـ األنصػػبة عمػػى المسػػتحقيف لمتركػػة مػػف أصػػحاب الفػػروض والعصػػبات وفقػاً
 )12اْظس :دٖ .شاّ ايكاضَِ ،سجع ضابل  ،ص.173
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لمقانوف الجديد  ،وذلؾ ألف أثر الميراث فػي تصػرفات القسػمة باعتبارىػا عقػداً قػد ترتػب فػي ظػؿ القػانوف

الجديد الذي يجب حسب النظرية الحديثة أف يطبؽ بػأثر مباشػر عمػى آثػار ىػذه التصػرفات التػي ترتبػت
بعد نفاذه.

ولمزيد مف اإليضػاح نضػع المثػاؿ التػالي :بأنػو إذا طمػؽ الرجػؿ زوجتػو وكػاف الطػالؽ فػي تكوينػو

جائ اًز ومتوافقاً مع القػانوف الػذي تػـ الطػالؽ فػي ظمػو  ،فػإذا صػدر قػانوف جديػد يعػدؿ مػف شػروط صػحة

الطالؽ كأف ال يجيز طػالؽ السػكراف أو اليػازؿ بخػالؼ القػانوف القػديـ الػذي يجيزىمػا وتػـ الطػالؽ وفقػاً
ألي منيما  ،فيعتبر الطالؽ الذي تـ وفقاً لمقانوف القديـ صحيحاً  ،وليس لمقانوف الجديد أف يعيد النظر

فيما تـ في الماضي مف طالؽ وانحالؿ لمرابطة الزوجية.

لكػف إذا صػػدر قػػانوف جديػػد يعػػدؿ مػػف آثػػار الطػػالؽ  ،فػػإف مػػا تػػـ منيػػا فػػي ظػػؿ القػػانوف القػػديـ ال

ت ػػأثير لمق ػػانوف الجدي ػػد عمي ػػو ألن ػػو ال يمم ػػؾ الرج ػػوع إل ػػى الماض ػػي  ،لك ػػف بم ػػا أف آث ػػار الط ػػالؽ تتس ػػـ
باالسػػتمرار وطػػوؿ الوقػػت فمػػا لػػـ يػػتـ منيػػا فػػي ظػػؿ القػػانوف القػػديـ  ،فيطبػػؽ عمييػػا القػػانوف الجديػػد بػػأثر

مباشر  ،فالنفقة والحضانة والرضاعة مف آثار الطالؽ وما دامت ىػذه اآلثػار لػـ تسػتنفذ بعػد بػأف كانػت
مستمرة في ظؿ القانوف الجديد فيسري القانوف الجديد عمى ىذه اآلثار ابتداء مف تاريخ نفاذه واف صػدر

الطالؽ في ظؿ القانوف القديـ ما دامت آثاره المتعمقة بالنفقة والحضانة أو الرضاعة مستمرة.
والمالحظ مما سبؽ أف النتػائف التػي تػـ التوصػؿ إلييػا مػف المثػاليف السػابقيف يبػيف الفػارؽ بػيف مػا
تذىب إليو ك ّؿ مف النظريتيف (التقميديػة والحديثػة)  ،فمػو أخػذنا المثػاؿ الثػاني والنتػائف المترتبػة عػف آثػار
الطػالؽ  ،فيػذه اآلثػػار وفقػاً لمنظريػػة التقميديػة يجػػب أف تطبػؽ وفقػاً لمقػانوف القػػديـ طالمػا وقػػد تػـ الطػػالؽ
ونجمت آثاره في ظمو  ،مما يعني ذلؾ األثر المستمر لمقانوف القديـ حتى بعد زوالو  ،لكف وفقاً لمنظرية
الحديثة  ،فإف ىذه اآلثار يطبؽ عمييا القانوف الجديد بأثر مباشر طالما صفتيا االستمرار وطوؿ الوقت

 ،وليس لمقانوف القديـ مف أثر مستمر لما تـ بعده في ظؿ قانوف جديد يطبؽ عمى الوقائع واآلثػار التػي
تمػت بعػد نفػاذه  ،وىػذا بحػػد ذاتػو كافيػاً إلثبػات مػػدى دقػة المعيػار الػذي أخػػذت بػو النظريػة الحديثػة ولمػػا
يتميز بو مف وضوح يناىض معيار الحؽ المكتسب الذي أخذت بو النظرية التقميدية.

وبالرغـ مف التقدـ الذي جاءت بو النظريػة الحديثػة فػي حػديثيا لتطبيػؽ القػانوف مػف حيػث الزمػاف
وتفرقتيا بيف األثر الرجعي واألثػر المباشػر لمقػانوف الجديػد فيمػا يتعمػؽ باألوضػاع القانونيػة التػي تكونػت

أو انقضػػت فػػي ظمػػو وكػػذا اآلثػػار المترتبػػة عمػػى ىػػذه األوضػػاع أو الم اركػػز القانونيػػة  ،فإنيػػا قػػد أوردت
عمى مبدأ عدـ الرجعية استثناءيف ىما :نص المشرع صراحة عمى عدـ الرجعية  ،وحيث يكػوف القػانوف

الجديػد تفسػػيرياً  ،وىػي بيػػذيف االسػتثنائيف تتفػػؽ مػع النظريػػة التقميديػة  ،واف كانػػت ال تُ ّسػمـ باالسػػتثنائيف
اآلخريف المذيف أخذت بيما النظرية التقميدية والمتمثالف برجعية القانوف لتعمقػو بالنظػاـ العػاـ  ،والقػوانيف
الجنائية األصمح لممتيـ.
15

وازاء ىذا التوافؽ والتداخؿ الذي وقت فيو لمنظرية الحديثة مع النظرية التقميدية فيما يتعمػؽ بػورود
بعض االستثناءات عمى مبدأ الرجعية  ،حاولت النظرية الحديثة أف تضع مب اررتيا كي تنأى بنفسيا مف

الوقػوع فػي ميػػوى النقػد الػػذي تعرضػت لػػو النظريػة التقميديػػة  ،فاسػتثناء نػػص المشػرع صػراحة عمػى عػػدـ
الرجعيػػة يجػػد مبػػرره فػػي النظريػػة الحديثػػة بمتطمػػب الصػػالح العػػاـ ومػػا يتطمػػب مػػف ضػػرورة تفػػوؽ ضػػرورة
االستقرار في المعامالت  ،أما مبررىا في رجعية القػوانيف التفسػيرية فيقػوـ عمػى أسػاس مػا ليػذه القػوانيف

التفسيرية مف صفة خاصػة ناشػئة عػف تحػوؿ المشػرع فييػا إلػى مجػرد مفسػر لمقػانوف مثمػو مثػؿ القاضػي
سواء بسواء  ،ولذلؾ يكوف ليذه القوانيف مف الرجعية ما ألحكػاـ القضػاء مػف رجعيػة ومػف مػدى مػا ليػذه

الرجعية  ،أي تكوف رجعيتيا بالنسبة لما لـ يفصؿ فييا نيائياً مف القضايا.

وأياً تكف أو كانت التبريرات فإف ىذه النظرية قد اُخذ عمييا بعض النقػد  ،وىػذا مػا سػنتناولو عمػى

التػػولي (أوالً) ونزيػػد عميػػو إي ػراد بعػػض تطبيقػػات النظػػاـ القػػانوني اليمنػػي عمػػى تنػػازع القػػانوف مػػف حيػػث

الزماف (ثانياً).

أوالً :نقد النظرية الحديثة :

َّبينا فيما سبؽ أف النظريػة الحديثػة تمتػاز بدقػة ووضػوح المعيػار الػذي اتخذتػو لمتفريػؽ بػيف األثػر

الرجعي واألثر المباشر لمقوانيف الجديدة  ،تمؾ التفرقػة التػي غفمػت عنيػا وعػف أىميتيػا النظريػة التقميديػة

وعجزت عف تبريرىا وذلؾ لما تخمؿ فيميا الغامض لمعنى الرجعية مف عدـ إقامة حد فاصؿ دقيؽ بيف
األثر الرجعي واألثر المباشر لمقانوف الجديد  ،غير أف النظرية وما أحدثتو مف تقدـ ممحوظ كانت محؿ

نقد ىي األخرى ولكف ليس بالجسارة نفسيا التي طالت النظرية التقميدية  ،فاُخذ عمييا بأنيا:
)1

لػـ تفػرؽ بشػكؿ محكػػـ بػيف األثػر المباشػػر لمقػانوف الجديػد واألثػر المسػػتمر لمقػانوف القػديـ  ،ذلػػؾ
ألنيا في سبيؿ حمحمة ىذا اإلشكاؿ لجأت إلى إقامػة تفرقػة غيػر منضػبطة بػيف كػ ّؿ مػف المركػز
العقدي المحض والنظاـ القانوني  ،ممػا يفػتح البػاب لخالفػات كبيػرة حوليػا تجعػؿ حمػوؿ التنػازع
الزماني في ىذا الشأف قمقة غير مستقرة(.)13
وأمػػاـ ىػػذا اإلربػػاؾ الػػذي تخمػػؿ النظريػػة الحديثػػة فػػي تفرقتيػػا المقمقػػة بػػيف المركػػز العقػػدي

والنظاـ القانوني قاـ بعض أنصارىا بالعدوؿ عنيا وادخاؿ فكرة النظاـ العػاـ كعامػؿ يحػد
مف األثر المباشر لمقانوف القػديـ واطػالؽ حريتػو فيمػا يترتػب مػف آثػار مسػتقبمية لمعقػود ،
غير أنيـ لـ يمتزموا بفكرة النظاـ العاـ وفؽ مفيوميا المتعػارؼ عميػو بمػا يخػص القػوانيف

اآلمػرة التػػي ال سػػمطاف لأفػراد أماميػػا  ،فحصػػروا ىػػذه الفكػرة فػػي نطػػاؽ محػػدد ومصػػمحة
خاصػػة تحمييػػا ق ػوانيف النظػػاـ العػػاـ( ،)14األمػػر الػػذي جعػػؿ مػػف التفرقػػة التػػي أتػػت بيػػا

 )13زاجع :د .حطٔ نريَ ، ٙسجع ضابل  ،ص.371
 )14اْظس :د .ضًُٝإ َسقظ  ،املدخٌ يًعً ّٛايكاْ ،١ْٝٛط ،6ضٓ ، 1987 ١صَٚ 164ا بعدٖا.
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النظرية الحديثة بيف قوانيف النظاـ العاـ تتسـ بعدـ التحديد والوضػوح مثميػا مثػؿ النظريػة
التقميدية وتفرقتيا الغامضة بيف المركز العقدي والنظاـ العاـ.
فالنظريػػة الحديثػػة بمخرجيػػا المسػػتأنس ىػػذا قػػد جعمػػت مػػف ق ػوانيف النظػػاـ العػػاـ درجػػات
متفاوتػػة مػػف حيػػث األىميػػة والخطػػورة دوف أف تُعنػػى بتحديػػد معيػػار ىػػذا التفػػاوت  ،فيػػي
تػػرى أف ىنػػاؾ ق ػوانيف لمنظػػاـ العػػاـ ال تحمػػي إال مجػػرد مصػػمحة خاصػػة إذا تعمػػؽ األمػػر
بتنازع القوانيف مف حيث الزماف  ،وىناؾ قوانيف لمنظاـ العاـ تحمي مصػمحة عامػة  ،أي

أنيا تختمؼ باختالؼ المصالح التي تحمييا رغـ استعصاء الفصؿ بيف المصمحة العامة

والمصمحة الخاصة نظ اًر الختالطيما في أغمب األحياف(.)15
)2

أنيا اعتبرت القوانيف التفسيرية قوانيف رجعية  ،فالنظرية الحديثة قد توافقت مع النظرية التقميدية
في اعتبار القػوانيف التفسػيرية كاسػتثناء عمػى مبػدأ الرجعيػة واف لػـ يكػف لػنفس السػبب الػذي تػراه
النظري ػػة التقميدي ػػة  ،والواق ػػع أف ال رجعي ػػة ف ػػي األم ػػر  ،إذ أف الق ػػانوف الجدي ػػد ل ػػيس إال مفسػ ػ اًر
ألحكػػاـ القواعػػد القانونيػػة القديمػػة وىػػي ليسػػت بقاعػػدة تعقبيػػا فػػي الزمػػاف لتغيػػر مػػف حكميػػا أو
مضػػمونيا  ،بػػؿ القاعػػدة القانونيػػة القديمػػة ىػػي التػػي تطبػػؽ ومػػا ت ػـ ىػػو تحديػػد تفسػػيرىا البعػػدي
بمعاف جديدة.
)3

أنيا اعتمدت عمى النظرية السابقة  ،فالنظرية الحديثة لـ تؤسس نظريتيا بصػورة مسػتقمة
تػػنـ عػػف جيػػد خػػالص غيػػر مشػػوب بجيػػود الغيػػر  ،فقػػد اعتمػػدت عمػػى أسػػس ومعػػايير
النظريػػة التقميديػػة  ،وكممػػا فػػي األمػػر أنيػػا اسػػتفادت مػػف زالت النظريػػة السػػابقة وكرسػػت
دورىا لتشييد وتصحيح مبنػى النظريػة التقميديػة  ،ولػيس ليػا أف تُعػزي الفضػؿ بأكممػو ليػا
وتنكر عمى اآلخريف جيودىـ وىـ المؤسسوف الحقيقيوف لحموؿ مشكمة تنازع القوانيف مف
حيث الزماف واف صاحب ذلؾ العديد مف اإلخفاقات.

