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المبادئ المنظمة لتطبيق القانون من حيث المكان
 .1مبدأ إقليمية القوانين )  (Territoriality of lawsتطبيق القانون تطبيقا إقليميا على كل األشخاص واألشييا والوقيا ا القانونيية
التي تحدث على إقليم الدولة سوا تعلقت بمواطنين أم بأجانب ،ولكن ال يتعدى تطبيق القانون ،وفقا لهذا المفهوم ،حدود الدولية حتيى
بالنسبة للمواطنين.
 مبدأ إقليمية القوانين هو األصيل ،فهيو اليذي يتفيق ميا سييادل الدولية عليى إقليمهيا :يطبيق المبيدأ سيوا كيان هيذا ايقلييم مت يلة أجيزا أو
منف لة كما لو كانت لهذ الدولة مستعمرات خارج نطاق حدود الدولة.
 ال يخل بمبدأ ايقليمية التمييز بين المواطنين و األجانب في بعض القوانين ،ما دام ذلك وفقاً لقوانين الدولة ذاتها.
 االستثنا ات على مبدأ ايقليمية:
 oالح انة الدبلوماسية :امتيازات جرى العرف الدولي على منحها لرؤسا الدول األجنبية و أعضا البعثات الدبلوماسية و
مييويفي األمييم المتحييدل :عييدم التعييرم لهييم  /ايعفييا ميين الضييرا ب و الرسييوم  /عييدم التفتييي

 /عييدم الخضييوق للقضييا

الجنا ي ب فة مطلقة  /عدم الخضوق للقضا المدني و ايداري في حدود معينة.
 .2مبدأ شخ يية القيوانين (فكيرل امتيداد تطبييق القيوانين) )  (Personality of lawsتطبييق القيانون تطبيقيا شخ يياً عليى رعاييا
الدولة فقط دون غيرهم من األجانب ،ويمتد إليهم أينما وجدوا حتى لو كان في إقليم دولة أخرى ،بما ال يترتب عليه ،بداهة ،المساس
بسيادل هذ الدولة.
 تطبيقات:
 oم 12 .من قانون الجزا  :يطبق القانون الكويتي على كل كويتي يرتكب في الخارج فعالً معاقبا ً علييه فيي كيل مين القيانون
الكويتي و قانون مكان ارتكاب الجريمة ،و ذلك إذا عاد إلى الكويت دون محاكمته هناك.
 oيطبق القانون الكويتي على الجرا م الماسة بأمن الكويت الخارجي و لو ارتكبت في الخارج.
 فكرل "تنيازق القيوانين" :هيي مجميوق ايشيكاالت و التناقضيات الناجمية عين االصيطدام بيين تطبيقيات كيل مين مبيدأي إقليميية القيوانين و
شخ يتها ،و التي تت دى لحلها القواعد القانونية الواردل في القانون الدولي الخاص.
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 في الحاالت التي يستبعد فيها القانون الوطني ليطبق عواا ً عنيه القيانون األجنبيي (إعمياال لمبيدأ شخ يية القيوانين) ،ينبغيي أال ي يطدم
القانون األجنبي بالنظام العام و اآلداب في الدولة المزما تطبيقه فيها.
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1

القيانون اليدولي الخياص (تنيازق القيوانين  -القيانون رقيم  5لسينة  1691الخياص بتحدييد القيانون الواجيب التطبييق فيي العالقيات القانونيية ذات العن ير األجنبيي) :هيو
مجموعة القواعد القانونية (قواعد ايسناد أو ايحالة) التي تبين المحكمة المخت ة ،والقانون الواجب التطبيق على المنازعات ذات العن ير األجنبيي .فيينظم وسيا ل حسيم
النزاق بيين ايطيراف عنيدما تكيون عناصير العالقيات القانونيية مين األشيخاص  /الوقيا ا قيد حيدبت بيين أطيراف ينتميون ليدول مختلفية .و هيو يينظم العالقيات التاليية)1( :
العالقات القانونية التي يكون أحد طرفيها  /كالهما أجنبيا ً عن البلد الذي ينظر فيه النزاق )2( ،العالقات القانونية التي يكون م درها عقد أبيرم فيي الخيارج )3( ،العالقية
القانونية التي يكون محلها مال موجود في الخارج.
2