ثانياً :الحموؿ المتبعة في نظامنا القانوني لمشكمة تنازع القوانيف في الزماف :

عمػػد المشػػرع اليمنػػي إلػػى تبيػػيف كيفيػػة تطبيػػؽ القػػانوف مػػف حيػػث الزمػػاف  ،فوضػػع الحمػػوؿ العامػػة

لبعضػػيا فػػي إطػػار الق ػوانيف الوضػػعية المختمفػػة بحسػػب طبيعػػة مػػا يتصػػدى لػػو مػػف إشػػكاؿ مسػػتفيداً ممػػا
أوجدتو النظريات الفقيية المتصػمة بيػذا الشػأف مػف حمػوؿ ىػي أقػرب إلػى الواقػع العممػي  ،إذ أف التقميػب

في زوايا النظرية الحديثة وكذا النظرية التقميدية فيو مف التعقيد والصعوبة -عمػى رغػـ المعػايير المتخػذة
– ما جعؿ المشرع اليمني يأخذ بما انتيت إليو ك ّؿ مف النظريتيف الحديثػة والتقميديػة مػف حمػوؿ ليؤطرىػا
في إطار قواعده القانونية  ،وبدورنا سنتبع ىذه الحموؿ المتفرقة ونحددىا عمى النحو التالي:
 )15زاجع .د .حطٔ نريَ ، ٙسجع ضابل  ،ص.372- 371
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أ)تطبيؽ القانوف مف حيث الزماف في التشريع األساسي (الدستور):
نصت المادة ( )104مف الدستور اليمني عمى أنو" :ال تسري أحكاـ القوانيف إال عمى ما يقع مف

تاريخ العمؿ بيا وال يترتب أثر عمى ما وقػع قبػؿ إصػدارىا  ،ومػع ذلػؾ يجػوز فػي غيػر المػواد الضػريبية
والجزائية النص في القانوف عمى خالؼ ذلؾ  ،وبموافقة ثمثي أعضاء المجمس"

()16

.

يتضػح مػف ىػذا الػنص الػذي أورده الدسػتور اليمنػي أنػو قػد اعتمػد مػا ذىبػت إليػو النظريػة الحديثػػة

مف تفرقة بيف مبدأ األثر الرجعي لمقانوف واألثر المباشػر لػو  ،ومؤكػداً عمػى االسػتثناء الػذي توافقػت فيػو

كػ ّؿ مػػف النظريػػة الحديثػػة والنظريػػة التقميديػػة فيمػػا يتعمػػؽ برجعيػػة القػوانيف إذا نػػص القػػانوف صػراحة عمػػى
ذلؾ  ،وىذا يعني أف نص المادة السابقة يتحدد في وجييف:
)1

حػػددت الفقػرة األولػػى مػػف نػػص المػػادة ( )104أعػػاله المبػػادئ األساسػػية العامػػة لتطبيػؽ القػػانوف
مف حيث الزماف  ،فقوليا" :التسري أحكاـ القػوانيف إال عمػى مػا يقػع مػف تػاريخ العمػؿ بيػا  ،وال
يترتب أثر عمى ما وقع قبؿ إصدارىا ، "..يؤكد عمى إنفاذ العمؿ بمبدأ األثر المباشر عمػى كػؿ
الوقائع والتصرفات التي تكونت أو ترتبت آثارىا في ظؿ القانوف الجديد وتؤكد في الوقػت نفسػو
عمػػى عػػدـ رجعيػػة القػػانوف الجديػػد عمػػى مػػا تػػـ قبمػػو  ،وىػػي بيػػذا الػػنص تخاطػػب وتقيػػد القاضػػي
بضرورة العمؿ بمبدأ األثر المباشر.

)2

الفق ػرة الثانيػػة مػػف نػػص ىػػذه المػػادة أتػػت باسػػتثناء عمػػى ىػػذيف المبػػدأيف بموجبػػو ج ػواز رجعيػػة
القانوف  ،لذا نص المشرع صراحة عمى ذلؾ بقوليا" :ومع ذلؾ يجوز في غير المػواد الضػريبية
والجزائية النص فػي القػانوف عمػى خػالؼ ذلػؾ"  ،فيػذا الػنص موجػو لممشػرع يجيػز لػو أف يػنص
صراحة في القانوف عمى سريانو عمى الماضي  ,إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ  ،ولكف ىػذا
الخطاب المجيز لممشرع مقيداً لو في الوقت نفسو فيما يخص المواد الضريبية والجزائية.
عالوة عمى ما أورده المشرع اليمني في نص دستوري يحدد مشكمة تنازع القوانيف في الزماف فإنو

قد وضػع قواعػد أخػرى موزعػة فػي قػوانيف مختمفػة  ،فمنيػا مػا ورد فػي القػانوف المػدني ومنيػا مػا ورد فػي

قانوف المرافعات ومنيا ما ورد في قانوف اإلثبات  ،وكذا قانوف الجرائـ والعقوبات  ،وسنعرض ليا تباعػاً

حسب الترتب الذي حددناه.
ب)في القانوف المدني:

نصت المادة ( )20مف القانوف المدني اليمنػي عمػى أنػو" :ال تسػري القػوانيف السػابقة عمػى الوقػت

المحدد لتنفيذىا إال في الحاالت اآلتية:

 )16أْظس املاد ٠ا َٔ )134ايدضتٛز ايُٝين ايصادز يف . ّ2331/1/23
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-1

إذا كانت نصوصيا آمرة أو متعمقػة بالنظػاـ العػاـ واآلداب العامػة بشػرط أف ال تمػس مػا تػـ
واستقر مف قبؿ.

-2

إذا تعمؽ األمر بتفسير تشريع سابؽ.

-3

إذا نص القانوف صراحة عمى سريانو عمى الوقائع السابقة عمى تنفيذه"(.)17

إف ارئ ػػد المش ػػرع اليمن ػػي ف ػػي ى ػػذا ال ػػنص ى ػػو وض ػػع أس ػػاس تشػ ػريعي لممب ػػادئ العام ػػة لمق ػػانوف ،

فالمصمحة العامة وما يتحقؽ مف ورائيا بػرأي المشػرع اليمنػي توجػب إعمػاؿ مثػؿ ىػذه المبػادئ وضػرورة
الػػنص عمييػػا  ،فمربمػػا أراد المشػػرع اليمنػػي حسػػـ الخػػالؼ الفقيػػي الػػذي تنازعػػت فيػػو النظريتػػاف الحديثػػة
والتقميدية حوؿ مبدأ الرجعية فيما يتعمؽ بالنظاـ العاـ  ،فقرر تحديد القيمة القانونية التي تتمتػع بيػا ىػذه

المبػػادئ( ،)18فػػذىب مػػع مػػا ذىبػػت إليػػو النظريػػة التقميديػػة فيمػػا يخػػص االسػػتثناءات عمػػى مبػػدأ الرجعيػػة
لمقانوف الجديد  ،دوف إمعاف النظر فػي مػا صػاحب ىػذه النظريػة مػف إخفػاؽ وغمػوض ومػا تعرضػت لػو

مػػف نقػػد مػػف الفقػػو الػػذي تخمػػى عنيػػا وىجرىػػا  ,لمػػا فييػػا مػػف التفػػاؼ عمػػى فكػرة النظػػاـ العػػاـ مػػف جيػػة ،
وعدـ انضباط المعايير التي حددتيا لمجابية الوقائع والتصرفات القانونية أو ما يسمى بالحؽ المكتسب

مف جية ثانية  ،ولكف  ،نظ اًر ألف النظرية الحديثة ىي األخرى لػـ تمتػزـ بمفيػوـ النظػاـ العػاـ المتعػارؼ
عميو وجعمت منو درجات متفاوتة بحسب ما تواجيو مف إشكاؿ ودوف تحديد معيار واضح ليذا التفاوت
 ،عمػػد المشػػرع اليمنػػي إلػػى الػػنص عمػػى رجعيػػة القػػانوف الجديػػد عمػػى الماضػػي إذا كػػاف األمػػر يتعمػػؽ
بالنظاـ العاـ وفي حاؿ ما إذا كانت نصوص ىذا القانوف آمرة ال يجوز لأفراد الوقوؼ أماميا  ،إال أنو

قيػػد ىػػذا الرجػػوع بعػػدـ المػػس بمػػا اسػػتقر مػػف أوضػػاع قبػػؿ ذلػػؾ بمعنػػى أف الحقػػوؽ التػػي تكونػػت وترتبػػت

آثارىا بشكؿ صحيح وفقاً لمقانوف القديـ تعتبر صحيحة وليس لمقانوف الجديد أي سرياف عمييا  ،أمػا إذا
كانػػت ىػػذه الحقػػوؽ أو الوقػػائع مسػػتمرة التنفيػػذ ولػػـ تنػػتف آثارىػػا بعػػد فيشػػمميا الق ػانوف الجديػػد برجعيتػػو ،

ولمتدليؿ نضرب المثاؿ التالي:

إذا كاف ىنػاؾ قػانوف سػار يحػدد سػف الرشػد ب ػ ( )15سػنة ثػـ صػدر قػانوف جديػد يرفػع سػف الرشػد

إل ػػى ( )18س ػػنة وك ػػاف المخاط ػػب بي ػػذا الق ػػانوف ش ػػخص بمػ ػ س ػػف ( )17س ػػنة وأق ػػاـ بع ػػض التصػ ػرفات
القانونية الصحيحة بعد بموغو سف الػ ( )15سنة.
فوفقاً لنص المادة ()21

()19

أجرىا الشخص وفقاً لمقانوف القػديـ
مدني أعاله فإف التصرفات التي ا

وذلؾ بعد بموغو سف الرشد ( )15سنة وقبؿ صدور القانوف الجديد الػذي يحػدد المػدة لبمػوغ الرشػد ()18
سػػنة صػػحيحة  ،فمػػيس لمقػػانوف الجديػػد إعمػػاؿ مبػػدأ الرجعيػػة عمػػى ىػػذه التصػرفات  ،ولكػػف بالنسػػبة لسػػف
 (17أْظس املاد ٠ا َٔ )23ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا )14يعاّ . ّ2332
 )18اْظس :د .حي ٢ٝقاضِ ضٌٗ َ ،سجع ضابل  ،ص.184
(19أْظس املاد ٠ا َٔ )21ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا. ّ2332 )14
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الرشد ذاتو الػذي يعتبػر مػف النظػاـ العػاـ فإنػو يجػب أف يخضػع لأثػر الفػوري المباشػر لمقػانوف الجديػد ،
فيعد الشخص ناقص األىمية حتى بموغ السف المحددة في القانوف الجديد وىو ( )18سنة.
وب أري ػي أف ىػػذا ىػػو م ػراد المشػػرع مػػف الػػنص واف أفػػرط فػػي التعبيػػر والصػػياغة فػػي إعمػػاؿ مبػػدأ
الرجعيػػة لمقػػانوف الجديػػد إذا تعمػػؽ األمػػر بالنظػػاـ العػػاـ وقيػػده بعػػدـ المػػس باألوضػػاع السػػابقة والػػدليؿ مػػا

تداركو المشرع في المادة (.)20( )23

ليذا تبقى مشكمة تنازع القوانيف مف حيث الزماف فيما يتعمؽ باألىمية تثير مسألتيف:
األولى :تحديد المركز القانوني لمشخص مف حيث األىمية  ،والثانية :مصير تصرفاتو السابقة.
 )1أىمية الشخص :
بما أف المشرع اليمني قػد تػرؾ لممبػادئ العامػة فػي القػانوف ميمػة النيػوض بمسػألة تحديػد المركػز

القانوني لمشخص مف حيث أىميتو عند تغيير القوانيف المتعمقة بذلؾ  ،فإف ما يستشؼ مف ىذه المبادئ
العامة ىو سرياف القانوف الجديد بأثر مباشر عمى كافة الوقائع القانونية  ،سواء حاؿ رفع سف الرشد أو

حاؿ خفضو.

فػإذا رفػع القػانوف الجديػد سػف الرشػد مػف ( )18سػػنة إلػى ( )20سػنة وكػاف الشػخص لػـ يبمػ سػػنو
( )20سنة فيسري القانوف الجديػد بػأثر مباشػر ويعػد الشػخص قاصػ اًر ويظػؿ كػذلؾ حتػى يبمػ ىػذا السػف

حتى ولو سبؽ اعتباره بالغاً في ظؿ القانوف القديـ  ،أما إذا خفض القانوف الجديد سف الرشد إلى ()15

سنة  ،فإف مف يكوف بالغاً عند نفاذ السف المقررة بأف يكوف بالغاً سف ( )17سنة مثالً يعتبر رشيداً فور
ىذا النفاذ رغـ سبؽ اعتباره قاص اًر في ظؿ القانوف القديـ.

 )2تصرفات الشخص :
تػػنص المػػادة ()23

()21

مػػف القػػانوف المػػدني اليمنػػي بأنػػو" :إذا عػػاد شػػخص ت ػوافرت فيػػو األىميػػة

بحسب نصوص قديمة ناقص األىمية بحسب نصوص جديدة فإف ذلؾ ال يؤثر في تصرفاتو السابقة.

وق ػػد حس ػػـ المش ػػرع اليمن ػػي أم ػػر تصػ ػرفات الش ػػخص المبرم ػػة ف ػػي ظ ػػؿ الق ػػانوف الق ػػديـ  ،فجعمي ػػا

محكومػػة بالقػػانوف الػػذي صػػدرت فػػي ظمػػو أي (القػػانوف القػػديـ)  ،وعمػػى ذلػػؾ فمػػا يفعمػػو األشػػخاص مػػف
تصػرفات وقػػد بمغػوا سػػف الرشػػد فػػي ظػػؿ القػػانوف القػػديـ تظػػؿ صػػحيحة رغػػـ اعتبػػارىـ قاصػريف فػػي حكػػـ

القانوف الجديد  ،أما إذا كاف األشخاص لػـ يبمغػوا سػف الرشػد وعقػدوا بعػض التصػرفات فػي ظػؿ القػانوف
القديـ فإف تصرفاتيـ ىػذه تعػد باطمػة أو قابمػة للبطػاؿ رغػـ اعتبػارىـ ارشػديف فػي ظػؿ القػانوف الجديػد ،

(20أْظس املاد ٠ا َٔ )23ايكاْْ ٕٛفط٘ .
(21أْظس املاد ٠ا َٔ )23ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا. ّ2332 )14
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وبيذا الحؿ يتوافؽ المشرع اليمني مع ِّ
كؿ مف النظريتيف الحديثة والتقميدية عمى اختالؼ مسمياتيا ليذه
المراكز.
 )3التقادـ :
نص القانوف المدني اليمني في المادة ()22

()22

منو عمى اآلتي أنو:

-1أف يسري التشريع الجديد المتعمؽ بالتقادـ يسري مف وقت العمؿ بو عمى كؿ تقادـ لـ يكتمؿ.
-2إذا قرر التشريع مدة تقادـ أطوؿ مما قرره التشريع القديـ امتدت المدة القديمة طبقاً لمتشريع الجديد.
-3واذا كان ػػت الم ػػدة الجدي ػػدة أقص ػػر مم ػػا ق ػػرره التشػ ػريع الق ػػديـ س ػػرت الم ػػدة الجدي ػػدة م ػػف وق ػػت العم ػػؿ
بالتشريع الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبؿ ذلؾ.

 -4إذا كػػاف البػػاقي مػػف المػػدة طبق ػاً لمتش ػريع القػػديـ أقصػػر مػػف المػػدة المقػػررة فػػي التش ػريع الجديػػد فػػإف
التقادـ يتـ بانقضاء ىذا الباقي.

-5وفي كؿ حالة يسػري التشػريع القػديـ عمػى المسػائؿ الخاصػة ببػدء التقػادـ ووقفػو وانقطاعػو وذلػؾ عػف
المدة السابقة عمى العمؿ بالتشريع الجديد".

قرر المشرع اليمني بمقتضى نص المػادة السػابقة عمػى إعمػاؿ مبػدأ األثػر المباشػر لمقػانوف الجديػد عمػى
كؿ تقادـ ال زاؿ سارياً ولـ يكتمػؿ بعػد  ،وىػذا مػا قػرره المشػرع صػراحة فػي الفقػرة ( )1مػف المػادة ()22

()23

أعػػاله" :يسػػري التش ػريع الجديػػد المتعمػػؽ بالتقػػادـ مػػف وقػػت العمػػؿ بػػو عمػػى كػػؿ تقػػادـ لػػـ يكتمػػؿ" ،

مؤكداً في الوقت ذاتو في الفقرة األخيرة مف المادة نفسيا بأف القانوف الجديػد لػيس لػو أف يمػس مػا تػوافر
في ظؿ القانوف القديـ مف مسائؿ خاصة متعمقة بتكويف مركز التقادـ  ،كالمسائؿ المتعمقػة بمبػدأ التقػادـ
ووقفو وانقطاعو  ،فتظؿ ىذه المسائؿ محكومػة بالقػانوف القػديـ  ،طالمػا قػد تكونػت ليػا قيمػة قانونيػة فػي

ذاتيا وقد كاف المشرع اليمني صريحاً في األخذ بيذا الحؿ إذ يقضي بأنو" :في كؿ حاؿ يسري التشػريع
القديـ عمى المسائؿ الخاصة ببدء التقادـ ووقفو وانقطاعو وذلؾ عف المدة السابقة عمػى العمػؿ بالتشػريع

الجديد".
كما فرؽ المشرع اليمني وفؽ نص المادة ()22

()24

بيف ثالثة أنواع مف حاالت التقادـ:

 حالة ما إذا نص القانوف الجديد عمى مدة تقادـ أطوؿ مف المدة المقررة في القانوف القديـ. حالة ما إذا نص القانوف الجديد عمى مدة تقادـ أقصر مف المدة المقررة في القانوف القديـ. حالة ما إذا كانت المدة الباقية مف التقادـ السابؽ أقؿ مف المدة التي يقررىا القانوف الجديد.(22أْظس ايفكس ٠زقِ ا )1املاد ٠ا َٔ )22ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا. ّ2332 )14
(23أْظس ايفكس ٠زقِ ا َٔ )1املاد ٠ا َٔ )22ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا. ّ2332 )14
(24أْظس املاد ٠ا َٔ )22ايكاْْ ٕٛفط٘ .
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الحالػػة األولػػى :حالػػة مػػا إذا نػػص القػػانوف الجديػػد عمػػى مػػدة تقػػادـ أطػػوؿ مػػف المػػدة المقػػررة فػػي القػػانوف
القديـ مقتضى ىذه الحالة ىو إخضاع التقادـ الجاري لممػدة الجديػدة المحػددة فػي القػانوف الجديػد  ،فمػو

فرض مػثالً أف قانونػاً قػديماً قػد حػدد مػدة تقػادـ بالنسػبة لحػؽ مػف الحقػوؽ ب ػ ( )20سػنة ثػـ صػدر قػانوف
جديد يجعؿ مف ىذه المدة ( )25سنة  ،وكاف ىناؾ حؽ قػد مضػى عمػى تقادمػو فػي ظػؿ القػانوف القػديـ

( )18سػػنة فػػال صػػعوبة فػػي ذلػػؾ فيطبػػؽ القػػانوف الجديػػد حتػػى يكتمػػؿ التقػػادـ مػػدة ( )25سػػنة وىػػذا ىػػو
مقتضى الفقرة ( )2مف المادة ()22

()25

التي تنص عمى أنو" :إذا قرر التشريع الجديد مدة تقػادـ أطػوؿ

مما قرره التشريع القديـ امتدت المدة القديمة طبقاً لمتشريع الجديد".
الحالػػة الثانية:حالػػة مػػا إذا نػػص القػػانوف الجديػػد عمػػى مػػدة تقػػادـ أقصػػر مػػف المػػدة المقػػررة فػػي القػػانوف
القػديـ .ففػي ىػذه الحالػػة وجػوب األخػذ بالمػػدة القصػيرة عمػى كػؿ تقػػادـ جػار لػـ يكتمػػؿ  ،ولكػف لػف يتػػأتى
ذلؾ إال بإسقاط ما سبؽ جريانو مف مدة في ظؿ القانوف القديـ مف الحساب.

فمػػو فػػرض مػػثالً أف قانون ػاً قػػديماً يحػػدد مػػدة تقػػادـ بػ ػ ( )10سػػنوات ثػػـ غػػدت ىػػذه المػػدة بحسػػب القػػانوف

الجديد ( )5سنوات  ،فمو كاف ىناؾ حػؽ بػدأ تقادمػو فػي ظػؿ القػانوف القػديـ واسػتمر مػدة ( )3سػنوات ،
فيجػػب تطبيػػؽ القػػانوف الجديػػد عمػػى حالػػة التقػػادـ ىػػذه  ،فينقضػػي التقػػادـ بعػػد (سػػنتيف) فقػػط دوف حاجػػة

إلكماليا مدة العشر السنوات  ،بؿ مدة ( )5سنوات كما ىو محدد في القانوف الجديد وىذا ما قضػت بػو

الفق ػرة ( )3مػػف المػػادة ()22

()26

التػػي تػػنص بأنػػو" :إذا كانػػت المػػدة الجديػػدة أقصػػر ممػػا ىػػو مقػػرر فػػي

التشريع القديـ سرت المدة الجديدة مف وقت العمؿ بالتشريع الجديد ولو كانت المدة قد بدأت قبؿ ذلؾ".
لكف إذا كاف الحؽ الذي دلمنا بو في المثاؿ السابؽ قد بػدأ تقادمػو فػي ظػؿ القػانوف القػديـ واسػتمر

مدة ( )7سنوات مثالً فينا تكتمؿ مدة التقادـ بػ ( )10سنوات وفقاً لمقانوف القديـ ولو كاف القانوف الجديد
قد جعميا ( )5سنوات وذلؾ عمالً بالفقرة ( )4مف المادة نفسيا.

الحالػػة الثالثة:حالػػة مػػا إذا كانػػت المػػدة الباقيػػة مػػف التقػػادـ السػػابؽ أقػػؿ مػػف المػػدة التػػي يقررىػػا القػػانوف
الجديد.
فػػإذا كانػػت المػػدة الباقيػػة مػػف التقػػادـ السػػابؽ أقػػؿ مػػف المػػدة التػػي يقررىػػا القػػانوف الجديػػد فيكتمػػؿ

التقػادـ بانتيػػاء ىػػذه المػػدة الباقيػػة دوف حاجػػة لتطبيػػؽ مػدة التقػػادـ الجديػػدة  ،فػػإذا كانػػت مػػدة التقػػادـ مػػثالً

( )15سنة ثـ صدر قانوف جديد يقصر المدة إلى ( )5سػنوات وكػاف قػد مضػى عمػى التقػادـ مػدة ()13
وبقيت مدة (سنتيف فقط) فيكتمؿ التقػادـ بعػد سػنتيف مػف نفػاذ القػانوف الجديػد أي بانقضػاء البػاقي حسػب

المدة المقررة في القانوف القديـ  ،لكف إذا كاف قد مضػى عمػى التقػادـ مػدة ( )7سػنوات أو أكثػر كػػ()10
سنوات فيطبؽ القانوف الجديد بأثر مباشر وينتيي التقادـ دوف حاجة إلى إكماؿ مػدة ( )15سػنة المقػررة

(25أْظس ايفكس ٠زقِ ا َٔ )2املاد ٠ا َٔ )22ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا. ّ2332 )14
(26أْظس ايفكس ٠زقِ ا َٔ )3املاد ٠ا َٔ )22ايكاْْ ٕٛفط٘ .
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في القانوف القديـ  ،وذلؾ ألف المشػرع اليمنػي قػد وضػع معيػا اًر لممػدة المتبقيػة ومػا إذا كػاف أكثػر أو أقػؿ
أو مساوية لممدة المحددة في التشريع الجديد.

ففي المثاؿ األوؿ سنالحظ أنو قد مضى عمى التقادـ مدة ( )13سنة وتبقت مدة سنتيف وىي أقؿ
مف المدة التي حددناىا في المثاؿ بػ ( )5سنوات في التشريع الجديد فينا يستمر التقادـ بانقضػاء البػاقي
وىو سنتاف.

أمػػا فػػي المثػػاؿ الثػػاني سػػنجد أف مػػا مضػػى عمػػى التقػػادـ ىػػو ( )7سػػنوات وتبقػػى ( )8سػػنوات ىػػي
أكثر مف مدة ( )5سنوات فينقضي التقادـ بأثر مباشر لنفاذ التشريع الجديد.
وىذا ىو ما قضت بو الفقرة ( )4مف المادة ()22

()27

التي نصت عمى أنو" :إذا كاف البػاقي مػف

المػدة طبقػاً لمتشػريع القػػديـ أقصػر مػػف المػدة المقػػررة فػي التشػريع الجديػد  ،فػػإف التقػادـ يػػتـ بانقضػاء ىػػذا

الباقي".

ولن ػػا ىن ػػا أف نتوق ػػؼ قم ػػيالً ونس ػػجؿ رأين ػػا فيم ػػا تفض ػػؿ ب ػػو المش ػػرع اليمن ػػي ف ػػي الم ػػادة ()22

()28

وبالذات منيا الفقرة ( )4التي وضعت معيا اًر لممػدة المتبقيػة لمتقػادـ حػاؿ صػدور تشػريع جديػد يحػدد مػدة

تقػػادـ أقصػػر مػػف المحػػددة فػػي التش ػريع السػػابؽ  ،فالمعيػػار كمػػا يبػػدو واضػػحاً فػػي التحديػػد النظػػري لكنػػو

مجحؼ في كثيػر مػف األحػواؿ التطبيقيػة  ،إذ لػيس مػف المنصػؼ أف يسػتمر التقػادـ بانقضػاء البػاقي إذا
كانػػت المػػدة المتبقيػػة لػػو أقػػؿ مػػف المػػدة المحػػددة فػػي القػػانوف الجديػػد وينقضػػي التقػػادـ إذا كانػػت المػػدة

المتبقية لو أكثر مف مدة التقادـ الجديدة في القانوف الجديد.
فإذا كػاف مػف العػدؿ أف ينقضػي التقػادـ إذا كانػت المػدة المتبقيػة لػو أكثػر مػف مػدة التقػادـ الجديػدة

المحػػددة فػػي القػػانوف الجديػػد  ،فػػإف مػػف العػػدؿ أيضػاً أف تنقضػػي مػػدة التقػػادـ ولػػو كانػػت أقصػػر مػػف مػػدة
التقادـ الجديدة  ،فأييما أقرب إلى باب العدؿ أف تنقضي مدة تقادـ عمرىا ( )7سػنوات وال تنقضػي مػدة

( )13سنة؟!

أليس ىذا فيو مػف الظمػـ مػا يثيػر االسػتغراب فػإف كػاف كػذلؾ فالمسػاواة فػي الظمػـ عدالػة فتنقضػي

كػػؿ مػػدة تقػػادـ قػػد مضػػى عمييػػا أكثػػر مػػف المػػدة التػػي حػػددىا التشػريع الجديػػد بغػػض النظػػر عػػف عمرىػػا

الزمني وذلؾ قياساً لممعمػوؿ بػو فػي سػف الرشػد الػذي بينػاه سػمفاً فكالىمػا (األىميػة والتقػادـ) مػف النظػاـ

العػاـ  ،فمػا الػػذي دعػى المشػرع اليمنػػي وغيػره مػػف الػنظـ القانونيػة المقارنػػة إلػى وضػع مثػػؿ ىػذا المعيػػار
الخاص في التقادـ؟

إنمػػا ىػػذا تجسػػيد لمسػػاوئ النظريػػة الحديثػػة التػػي سػػقناىا سػػابقاً لتفريقيػػا فػػي النظ ػاـ العػػاـ وجعمػػو

درجات تطبؽ في كمتا الحػالتيف العامػة والخاصػة  ،األمػر الػذي يتطمػب مػف المشػرع مراجعػة ىػذا الػنص
(27أْظس ايفكس ٠زقِ ا َٔ )4املاد ٠ا َٔ )22ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا. ّ2332 )14
(28أْظس ْفظ ايفكسْٚ ٠فظ املاد ٠ا َٔ )22ايكاْْ ٕٛفط٘ .
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مراجعػػة واقعيػػة وتعديمػػو بمػػا يزيػػؿ عنػػو مػػا فيػػو مػػف احتمػػاؿ غيػػر منطقػػي وتحميػػؿ لمػػبعض بمػػا ال يطػػاؽ
وليجعؿ مف العدؿ دالتو المنشودة ومدلولو في كؿ األوقات.
ب)التقادـ الزماني في قانوف المرافعات :
بػ َّػيف المشػػرع اليمنػػي فػػي قػػانوف المرافعػػات والتنفيػػذ المػػدني رقػػـ ( )40لسػػنة 2002ـ كيفيػػة التنػػازع

الزماني لبعض المسائؿ أو اإلجراءات التي تواجػو سػرياف ىػذا القػانوف  ،وذلػؾ فػي المػواد ()5 ، 4 ، 3

منو  ،متخذاً مما نادت بو النظرية الحديثة مف تفرقة بيف مبدأ األثر الرجعي ومبدأ األثر المباشر أساساً
لمحموؿ التي تبناىا في إطار قانوف الم ارفعات(.)29
-1إعماالً لمبدأ عدم رجعية القانون الجديد :

فػػي ىػػذا الشػػأف نػػص المشػػرع اليمنػػي فػػي المػػادة ( )4مػػف قػػانوف المرافعػػات بػػأف" :كػػؿ إج ػراء تػػـ

صحيحاً في ظؿ قانوف معموؿ بو يبقى صحيحاً مالـ ينص عمى غير ذلؾ".
المسػػتنتف مػػف ىػػذا الػػنص أف إج ػراءات المرافعػػات تخضػػع لمقػػانوف الػػذي تػػتـ فػػي ظمػػو  ،أي أف

القػػانوف القػػديـ ىػػو الواجػػب لتطبيػػؽ مثػػؿ ىػػذه اإلجػراءات التػػي وقعػػت فػػي ظػػؿ سػريانو سػواء كانػػت ىػػذه

()30
اإلجػراءات صػػحيحة أو كانػػت بعضػػيا باطمػػة  ،فمػػا تػػـ صػػحيحاً ويبقػػى صػػحيحاً ومػػا تػػـ بػػاطالً طبق ػاً

لمقانوف القديـ يبقى ىو اآلخر بػاطالً كمػا كػاف  ,رغػـ صػدور قػانوف جديػد  ،إذ ال يجػوز لمقػانوف الجديػد
كقاعدة عامة أف ينسحب بأثر رجعي عمى الماضي( ،)31وقد أكد المشرع اليمني عمى عدـ ىذه الرجعية

كذلؾ في نص المادة ()5

()32

مرافعات التي مؤداىا" :ال يجري ما يستحدث مف مواعيد السقوط إال مف

تاريخ العمؿ بالقانوف الذي استحدثيا".

-2إعماال لمبدأ األثر المباشر لمقانون الجديد:

(29أْظس املٛاد ا )5 , 4 ,3قاْ ٕٛاملسافعات ٚايتٓفٝر ٟاملدْ ٞزقِ ا. ّ2332 )43
 )30اْظس :د .عبداملٓعِ فسج ايصدَ ، ٠سجع ضابل  ،ص.267
 ) 31د .أمحد أب ٛايٛفاء  ،ايتٓاشع ايصَاْ ٞيكٛاْني املسافعات  ،نً ١ٝاحلكٛم  ،يطٓ ١ا )15ضٓ ، 1973 ١ايعدد اال ، ٍٚصادز
 ، 1971صَ ، 66- 64شاز إي ٘ٝعٓد د .حي ٢ٝضٌٗ َ ،سجع ضابل  ،ص.193
(32أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )5قاْ ٕٛاملسافعات ٚايتٓفٝر املدْ ٞزقِ ا )43يطٓ. ّ2332 ١
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نصػػت عمػػى ىػػذا األثػػر المػػادة ()3

()33

مػػف قػػانوف المرافعػػات بقوليػػا" :اليسػػري قػػانوف المرافعػػات

والتنفيذ المدني عمى ما لـ يكف قد فصؿ فيو مف الػدعاوى ومػا لػـ يكػف قػد تػـ مػف اإلجػراءات قبػؿ تػاريخ

العمؿ بو ويستثني مف ذلؾ:
-1

القػ ػوانيف المعدل ػػة لالختص ػػاص مت ػػى ك ػػاف ت ػػاريخ العم ػػؿ بي ػػا بع ػػد إقف ػػاؿ ب ػػاب المرافع ػػة ف ػػي

-2

القػوانيف المنشػػئة أو الممغيػػة أو المعدلػػة لطػػرؽ الطعػػف بالنسػػبة لمػػا صػػدر مػػف األحكػػاـ قبػػؿ

الخصومة وقبؿ البدء في إجراءات التنفيذ.

تاريخ العمؿ بيا.
-3

القوانيف المعدلة لممواعيد متى كاف الميعاد قد بدأ قبؿ تاريخ العمؿ بيا".

يتضػػح مػػف ىػػذا الػػنص أف المشػػرع يؤكػػد عمػػى إعمػػاؿ مبػػدأ األثػػر المباشػػر الفػػوري لمقػػانوف الجديػػد

عمػػى كػػؿ الػػدعاوى التػػي ال تػزاؿ منظػػورة أمػػاـ القضػػاء والتػػي رفعػػت فػػي ظػػؿ القػػانوف القػػديـ  ،فمػػثالً لػػو

صػدر قػانوف جديػد يجعػؿ أمػر النظػر فػي نػوع معػيف مػف الػدعاوى مػف اختصػاص محكمػة جديػدة غيػر
المحكمة التي تنظرىا  ،فيطبؽ القانوف الجديد بأثر مباشر وتحاؿ ىذه الدعاوى إلى المحكمة الجديدة.

ورغـ نص المشرع عمى إعماؿ ىذا المبدأ فقد عمد إلى الخػروج عمػى مبػدأ األثػر المباشػر بوضػع
عػػدد مػػف االسػػتثناءات تػػؤدي إلػػى تطبيػػؽ القػػانوف القػػديـ بػػأثر مسػػتمر  ،والحػػد مػػف األثػػر المطمػػؽ لمبػػدأ

الفورية مما يعني األخذ بما جاءت بو النظرية التقميدية  ،فالمشرع اليمني واف بدأ راغباً فػي التعامػؿ مػع
النظريػػة الحديثػػة إال أنػػو لػػـ يفػػرط بمػػا قدمتػػو النظريػػة التقميديػػة  ،وىػػو إزاء ىػػذا التقػػارب الػػذي يحدثػػو بػػيف

النظريتيف إنما أراد ضبط النظاـ القانوني لتطبيؽ القانوف مف حيث الزماف وفقاً ولما يراه مطابقػاً لمواقػع

العممي  ،وىذه االستثناءات ىي(:)34
)1القوانين المعدلة لالختصاص:

فمثؿ ىذه القػوانيف ال تطبػؽ إذا كػاف تػاريخ العمػؿ بيػا يبػدأ بعػد إقفػاؿ بػاب المرافعػة  ،وىػذا يعنػي

اسػػتمرار واليػػة المحكمػػة القديمػػة األصػػمية وىػػي مػػف تصػػدر الحكػػـ فػػي الن ػزاع  ،وعمػػة ذلػػؾ مػػا تتطمبػػو

المصػػمحة العامػػة ومصػػمحة الخصػػوـ مػػف عػػدـ إعػػادة النظػػر فػػي ن ػزاع قبػػؿ اسػػتكماؿ تمحيصػػو وأصػػبح

جاى اًز إلصدار الحكـ فيو.
)2القوانين المنشئة أو الممغية أو المعدلة لطرق الطعن :
ومعنػى ذلػػؾ أنػو إذا صػػدر قػانوف جديػػد أنشػأ طريقػاً جديػداً مػػف طػرؽ الطعػػف لػـ يكػػف موجػوداً مػػف

قبؿ أو ألغى طريقاً أو عدليا فال يسري ىذا القانوف عمى ما تـ مف طرؽ طعف قبؿ صدوره.

(33أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )3قاْ ٕٛاملسافعات ٚايتٓفٝر املدْ ٞزقِ ا)43يطٓ. ّ2332 ١
 )34اْظس :د .حطٔ نريَ ، ٙسجع ضابل  ،ص.391- 393
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 )3القواعد المعدلة لممواعيد :
ففي ىذه الحالة يستمر الميعاد المعدؿ لممواعيد في جريانػو حتػى ينتيػي وفقػاً لمقػانوف القػديـ الػذي

بػدأ فػػي ظمػػو  ،فمػثالً إذا صػػدر حكػػـ مػػف المحكمػة االبتدائيػػة وكانػػت مػدة االسػػتئناؼ بالنسػػبة إليػػو ()15

يوم ػاً ثػػـ صػػدر خػػالؿ فت ػرة االسػػتئناؼ ىػػذه قػػانوف جدي ػد يجعػػؿ ىػػذه المػػدة ( )10أيػػاـ فقػػط  ،فػػإف مػػدة

االسػػتئناؼ تظػػؿ تعتبػػر بالنسػػبة ليػػذا الحكػػـ ( )15يوم ػاً وفق ػاً لمقػػانوف القػػديـ ال ( )10أيػػاـ وفق ػاً لمقػػانوف

الجديػد بخػػالؼ مػػا لػػو صػػدر قػػانوف جديػػد قبػػؿ صػدور الحكػػـ  ،فػػإف المػػدة الجديػػدة لالسػػتئناؼ ىػػي التػػي
تطبؽ بالنسبة ليذا الحكـ بعد صدوره.

ج) التنازع الزماني في قانوني الجرائم والعقوبات واإلجراءات الجزائية:
عرفنػػا فيمػػا س ػػبؽ أف المشػػرع ىػػو م ػػف يسػػتطيع مػػف حي ػػث المبػػدأ إعطػػاء القػ ػوانيف التػػي يض ػػعيا

المفعوؿ الرجعي  ،غير أنو بالنسبة لمقوانيف الجزائية ال يممػؾ ذلػؾ السػمطاف  ،فسػمطتو معدومػة فػي ىػذا

الشأف وذلؾ لمقيد الذي نص عميو الدستور في المادة ( )104منو(.)35

فمبدأ عدـ الرجعية في إطار القوانيف الجزائية ليس مقيداً لمقاضي فحسب بؿ مقيػداً لممشػرع كػذلؾ

 ،وذلػؾ خالفػاً لمقاعػدة العامػة التػي تعطػي لممشػرع سػمطة الرجػوع عمػى الماضػي بػالنص الصػريح عمييػػا
في إطار نصوص القوانيف الوضعية األخرى ،والحكمة المتوخاة مف عدـ رجعيػة القػانوف الجنػائي تكمػف
في احتراـ وكفالة الحقوؽ والحريات الفردية والمحافظة عمى مصالح المجتمع وتحقيػؽ األمػف واالسػتقرار

ونشر الطمأنينة بيف أفراده ومنعا لمتوصؿ إلى عقاب ألفعاؿ كانت مباحة قاـ الناس بارتكابيا.
فػػإذا كػػاف مقتضػػى مبػػدأ عػػدـ الرجعيػػة محكػػوـ فػػي إطػػار مسػػائؿ التج ػريـ والعق ػاب بالقػػانوف الػػذي

يرتكب الفعؿ في ظمو  ،فإنو قد يحدث أف تكوف العقوبات في القانوف الساري فييا مف التغميظ والتشػديد
فػػي أحكاميػػا أو أف تكػػوف األحكػػاـ عديمػػة الجػػدوى نظػ اًر لعػػدـ أىميػػة وخطػػورة الفعػػؿ المرتكػػب المسػػتحؽ

لمعقػػاب مػػا يػػدفع المشػػرع إلػػى مراجعػػة أمػػر ىػػذه األحكػػاـ فيصػػدر ق ػانوف جديػػد لتفػػادي مػػا شػػاب القػػانوف

القػػديـ مػػف قسػػوة فػػي األحكػػاـ التػػي تضػػمنيا أو عػػدـ جػػدواىا  ،وىػػو ىنػػا لػػيس لػػو أف يضػػع نصوص ػاً

تنسحب بأثرىا عمى الماضػي  ،فيػذا أمػر مػدحوض لمػا سػقناه مػف اعتبػارات سػابقاً  ،بػؿ يسػف نصوصػاً
تضع مرتكب الفعؿ بيف وضعيف إحداىما أصمح لو  ،فيكوف لممتيـ إمكانية االستفادة مػف القػوانيف التػي

صدرت بعد مقارفتو لمجريمة إذا كانت أصمح لو مف القوانيف التي اقترفت الجريمة في ظميا.
فوفقاً ليذا الوضع (القانوف األصمح لممتيـ) واف ورد في صورة استثناء عمى مبدأ الرجعية فإف ما

يبدو أف العمؿ بو ال يمثؿ حالة خروج عمى ىذا المبػدأ  ،ذلػؾ أف القػانوف الجديػد ال يعػود عمػى مػا فػات

وفقػاً ألصػؿ ىػػذا الوضػع  ،وال ىػو سػرياف لمقػانوف القػػديـ عمػى مػا ىػػو آت بػأثر مسػتمر  ،بػػؿ ىػو تقػػدير

 )35تٓص املاد ٠ا َٔ ) 134ايدضتٛز ايُٝين بأْ٘" :ال تطس ٟأحهاّ ايكٛاْني إال عًَ ٢ا ٜكع َٔ تازٜخ ايعٌُ بٗا ٚال ٜرتتب
أثس عًَ ٢ا ٚقع قبٌ إصدازٖا َٚ ،ع ذيو جيٛش يف يري املٛاد ايطسٜبٚ ١ٝاجلصائ ١ٝايٓص يف ايكاْ ٕٛعً ٢خالف ذيو ،
ٚمبٛافك ١ثًج ٞأعطاء اجملًظ".
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ق ػػانوني واعتب ػػار يقتض ػػيو الص ػػالح الع ػػاـ ب ػػو تتكي ػػؼ الجريم ػػة والعقوب ػػة عم ػػى السػ ػواء وغايت ػػو ع ػػدـ أخ ػػذ
معتبر فعالً مباحاً أو عقوبات قست فخفؼ منيا ويتـ ويتحقؽ بشروط عدة ىي:
المتيميف بجرـ قد غدا
اً
 أف يكوف النص الجديد أصمح لممتيـ مف النص الذي وقت الجريمة في ظمو. أال يصدر بحؽ المتيـ حكماً قضائياً باتاً مستنفذاً كؿ طرؽ الطعف. إف يعد الفعؿ المجرـ في القانوف القديـ فعالً مباحاً وغير مجػرـ فػي القػانوف الجديػد  ،حتػى وأفصدر فيو حكماً باتاً  ،فيوقؼ تنفيذ ىذا الحكـ وتنتيي كؿ آثاره الجنائية.

وبيذا الخصوص نص قانوف الجػرائـ والعقوبػات اليمنػي رقػـ (/13لسػنة 1994ـ) فػي المػادة ()4

بأنو" :يطبؽ القانوف النافذ وقت ارتكاب الجريمة ،عمى أنػو إذا صػدر قػانوف أو أكثػر بعػد وقػوع الجريمػة

وقبػؿ الفصػؿ فييػا بحكػـ بػات يطبػؽ أصػمحيا لممػػتيـ  ,واذا صػدر قػانوف بعػد الحكػـ البػات يجعػؿ الفعػػؿ
الذي حكـ عمى المجرـ مف أجمو غير معاقب عميو يوقؼ تنفيذ الحكـ وتنتيي آثاره الجزائية  ،ومػع ذلػؾ

إذا صػػدر قػػانوف بتج ػريـ فعػػؿ أو امتنػػاع أو بتشػػديد العقوبػػة المقػػررة ل ػو وكػػاف ذلػػؾ فػػي فت ػرة محػػددة فػػإف
انتياء ىذه الفترة ال يحوؿ دوف تطبيقو عمى ما وقع خالليا"(.)36

كمػػا نص قانوف اإلجػراءات الجػ ػزائية رقػـ ( )13لسػنة 1994ـ فػي المػادة ( )18بأنػو-1" :يسػري
قػػانوف اإلج ػراءات الجزائيػػة فػػور نفػػاذه بػػأثر مباشػػر عمػػى كػػؿ عمػػؿ إج ارئػػي يتخػػذ ولػػو كػػاف بشػػأف ج ػرائـ
وقعت أو دعاوى رفعت أو تنفيذ أحكاـ صدرت قبؿ تاريخ العمؿ بيذا القانوف(.)37
-2يستثنى من األثر المباشر ما يمي:

أ) إذا صػػدر قػػانوف يعػػدؿ مػػف اختصػػاص المحكمػػة دوف أف يمغييػػا وكػػاف تػػاريخ العمػػؿ بػػو الحق ػاً
عمى انتياء المرافعة الختامية  ،فإف الدعوى الجزائية تظؿ مف اختصاص المحكمة السابقة.

ب) مع مراعاة ما نص عميو ىذا القانوف تبقى المواعيد خاضعة لمتشريع الذي بدأت في ظمو".
ونصت المادة ()19

()38

مػف قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة ذاتػو عمػى أف-1" :كػؿ عمػؿ إج ارئػي تػـ

صحيحاً في ظؿ قانوف معموؿ بو يستمر قائماً".

-2تخضع طرؽ الطعػف فػي األحكػاـ لمقػانوف المعمػوؿ بػو وقػت صػدور الحكػـ مػالـ يكػف التشػريع
الجديد أصمح لممحكوـ عميو فيكوف ىو واجب االتباع.
-3تسري القواعد الخاصة بالتقادـ إذا كانت أصمح لممتيـ عمى كؿ تقادـ بدأ قبميا ولـ يكتمؿ".

 )36أْظس املاد ٠ا َٔ )4قاْ ٕٛاجلسائِ ٚايعكٛبات ايُٝين زقِ ا / 13يطٓ. ّ1994 ١
 )37أْظس املاد ٠ا )18قاْ ٕٛاإلجساءات اجلصائ ١ٝايُٝين زقِ ا )13يطٓ. ّ1994 ١
 )38أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )19قاْ ٕٛاإلجساءات اجلصائ ١ٝايُٝين زقِ ا / 13يطٓ. ّ1994 ١
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وبناءاً عمى ما تقدـ مف نصوص قانونية سيتـ تناوليا وايضػاح فحواىػا مػف خػالؿ التفرقػة بػيف مػا

ن ػػص عمي ػػو ق ػػانوف الجػ ػرائـ والعقوب ػػات ف ػػي الم ػػادة ( )4وم ػػا ن ػػص عمي ػػو ق ػػانوف اإلجػػراءات الجزائي ػػة ف ػػي

المادتيف ( )19-18عمى النحو اآلتي:

-1نص قانوف الجرائـ والعقوبات :
استناداً إلى نص المادة ( )4مف قانوف الجرائـ والعقوبات يقتضي التفرقة بيف مػا إذا كػاف القػانوف

الجديد يقتصر عمى تخفيؼ العقوبة أو إلغائيا(.)39
-تخفيؼ العقوبة

ومعنى ذلؾ أف يصػدر قػانوف جديػد يػنص عمػى عقوبػة أخػؼ ممػا قػرره القػانوف القػديـ مػف عقوبػة
أشػػد  ،فينػػا يطبػػؽ القػػانوف الجديػػد عمػػى الج ػرائـ التػػي ارتكبػػت فػػي ظػػؿ القػػانوف القػػديـ مػػاداـ لػػـ يصػػدر

بشأنيا حكـ بات  ،ومثاؿ ذلؾ أف تحؿ عقوبة الحبس بدالً مف عقوبة اإلعداـ  ،أو تحػؿ عقوبػة الغ ارمػة

بػػدؿ عقوبػػة الحػػبس  ،أو تكػػوف مػػدتيا أقػػؿ إف كػػاف حبسػاً أو مقػػدارىا أقػػؿ إف كانػػت غ ارمػػة  ،أو تخفيػػؼ

حد العقوبة األعمى(.)40

إلغاء الجريمة أو منع العقوبة :
ومقتضػػى ذلػػؾ أف القػػانوف الجديػػد يرفػػع صػػفة التج ػريـ عػػف الفعػػؿ الػػذي كػػاف مجرم ػاً فػػي القػػانوف

القديـ ليصير مباحاً  ،فيستفيد منو كؿ شخص ارتكب جريمة ولو صدر بحقو حكـ نيائي بات  ،ومثػاؿ
ذلؾ أف يمغي القانوف الجديد الفعػؿ المجػرـ بحسػب القػانوف القػديـ كػأف يقػرر مانعػاً مػف موانػع المسػئولية

بحيػػث يصػػير الفاعػػؿ غيػػر مسػػئوؿ جنائي ػاً  ،أو تقريػػر مانع ػاً مػػف موانػػع العقػػاب بحيػػث يصػػير الفاعػػؿ

مستحقاً للعفاء مػف العقػاب  ،أو اسػتبداؿ العقوبػة المقػررة أصػالً بتػدبير احتػرازي ال ينطػوي عمػى صػفة

العقوبة(.)41

والتأكيد واجب ىنا إلػى أف اسػتفادة المػتيـ مػف القػانوف الجديػد ال تنصػرؼ إلػى القػوانيف المؤقتػة ،

فانتيػػاء سػريانيا ال يحػػوؿ دوف مالحقػػة مػػف خالفيػػا  ،ومثػػاؿ ذلػػؾ أف يصػػدر قػػانوف مػػف قػوانيف التسػػعيرة

الجبرية تحدد لمعمؿ بو مدة سنة مثالً  ،وارتكب أحد التجار خالؿ تمؾ السنة مخالفات لأسعار الجبريػة

وانقضػػت فت ػرة السػػنة وأصػػبح الفعػػؿ بػػذلؾ مباح ػاً قبػػؿ أف تػػتـ محاكمتػػو  ،فمػػيس معنػػى ذلػػؾ إفػػالت ىػػذا

 )39أْظس املاد ٠ا َٔ )4قاْ ٕٛاجلسائِ ٚايعكٛبات ايُٝين زقِ ا / 13يطٓ. ّ1994 ١
 ) 40زاجع :د .عً ٞحطٔ ايشسيف  ،ايٓظس ١ٜايعاَ ١يًجسمي ، ١اجلصء األ ، ٍٚط ، 3ضٓ ، ّ1997 ١صَٚ 129ا بعدٖا ،
ٚاملساجع املشاز إيٗٝا عٓد.ٙ
 )41د .عً ٞحطٔ ايشسيف َ ،سجع ضابل  ،ص.128
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التاجر مف العقاب ألف الفعؿ صار مباحاً بانقضاء السنة  ،بؿ تتـ محاكمتو طبقاً لذلؾ القانوف عمى ما

ارتكب مف مخالفة(.)42

-2ما نص عميه قانون اإلجراءات الجزائية :
إف سػرياف القواعػػد اإلجرائيػػة مػػف حيػػث الزمػػاف تػػتـ وفقػاً لأثػػر الفػػوري عمػػى الوقػػائع التػػي تػػتـ فػػي

ظمػػو  ،فصػػدور قػػانوف جديػػد ال يبطػػؿ اإلج ػراء الػػذي تػػـ صػػحيحاً فػػي ظػػؿ قػػانوف معػػيف حتػػى واف كػػاف
القانوف الجديد يعدؿ في شروط صحة ىذا اإلجػراء  ،حيػث أف المعتبػر ىػو وقػت مباشػرة اإلجػراء ولػيس
وقت وقوع الجريمة المتخذ اإلجراء بمناسبتيا(.)43

وىذا ما نص عميو قانوف اإلجػراءات الجزائيػة فػي المػادة ()18

()44

الفقػرة األولػى المحػددة سػمفاً ،

إال أف المشرع اليمني قد أورد بعض االستثناءات عمى مبدأ األثر المباشر لمقانوف الجديد نظ اًر لما ينجـ
عػف تطبيػػؽ ىػذا المبػػدأ مػػف صػعوبات تتعمػػؽ بمسػائؿ التنظػػيـ القضػػائي واالختصاصػي وتنظػػيـ المواعيػػد

ورفع الدعاوى الجزائية  ،واصدار األحكاـ والطعف والتقادـ.
فيما يتعمق بتشكيل المحاكم واالختصاص :

تعػػد القواعػػد التػػي تػػنظـ تشػػكيؿ المحػػاكـ وتحػػدد اختصاصػػاتيا مػػف القواعػػد اإلجرائيػػة التػػي تيػػدؼ
إلػػى حسػػف سػػير العدالػػة وفق ػاً لمقاعػػدة العامػػة فيطبػػؽ القػػانوف الجديػػد مباشػرة عمػػى كػػؿ الػػدعاوى التػػي لػػـ
يفصؿ فييا بحكـ بات ولو كانت رفعت أو حركت في ظؿ قانوف قديـ( ،)45كما تظؿ المحػاكـ السػابقة
صاحبة االختصاص بنظر الدعاوى التي بحوزتيا طالما ولـ يقفؿ باب المرافعة  ،أما إذا كانػت الػدعوى

الجزائية في بدايتيا فإنيا تحاؿ إلى المحكمة المختصة طبقاً لمقانوف الجديػد وىػذا مػا نػص عميػو المشػرع
()46

اليمني في المادة (/2/18أ) في االستثناء األوؿ المبيف سمفاً

.

فيما يتعمق بالمواعيد:ينظـ قانوف اإلجراءات الجزائية القواعد الخاصة المتعمقة بالمواعيد  ،فإذا صػدر قػانوف يعػدؿ مػف

تمػػؾ المواعيػػد فيطبػػؽ بػػأثر مباشػػر ولػػيس لػػو أف ينسػػحب عمػػى مػػا تػػـ فػػي الماضػػي  ،إذ تبقػػى المواعيػػد

 )42د .عبداملٓعِ فسج ايصدَ ، ٠سجع ضابل  ،ص ٚ ، 272د .حي ٢ٝقاضِ ضٌٗ َ ،سجع ضابل  ،ص.196
 ) 43دَ .طٗس عبد ٙايشُري ، ٟشس ح قاْ ٕٛاإلجساءات اجلصائ ١ٝايُٝين  ،طَ ، 1طابع ايعالقات ايعاَ ١يٛشاز ٠ايداخً، ١ٝ
ضٓ ، ّ2331- 2333 ١صَٚ 15ا بعدٖا.
 )44أْظس ايفكس ٠زقِ ا َٔ )1املاد ٠ا َٔ )18قاْ ٕٛاإلجساءات اجلصائ ١ٝايُٝين زقِ ا / 13يطٓ. ّ1994 ١
 ) 45دَ .أَ ٕٛضالَ ، ١اإلجساءات اجلٓائ ١ٝيف ايتشسٜع املصس ، ٟداز ايٓٗط ١ايعسب ، ١ٝايكاٖس ، ٠ضٓ، ّ1997- 96 ١
ص.41
 )46أْظس ايفكس ٠زقِ ا / 2أ ) َٔ املاد ٠زقِ ا َٔ )18قاْ ٕٛاإلجساءات اجلصائ ١ٝايُٝين زقِ ا / 13يطٓ. ّ1994 ١
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خاضػػعة لمتش ػريع الػػذي بػػدأت فػػي ظمػػو وىػػو ىنػػا القػػانوف القػػديـ وىػػذا مػػا نػػص عميػػو المشػػرع فػػي المػػادة

(-2/8ب) مف القانوف نفسو(.)47

فيما يتعمق بقيود رفع الدعوى:ومقتض ػػى ذل ػػؾ أف يص ػػدر ق ػػانوف جدي ػػد يقي ػػد حري ػػة النياب ػػة العام ػػة ف ػػي تحري ػػؾ ال ػػدعوى الجزائي ػػة
مشترطاً لذلؾ تقديـ شكوى مػف المجنػي عميػو  ،فالقػانوف الجديػد يطبػؽ ىنػا عمػى كػؿ دعػوى جديػدة بػأثر

مباشػػر وال غبػػار عميػػو  ،أي أنػػو يجػػوز لمنيابػػة العامػػة رفػػع الػػدعوى الجزائيػػة أمػػاـ المحػػاكـ بنػػاءاً عمػػى

شػػكوى المجنػػي عميػػو أو مػػف يقػػوـ مقامػػو قانونيػاً وذلػػؾ فػػي األحػواؿ محػػددة قانونػاً  ،فتػػدخؿ الػػدعوى فػػي
حوزة القضاء تعػد مقبولػة  ،أمػا إذا رفعػت الػدعوى مػف النيابػة العامػة دوف شػكوى مػف المجنػي عميػو أو
طمػػب أو أذف مػػف جيػػة معينػػة وكػػاف القػػانوف الجديػػد يشػػترط الشػػكوى فػػال تقبػػؿ الػػدعوى  ،غيػػر أف ىػػذا

اإلج ػراء إذا تػػـ وفق ػاً لقػػانوف معػػيف ال يشػػترط تقػػديـ شػػكوى فػػإف حركػػت النيابػػة العامػػة الػػدعوى فػػي ظمػػو

فيعتبػػر إجراؤىػػا صػػحيحاً( ،)48وىػػذا مػػا نػػص عميػػو المشػػرع اليمنػػي فػػي المػػادة ()49( )1/19مػػف قػػانوف
اإلجراءات الجزائية" :كؿ عمؿ إجرائي تـ صحيحاً في ظؿ قانوف معموؿ بو يستمر قائماً".
فيما يتعمق بطرق الطعن باألحكام:عمد المشرع اليمني فيما يتعمؽ بطرؽ الطعف باألحكاـ إلى إعماؿ مبدأ القانوف األصمح لممحكػوـ

عميػػو  ،فالقاعػػدة العامػػة المسػػتقرة أف القػػانوف الػػذي يحكػػـ طػػرؽ الطعػػف فػػي األحكػػاـ ىػػو القػػانوف الػػذي
صدر الحكـ في ظمو حتى ولو صدر قانوف جديد يمغي الطعف الذي كاف جائ اًز في القانوف القديـ(.)50

غير أنو لو كاف صػدور القػانوف الجديػد قػد وضػع طريقػاً جديػداً لمطعػف فػي األحكػاـ وكػاف أصػمح

لممحكػػوـ عميػػو ممػػا ىػػو فػػي القػػانوف القػػديـ  ،فمممحكػػوـ عميػػو االسػػتفادة ممػػا جػػاء بػػو القػػانوف الجديػػد ،
فتطبؽ طريقة الطعف الجديدة في القانوف الجديد بالنسػبة لأحكػاـ التػي صػدرت فػي ظػؿ القػانوف القػديـ.

إذا تػ ػوافرت فيي ػػا ش ػػروط الطع ػػف وفقػ ػاً لمق ػػانوف الجدي ػػد م ػػف حي ػػث الموض ػػوع والمواعي ػػد ول ػػـ تص ػػبح ى ػػذه
األحكػػاـ قػػد اسػػتنفذت طػػرؽ الطعػػف العاديػػة وغيػػر العاديػػة  ،وىػػذا مػػا أخػػذ بػػو المشػػرع اليمنػػي فػػي المػػادة

()2/19

()51

إجراءات" :تخضع طرؽ الطعف في األحكاـ لمقانوف المعموؿ بػو وقػت صػدور الحكػـ مػالـ

يكف التشريع الجديد أصمح لممحكوـ عميو فيكوف ىو الواجب االتباع".

 )47أْظس ايفكس ٠زقِ ا / 2ب ) َٔ املاد ٠زقِ ا َٔ )18قاْ ٕٛاإلجساءات اجلصائ ١ٝايُٝين ْفظ ايكاْ. ٕٛ
 ) 48د .حمُٛد جنٝب حطين  ،شس ح قاْ ٕٛاإلجساءات اجلصائ ، ١ٝداز ايٓٗط ١ايعسب ، ١ٝايكاٖس ، ٠ضٓ ، ّ1988 ١ص.29
 )49أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ ) 1 / 19قاْ ٕٛاإلجساءات اجلصائ ١ٝايُٝين َسجع ضابل .
 )50دَ .طٗس ايشُريَ ، ٟسجع ضابل  ،ص.19
 )51أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )2 / 19قاْ ٕٛاإلجساءات اجلصائ ١ٝايُٝين َسجع ضابل .
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المطمب الثاني
تطبيؽ القانوف مف حيث المكاف
يقصػػد بتنػػازع القػوانيف مكانيػاً ىػػو تػزاحـ واخػػتالؼ قػػانوف دولتػػيف أو أكثػػر بمناسػػبة عالقػػة قانونيػػة

تنتمي بعنصر أو أكثر مف عناصرىا ليذه الدوؿ وعمى نحو ينتيي التنازع  ،إما إلى توزيع االختصاص

التشريعي بيف القوانيف المتنازعة أو ينحصر بأحدىا بحسب طبيعة العالقة المثار بشأنيا التنازع.

وقػػد طرحػػت مسػػألة تنػػازع الق ػوانيف مػػف حيػػث المكػػاف كنتيجػػة حتميػػة التصػػاؿ الشػػعوب ببعضػػيا
البعض  ،ذلؾ أنو ال يمكف ألي شعب مف الشعوب أف يعيش بمفرده دوف اخػتالط مػع غيػره  ،أو أف ال

يدخؿ أفراده بعالقػات مػع آخػريف مػف دوؿ أخػرى  ،ألف ارتبػاط األفػراد بعالقػات معينػة تفرضػيا الطبيعػة
اإلنسانية التي ترفض بنزعتيا البشرية كؿ حاجز يمنع ذلؾ االتصاؿ أو االرتباط.
كمػػا أف انتشػػار التجػػارة الدوليػػة وتزاوجيػػا بػػالتطور اليائػػؿ لوسػػائؿ المواصػػالت التػػي سػػيمت ميمػػة
انتقاؿ األفراد بيف الدوؿ قد مكنت مف تداخؿ المصالح ومضاعفة العالقات فيما بػيف األشػخاص ,األمػر
الػػذي دعػػى إلػػى اعتبػػار مسػػائمة تنػػازع الق ػوانيف مػػف المسػػائمو األساسػػية فػػي نطػػاؽ القػػانوف وبالػػذات منػػو

القانوف الدولي الخاص.

ف ػػالمعروؼ أف مس ػػألة تن ػػازع القػ ػوانيف م ػػف حي ػػث المك ػػاف تثي ػػر العدي ػػد م ػػف اإلش ػػكاالت  ،وتخم ػػؽ

بطابعيا تساؤالت جمة حوؿ القانوف الواجب التطبيؽ حاؿ دخوؿ مواطنيف داخؿ الدولة في عالقات مػع
غيرىـ مػف دوؿ أجنبيػة  ،فيػؿ يحػتكـ الجميػع لمقػانوف الػوطني أـ يقتصػر تطبيقػو عمػى األفػراد الػوطنييف

فقػػط؟ وىػػؿ يمتػػد قػػانوف الدولػػة لمتطبيػػؽ عمػػى المػواطنيف أيػاً كػػاف مكػػاف إقػػامتيـ سػواء داخػػؿ إقمػػيـ الدولػػة
الذي ينتموف إلييا بجنسيتيـ أو خارج ىذا اإلقميـ؟

لكؿ ىذا تصدى الفقو لوضع الحموؿ المناسبة ليذه التساؤالت وما تحمميا مف إشػكاالت وخمصػت

اجتياداتيـ إلى مبدأيف أساسييف ىما :مبدأ إقميميػة القػوانيف ومبػدأ شخصػية القػوانيف  ،وىػذا مػا سػنتناولو
تباعاً لنتـ بو ما أبتدأناه مف دراسة لمسألة تنازع القوانيف مف حيث الزماف وذلؾ عمى النحو األتي:

أوالً :مبدأ إقميمية القوانين:
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يقضػ ػػي ىػ ػػذا المبػ ػػدأ بػ ػػأف تكػ ػػوف الدولػ ػػة صػ ػػاحبة السػ ػػمطات المطمقػ ػػة والس ػػيادة التامػ ػػة فػ ػػي حػ ػػدود

إقميميا(.)52

وىذا يعني أف قانوف ىذه الدولة يسري عمى كؿ نشاط يجري عمى إقميميا وعمى كافػة األشػخاص
الذيف يقيموف فيو  ،سواء كانوا مواطنيف أـ أجانب  ،لكنو ال يسري خارج حدود ىذا اإلقميـ حتى بالنسبة

لمواطني الدولة التي صدرت عنيا ىذه القوانيف وذلؾ احتراماً لسيادة الدوؿ األخرى.
ثانياً :مبدأ شخصية القوانين:

يقصد بو سرياف قانوف الدولة عمػى جميػع األشػخاص الػذيف ينتسػبوف إلييػا برابطػة الجنسػية سػواء
كانوا داخؿ إقميـ ىذه الدولة أو خارجو وعدـ سريانو عمى األجانب المقيميف عمى إقميميا.
وقد تفاوت األخذ في مدى العمؿ بكؿ مف المبدأيف باختالؼ الدوؿ والعصور  ،لكف السػائد اليػوـ
في أغمب الدوؿ الحديثة اعتبار مبدأ إقميمية القوانيف ىو األصؿ ومبدأ شخصية القوانيف ىو االستثناء ،
ألف الدولة تممؾ سمطة فعمية حقيقية عمى إقميميا وىي تستطيع مباشرة ىذه السمطة حتى عمى األجانب

المقيميف فيو  ،أي أف مبدأ إقميمية القوانيف يقوـ عمػى أسػاس مػا لمدولػة مػف سػيادة عمػى إقميميػا  ،ومبػدأ

شخصية القوانيف يقوـ عمى أساس ما لمدولة مف سيادة عمى أشخاصيا(.)53

ثالثاً :تطبيق مسألة تنازع القوانين من حيث المكان في نظامنا القانوني:
أخذ المشرع اليمني في نظامو القانوني بالمبدأيف معػاً  ،فيػو إذ يطبػؽ مبػدأ إقميميػة القػوانيف عمػى

العالق ػػات الت ػػي تث ػػار بي ػػذا الش ػػأف  ،يطب ػػؽ ك ػػذلؾ مب ػػدأ شخص ػػية القػ ػوانيف عم ػػى الح ػػاالت األخ ػػرى ذات

العالقات الخاصة والمتصمة بيذا المبدأ.

والػراجح أف مبػػدأ إقميميػػة القػوانيف ىػػو المبػػدأ األساسػػي الغالػػب فػػي نظامنػػا القػػانوني  ،كونػػو يعتبػػر
بمثابػػة القاعػػدة األصػػمية  ،واالسػػتثناء عميػػو ىػػو مبػػدأ شخصػػية الق ػوانيف  ،وال خػػالؼ فػػي ذلػػؾ فػػي جػػؿ
النظـ القانونية المقارنة  ،فأنصار مبدأ إقميمية القوانيف واعتباره المبدأ األسػاس إنمػا يعػود إلػى مػا تمتمػؾ

الدولة مػف سػمطة فعميػة عمػى إقميميػا  ،بمقتضػاىا تسػتطيع مػف فػرض سػيادتيا وسػمطتيا وتطبيقيػا حتػى

عمى األجانب المقيميف عمى إقميميا  ،بينما مبدأ شخصية القوانيف ال يمكنيا بحسب األصػؿ مػف فػرض

سمطة فعمية عمى أشخاص يوجدوف في إقميـ دولة أجنبية واف كانوا يتمتعوف بجنسيتيا الوطنية( ،)54ليذا
كاف مبدأ الشخصية لمقوانيف استثناءاً عنػد المشػرع اليمنػي  ،وعميػو نكتفػي بػذكر بعػض القواعػد القانونيػة
التي يسري عمييا مبدأ إقميمية القوانيف وما يرد عمى ىذا المبدأ مف استثناء.

أ) مبدأ إقميمية القوانين:
 )52دٖ .شاّ ايكاضِ َ ،سجع ضابل  ،ص.181
 )53د .حمُد صاحل حمطٔ  ،املدخٌ يدزاض ١ايعً ّٛايكاْ ،١ْٝٛإصدازات جاَع ١عدٕ ،ط ،2ضٓ ،2312 ١ص.148
 )54د .مسري تٓاي ، ٛايٓظس ١ٜايعاَ ١يًكآَْ ،ٕٛشأ ٠املعازف – اإلضهٓدز ،١ٜضٓ ، 1986 ١ص.636
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عدد القانوف المدني ما يدخؿ في إطار تطبيؽ مبدأ إقميمية القوانيف مف أمور أىميا:
 )1التكييػػؼ القػػانوني :حيػػث اعتبػػر المشػػرع بػػأف القػػانوف اليمنػػي ىػػو المرجػػع فػػي تكييػػؼ العالقػػات
عنػػدما يطمػػب تحديػػد نػػوع ىػػذه العالقػػة فػػي قضػػية تتنػػازع فييػػا الق ػوانيف وذلػػؾ لمعرفػػة القػػانوف

الواجب تطبيقو  ،المادة ( )33مدني(.)55

 )2القواعد المتعمقة بالحيازة والممكية واالنتفاع والحقوؽ العينية األخرى  ،المادة ( )28مدني يمني.
 )3مػ ػػا يتعمػ ػػؽ بأحكػ ػػاـ الش ػ ػريعة اإلس ػ ػػالمية والنظػ ػػاـ العػ ػػاـ واآلداب العامػ ػػة ،المػ ػػادة ( )35م ػ ػػدني
يمني(.)56

 )4القواعػػد المتعمقػػة بنظػػاـ األشػػخاص االعتباريػػة األجنبيػػة مػػف شػػركات وجمعيػػات فيرجػػع بيػػا إلػػى
القػػانوف اليمنػػي إذا باشػػرت ىػػذه األشػػخاص االعتباريػػة األجنبيػػة نشػػاطيا الرئيسػػي فػػي الػػيمف ،

المادة ( )24الفقرة األخيرة منيا(.)57

 )5المسائؿ الموضوعية الخاصة بالوالية والوصاية والقوامة وغيرىػا مػف الػنظـ الموضػوعية لحمايػة
القصر والمحجوريف والغائبيف فيرجع بو إلى القانوف اليمني  ،المادة ( )26مدني(.)58

 )6القواعد المتعمقة في الزواج والطالؽ والفسخ والنفقات والميراث والوصػية وغيرىػا مػف التصػرفات
المضافة إلى ما بعد الموت فيرجع بيا إلى قانوف األحواؿ الشخصية اليمنػي  ،المػادتيف (، 25

 )27مدني(.)59

المالحػػظ مػػف الفقػ ػرات الػػثالث األخيػ ػرة أف المشػػرع اليمنػػي وعم ػػى خػػالؼ بع ػػض الػػنظـ القانوني ػػة

المقارنػػة قػػد طبػػؽ مبػػدأ إقميميػػة الق ػوانيف عمػػى مجمػػؿ المسػػائؿ والعالقػػات التػػي ينظميػػا قػػانوف األح ػواؿ

الشخصػػية حتػػى ولػػو كػػاف أطػراؼ ىػػذه العالقػػات ذي عنصػػر أجنبػػي  ،فػػي الوقػػت الػػذي تطبػػؽ فيػػو ىػػذه
الػػنظـ المقارنػػة مبػػدأ شخصػػية الق ػوانيف  ،وسػػبب أخػػذىـ ىػػذا إنمػػا يعػػود إلػػى التعػػدد الطػػائفي واالخػػتالؼ

الديني الذي يعتنقو أشخاصو بخالؼ بالدنا التي يخضع كؿ أبنائيا لمديانة اإلسالمية.
ب)مبدأ شخصية القوانين :
ىناؾ عدد مف األمور التي تدخؿ في نطاؽ تطبيؽ مبدأ شخصية القوانيف ىي:

 )55أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )33ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا. ّ2332 )14
 )56أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )35ايكاْْ ٕٛفط٘.
 )57أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )24ايكاْْ ٕٛفط٘ .
 )58أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )26ايكاْْ ٕٛفط٘ .
 )59أْظس املٛاد ا َٔ )27 , 25ايكاْْ ٕٛفط٘ .
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الحال ػػة المدني ػػة لأش ػػخاص وأىمي ػػتيـ  ،فيرج ػػع ف ػػي الحال ػػة المدني ػػة لأش ػػخاص وأىمي ػػتيـ لق ػػانوف

جنسيتيـ  ،أي قانوف الدولة الذيف ينتموف إلييا بجنسيتيـ  ،المادة ( )1/24مدني يمني(.)60

والحالػػة المدنيػػة ىػػي مجمػػوع الصػػفات القائمػػة عمػػى أسػػس مػػف الواقػػع والصػػالت التػػي تػربط الفػػرد
بأسرتو وقرابتو منيا.
القواعػػد المتعمقػػة بنظػػاـ األشػػخاص االعتباريػػة األجنبيػػة مػػف شػػركات وجمعيػػات فيرجػػع فييػػا إلػػى

قانوف الدولة التي اتخذت فييا مركز إدارتيا الرئيسي الفعمي  ،المادة ( )24مدني(.)61
ج) األخذ بالمبدأين معاً:

اعتمد المشرع اليمني في تطبيؽ المبدأيف معاً في العديد مف المسائؿ والعالقات القانونية منيا:
)1اآلثار المترتبة عمى العقود :
حيث يطبؽ عمى ىذا اآلثار القانوف الذي اتفؽ المتعاقدوف عمى تطبيقػو  ،فػإذا لػـ يتفػؽ األطػراؼ
عمى قانوف آخػر يطبػؽ عمييػا قػانوف المػوطف المشػترؾ لممتعاقػديف إذا اتحػدا موطنػاً  ،فػإف لػـ يكػف ليمػا

مػػوطف مشػػترؾ فيطبػػؽ قػػانوف البمػػد الػػذي تػػـ فيػػو العقػػد  ،أمػػا بالنسػػبة لمعقػػود التػػي تتعمػػؽ بعقػػار فيطبػػؽ
عمييا قانوف موقع العقار  ،المادة ( )29مدني(.)62

)2القواعد المتعمقة باالختصاص والمسائؿ الخاصة باإلجراءات القضائية  ،فيرجع فييػا إلػى قػانوف البمػد
الذي ترفع فيو الدعوى  ،مادة ( )32مدني ( ،)63ويرجع في شكؿ العقود إلى قانوف البمد الػذي تمػت فيػو
أو القػػانوف الػػذي يحكػػـ موضػػوعو أو قػػانوف مػػوطف المتعاقػػديف المشػػترؾ أو قانونيمػػا المشػػترؾ  ،المػػادة

( )30مدني

()64

 ،ويرجع كذلؾ في الحيازة والممكية واالنتفاع والحقػوؽ العينيػة األخػرى إلػى قػانوف موقػع

الماؿ إذا كاف غير منقوؿ (عقار) والى قانوف المكاف الػذي يوجػد فيػو المػاؿ المنقػوؿ وقػت تحقيػؽ سػبب
الحيازة أو الممكية أو االنتفاع أو أي حؽ عيني آخر أو سبب فقدىا  ،المادة ( )28مدني(.)65

)3القواعػػد الجزائيػػة :طبػػؽ المشػػرع اليمنػػي عمػػى القواعػػد الجزائيػػة مبػػدأ إقميميػػة الق ػوانيف ومبػػدأ شخصػػية

الق ػوانيف  ،فقػػد نصػػت المػػادة ()66( )3مػػف قػػانوف العقوبػػات اليمنػػي بأنػػو" :يسػػري ىػػذا القػػانوف عمػػى كافػػة

 )60أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )1 / 24ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا. ّ2332 )14
 )61أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )24ايكاْْ ٕٛكط٘ .
 )62أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )29ايكاْْ ٕٛفط٘ .
 )63أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )32ايكاْْ ٕٛفط٘ .
 )64أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )33ايكاْْ ٕٛفط٘ .
 )65أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )28ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا. ّ2332 )14
 )66أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )3قاْ ٕٛايعكٛبات ايُٝين زقِ ا. ّ2332 )13
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الجػرائـ التػػي تقػػع عمػػى إقمػػيـ الدولػػة أيػاً كانػت جنسػػية مرتكبيػػا  ،..كمػػا يسػػري ىػػذا القػػانوف عمػػى الجػرائـ
التي تقع خارج إقميـ الدولة وتختص المحاكـ اليمنية بيا وفقاً لقانوف اإلجراءات الجزائية".

ونص ػػت الم ػػادة ()67( )17م ػػف ق ػػانوف اإلجػ ػراءات الجزائي ػػة عم ػػى أن ػػو" :يس ػػري ق ػػانوف اإلجػ ػراءات
الجزائية عمى كؿ عمؿ إجرائي يتخذ في إقميـ الجميورية.
-2تسػ ػػري ق ػ ػوانيف اإلجػػ ػراءات الجزائيػ ػػة عم ػ ػػى الم ػ ػواطنيف وك ػ ػػذلؾ عمػ ػػى رعاي ػ ػػا الػ ػػدوؿ األجنبي ػ ػػة

واألشخاص عديمي الجنسية".

الخاتمة:
بعػػد أف انتيينػػا مػػف بحػػث موضػػوع تطبيػػؽ القػػانوف وأجمينػػا فيػػو مػػا خمػػص إليػػو الفقػػو القػػانوني مػػف

رؤى واجتيادات في إطار المعايير المتخذة في نطاؽ تنازع القوانيف زماناً ومكاناً وأسقطنا ذلػؾ عمػى مػا
ً
تضمنو نظامنا القانوني مف أحكاـ في مختمؼ فروع القانوف خمصنا إلى اآلتي:
 إف مػػا ذىػػب إليػػو أنصػػار النظريػػة التقميديػػة مػػف اعتبػػار الق ػوانيف التفسػػيرية اسػػتثناءاً لمبػػدأ عػػدـالرجعية يجوز مف خالليا المساس بالحقوؽ المكتسبة في الماضػي تضػميف غيػر سػميـ فاعتبػار

القانوف التفسيري استثناءاً لمبدأ الرجعية إنما ينـ عف حالة ال رجػوع لمقػانوف عمػى الماضػي ألف

األمػػر يتعمػػؽ بقػػانوف تفسػػيري (مػػذكرة تفسػػيرية) لمقػػانوف القػػديـ السػػاري أساسػاً فػػي الواقػػع العممػػي

حتػػى واف كػػاف تخريجػػو مػػف حيػػث الشػػكؿ أو مػػا انطػػوى عميػػو مػػف تفسػػير جديػػد لمنصػػوص يػػرى
وكأنو ذو أثر رجعي  ،فالحقيقة أنو يعبر عف حالة اشتقاؽ إف صح التعبيػر ال يأخػذ بػو إال لمػا
طرقو مف شرح وتوضيح لمقواعد القانونية التي تمت قبؿ صدوره.

 إف مػػا أحدثػػو أنصػػار النظريػػة الحديثػػة مػػف تقػػدـ مممػػوس فػػي تفػرقتيـ بػػيف األثػػر المباشػػر واألثػػرالرجعػػي إال أنيػػا قػػد تقوقعػػت مػػف حيػػث أنيػػا لػػـ تفػػرؽ بشػػكؿ محكػػـ بػػيف األثػػر المباشػػر لمقػػانوف
الجديػد واألثػر المسػػتمر لمقػانوف القػػديـ  ،وذلػؾ ألنيػػا فػي سػبيؿ حمحمػػة ىػذا اإلشػػكاؿ لجػأت إلػػى

إقامػة تفرقػة غيػػر منضػبطة بػيف كػ ِّػؿ مػف المركػز العقػػدي المحػض والنظػاـ القػػانوني  ،ممػا يفػػتح
الباب لخالفات كبيرة حوليا تجعؿ حموؿ التنازع الزماني في ىذا الشأف قمقة غير مستقرة.

وأمػػاـ ىػػذا اإلربػػاؾ الػػذي تخمػػؿ النظريػػة الحديثػػة فػػي تفرقتيػػا المقمقػػة بػػيف المركػػز العقػػدي والنظػػاـ

القػػانوني قػػاـ بعػػض أنصػػارىا بالعػػدوؿ عنيػػا وادخػػاؿ فك ػرة النظػػاـ العػػاـ كعامػػؿ يحػػد مػػف األثػػر المباشػػر
لمقانوف القديـ واطالؽ حريتو فيما يترتػب مػف آثػار مسػتقبمية لمعقػود  ،غيػر أنيػـ لػـ يمتزمػوا بفكػرة النظػاـ
العاـ وفؽ مفيوميا المتعارؼ عميو بما يخص القوانيف اآلمرة التػي ال سػمطاف لأفػراد أماميػا  ،فحصػروا

 )67أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )17اإلجساءات اجلصائ ١ٝايُٝين زقِ ا. ّ1994 )13
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ىذه الفكرة في نطاؽ محدد ومصمحة خاصة تحمييا قوانيف النظػاـ العػاـ ،األمػر الػذي جعػؿ مػف التفرقػة
التي أتت بيا النظرية الحديثة بيف قوانيف النظػاـ العػاـ تتسػـ بعػدـ التحديػد والوضػوح مثميػا مثػؿ النظريػة

التقميدية وتفرقتيا الغامضة بيف المركز العقدي والنظاـ العاـ.

فالنظرية الحديثة بمخرجيا المستأنس ىذا قد جعمػت مػف قػوانيف النظػاـ العػاـ درجػات متفاوتػة مػف

حيػث األىميػة والخطػورة دوف أف تعنػى بتحديػد معيػار ىػػذا التفػاوت  ،فيػي تػرى أف ىنػاؾ قػوانيف لمنظػػاـ

العػػاـ ال تحمػػي إال مجػػرد مصػػمحة خاصػػة إذا تعمػػؽ األمػػر بتنػػازع الق ػوانيف مػػف حيػػث الزمػػاف  ،وىنػػاؾ
قػ ػوانيف لمنظ ػػاـ الع ػػاـ تحم ػػي مص ػػمحة عامػ ػة  ،أي أني ػػا تختم ػػؼ ب ػػاختالؼ المص ػػالح الت ػػي تحميي ػػا رغ ػػـ
استعصاء الفصؿ بيف المصمحة العامة والمصمحة الخاصة نظ اًر الختالطيما في أغمب األحياف.

كم ػػا اعتب ػػرت أف القػ ػوانيف التفس ػػيرية قػ ػوانيف رجعي ػػة  ،فالنظري ػػة الحديث ػػة ق ػػد توافق ػػت م ػػع النظري ػػة

التقميدية في اعتبار القوانيف التفسيرية كاسػتثناء عمػى مبػدأ الرجعيػة واف لػـ يكػف لػنفس السػبب الػذي تػراه
النظرية التقميدية  ،والواقع أف ال رجعية في األمر  ،إذ أف القانوف الجديد ليس إال مفس اًر ألحكاـ القواعد
القانونيػػة القديمػػة وىػػي ليسػػت بقاعػػدة تعقبيػػا فػػي الزمػػاف لتغيػػر مػػف حكميػػا أو مضػػمونيا  ،بػػؿ القاعػػدة

القانونية القديمة ىي التي تطبؽ  ,وما تـ ىو تحديد تفسيرىا البعدي بمعاف جديدة.

وكػػذا اعتمادىػػا عمػػى النظريػػة السػػابقة  ،فالنظريػػة الحديثػػة لػػـ تؤسػػس نظريتيػػا بصػػورة مسػػتقمة تػػنـ

عػػف جيػػد خػػالص غيػػر مشػػوب بجيػػود الغيػػر  ،فيػػي قػػد قامػػت معتمػػدة عمػػى أسػػس ومعػػايير النظريػػة
التقميدية  ،كمما في األمر أنيا استفادت مف زالت النظرية السابقة وكرست دورىا لتشييد وتصحيح مبنى
النظرية التقميدية  ،وليس ليا أف تعزي الفضؿ بأكممو ليا وتنكر عمى اآلخريف جيودىـ وىػـ المؤسسػوف

الحقيقيوف لحموؿ مشكمة تنازع القوانيف مف حيث الزماف واف صاحب ذلؾ العديد مف اإلخفاقات.

المشػػرع اليمنػػي فػػي إطػػار الحمػػوؿ التػػي اتبعيػػا فػػي نظامػػو القػػانوني لمشػػكمة تطبيػػؽ القػػانوف قػػد

تموضػػع بػػيف كػ ِّػؿ مػػف النظػريتيف التقميديػػة والحديثػػة ،فبينمػػا ىػػو يبسػػط ذراعيػػو بحػػذر عمػػى مػػا جػػادت بػػو
النظريػػة الحديثػػة لكػػف سػػرعاف مػػا يرتػػد إلػػى كنػػؼ وحضػػف النظريػػة التقميديػػة ليسػػتمد منيػػا معاييرىػػا التػػي

أخذت بالنقد.

شرع المشرع اليمني في وضع الحموؿ عمى ضوء ما خمصت إليو أي مف النظريتيف ولـ يضمنيا
بالشػػكؿ الػػذي يبػػيف اإلنصػػاؼ ،فمػػثالً فيمػػا يتعمػػؽ بالتقػػادـ ،سػػنجد أف مػػا تفضػػؿ بػػو المشػػرع اليمنػػي فػػي

المادة ()22

()68

وبالذات منيا الفقرة ( )4التي وضعت معيا اًر لممدة المتبقية لمتقادـ حػاؿ صػدور تشػريع

جديد يحدد مدة تقادـ أقصر مف المحػددة فػي التشػريع السػابؽ  ،فالمعيػار كمػا يبػدو واضػحاً فػي التحديػد
النظ ػػري لكن ػػو مجح ػػؼ ف ػػي كثي ػػر م ػػف األحػ ػواؿ التطبيقي ػػة  ،إذ ل ػػيس م ػػف المنص ػػؼ أف يس ػػتمر التق ػػادـ

 )68أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )4 / 22ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا. ّ2332 )14
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بانقضاء الباقي إذا كانت المدة المتبقية لو أقؿ مف المدة المحددة في القانوف الجديد وينقضي التقادـ إذا
كانت المدة المتبقية لو أكثر مف مدة التقادـ الجديدة في القانوف الجديد.
فإذا كػاف مػف العػدؿ أف ينقضػي التقػادـ إذا كانػت المػدة المتبقيػة لػو أكثػر مػف مػدة التقػادـ الجديػدة
المحػػددة فػػي القػػانوف الجديػػد  ،فػػإف مػػف العػػدؿ أيضػاً أف تنقضػػي مػػدة التقػػادـ ولػػو كانػػت أقصػػر مػػف مػػدة
التقادـ الجديدة  ،فأييما أقرب إلى باب العدؿ أف تنقضي مدة تقادـ عمرىا ( )7سػنوات وال تنقضػي مػدة

( )13سنة؟!

أليس ىذا فيو مػف الظمػـ مػا يثيػر االسػتغراب فػإف كػاف كػذلؾ فالمسػاواة فػي الظمػـ عدالػة فتنقضػي

كػػؿ مػػدة تقػػادـ قػػد مضػػى عمييػػا أكثػػر مػػف المػػدة التػػي حػػددىا التشػريع الجديػػد بغػػض النظػػر عػػف عمرىػػا
الزمني وذلؾ قياساً لممعمػوؿ بػو فػي سػف الرشػد الػذي بينػاه سػمفاً فكالىمػا (األىميػة والتقػادـ) مػف النظػاـ
العػاـ  ،فمػا الػػذي دعػى المشػرع اليمنػػي وغيػره مػػف الػنظـ القانونيػة المقارنػػة إلػى وضػع مثػػؿ ىػذا المعيػػار

الخاص في التقادـ؟
إنمػػا ىػػذا تجسػػيد لمسػػاوئ النظريػػة الحديثػػة التػػي سػػقناىا سػػابقاً ؛لتفريقيػػا فػػي النظػػاـ العػػاـ وجعمػػو

درجات تطبؽ في كػال الحػالتيف العامػة والخاصػة  ،األمػر الػذي يتطمػب مػف المشػرع مراجعػة ىػذا الػنص
مراجعػػة واقعيػػة وتعديمػػو بمػػا يزيػػؿ عنػػو مػػا فيػػو مػػف احتمػػاؿ غيػػر منطقػػي وتحميػػؿ لمػػبعض بمػػا ال يطػػاؽ
وليجعؿ مف العدؿ دالتو المنشودة ومدلولو في كؿ األوقات.

في إطار تطبيؽ القانوف مف حيث المكاف عدد المشرع اليمني في إطار القانوف المدني ما يدخؿ

ضمف مبدأ إقميمية القوانيف مف أمور أىميا :

 التكييػػؼ القػػانوني :حيػػث اعتبػػر المشػػرع بػػأف القػػانوف اليمنػػي ىػػو المرجػػع فػػي تكييػػؼ العالقػػاتعنػػدما يطمػػب تحديػػد نػػوع ىػػذه العالقػػة فػػي قضػػية تتنػػازع فييػػا الق ػوانيف وذلػػؾ لمعرفػػة القػػانوف

الواجب تطبيقو  ،المادة ()69( )33مدني.

 القواعػػد المتعمقػػة بالحيػػازة والممكيػػة واالنتفػػاع والحقػػوؽ العينيػػة األخػػرى  ،المػػادة ()70( )28مػػدنييمني.

 م ػػا يتعم ػػؽ بأحك ػػاـ الشػ ػريعة اإلس ػػالمية والنظ ػػاـ الع ػػاـ واآلداب العام ػػة ،الم ػػادة ()35يمني.

 )69أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )33ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا. ّ2332 )14
 )70أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )28ايكاْْ ٕٛكط٘ .
 )71أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )35ايكاْْ ٕٛفط٘ .
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()71

م ػػدني

 القواعػػد المتعمقػػة بنظػػاـ األشػػخاص ذوي االعتباريػػة األجنبيػػة مػػف شػػركات وجمعيػػات فيرجػػع بيػػاإلػػى القػػانوف اليمنػػي إذا باشػػرت ىػػذه األشػػخاص ذوي االعتباريػػة األجنبيػػة نشػػاطيا الرئيسػػي فػػي

اليمف  ،المادة ()72( )24الفقرة األخيرة منيا.

 المسائؿ الموضوعية الخاصة بالوالية والوصاية والقوامة وغيرىػا مػف الػنظـ الموضػوعية لحمايػةالقاصريف والمحجوريف والغائبيف فيرجع بو إلى القانوف اليمني  ،المادة ()73( )26مدني.

 -القواعد المتعمقة في الزواج والطالؽ والفسخ والنفقات والميراث والوصػية وغيرىػا مػف التصػرفات

المضافة إلى ما بعد الموت فيرجع بيا إلى قانوف األحواؿ الشخصية اليمنػي  ،المػادتيف (، 25

)27

()74

مدني.

المالحػػظ مػػف الفق ػػرات الػػثالث األخيػ ػرة أف المشػػرع اليمنػػي وعم ػػى خػػالؼ بع ػػض الػػنظـ القانوني ػػة

المقارنػػة قػػد طبػػؽ مبػػدأ إقميميػػة الق ػوانيف عمػػى مجمػػؿ المسػػائؿ والعالقػػات التػػي ينظميػػا قػػانوف األح ػواؿ
الشخصية حتى ولو كاف أحد أطراؼ ىذه العالقات ذو عنصر أجنبي  ،في الوقت الذي تطبؽ فيو ىذه

الػػنظـ المقارنػػة مبػػدأ شخصػػية الق ػوانيف  ،وسػػبب أخػػذىـ ىػػذا إنمػػا يعػػود إلػػى التعػػدد الطػػائفي واالخػػتالؼ
الديني الذي يعتنقو أشخاصو بخالؼ بالدنا التي يخضع كؿ أبنائيا لمديانة اإلسالمية.

 )72أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )24ايكاْْ ٕٛفط٘ .
 )73أْظس املاد ٠زقِ ا َٔ )26ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايُٝين زقِ ا. ّ2332 )14
 )74أْظس قاْ ٕٛاألحٛاٍ ايشخص ١ٝايُٝين زقِ ا)23يطٓ. ّ1992 ١
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