المادل  33من القانون رقم  5لسنة  1691الخاص بتحديد القانون الواجب التطبيق في العالقات القانونية ذات العن ر األجنبي.
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موقف المشرع الكويتي من مسألة تطبيق القانون من حيث المكان
 القاعدل  القاعدل العامة في القانون الكويتي هي مبدأ ايقليمية ،فيطبق على الوقا ا التيي تحيدث داخيل إقلييم الدولية  +جمييا األشيخاص
المقيمين فيه.
 أبييرز المواييوعات التييي يطبييق عليهييا مبييدأ إقليمييية القييانون  الملكييية /الحيييازل  /الحقييوق العينييية األخييرى  /العقييود /االلتزامييات غييير
التعاقدية.
 ال يشيترط أن أن يطبييق كيل قييانون فيي كامييل إقلييم الدوليية ،فهنياك قييوانين يمكين أن يقت يير تطبيقهيا علييى جيز معييين مين إقليييم (كقييوانين
المناطق الحرل).
 المواوعات المستثنال من مبدأ ايقليمية في الكويت:
 .1االستثنا المتعلق بالحقوق والواجبات التي ينص عليها الدستور للوطنيين دون األجانب.
 .2االستثنا المتعلق بتطبيق قانون الجزا :
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 oاألصل  مبدأ إقليمية قانون الجزا الكويتي (النص على تطبيق القانون على كل جريمة تقا في أرم الدولة ،حتى لو كيان
مرتكبها أجنبيا ً).
 oاالستثنا  يطبق مبدأ شخ ية قانون الجزا الكويتي (النص على تطبيق القانون عليى كيل كيويتي أو أجنبيي يرتكيب خيارج
إقليم الكويت ،فعال ً يجعله فاعال ً أصليا  /شريكا ً في جريمة وقعت كلها  /بعضها في إقليم الكويت).
 .3االستثنا المتعلق بتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص ،عندما ينص على تطبيق قوانين أجنبية على أشخاص يقيمون فيي الكوييت /
على وقا ا ح دبت فيها ،ونكون في هذ الحالة ،أمام استثنا من المبدأ إقليمية القيوانين بالنسيبة لهي ال األشيخاص أو تليك الوقيا ا (ال
سيما مسا ل األحوال الشخ ية ،التي يخضعها إلى قانون الجنسية).
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 .4االسييتثنا المتعلييق بالحماييية القضييا ية التييي يقررهييا القييانون الييدولي ألعضييا البعثييات الدبلوماسييية ،إذ أنهييم ال يخضييعون للقضييا
الكويتي ،وفقا لشروط وحدود معينة ،و بشرط المعاملة بالمثل.

مســرد (*)Glossary
Arabic Term
Notes
تنازق القوانين
 Principe de la personnalité des loisمبدأ شخ ية القوانين
 Principe de la territorialité des loisمبدأ إقليمية القوانين

English Term
Conflict of laws
Personality of laws
Territoriality of laws

Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise
specified.
 3المادل  11من قانون الجزا  " :تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكوييت وتوابعهيا جريمية مين الجيرا م المن يوص عليهيا فييه .يطبيق القيانون
كذلك على كل شخص سوا كان كويتيا ،أو أجنبيا ،يرتكب خارج إقليم الكويت ،فعال يجعله فاعال أصليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت".
 4كالخطبة ،والزواج ،والطالق ،والنفقة ،واألهلية ،وايرث ،وغيرها.
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تطبيقـــات

كريستيانيا" :جمهورية الحياة و الحرية
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كوبنهاجن  -ناصر السهلي
يُطلق عليها محبّوها "جمهورية الكيف والحرية" .والحرية في كريستيانيا ال تشبه تلك التي ترفا شعارها المملكة الدنماركية .هذ "جمهورية
مساهمة" ،تخبرك اللوحة عند مدخلها ،يمكنك أن تشتري "سهماً" بالقيمة التي تريد ،فت بح مواطناً فيها .دستورها وااح ،شعبي بال ملكة
وال ر يس .حريتها بادية ،وبالكاد ي ل زا ر أو سا ح إلى كوبنهاجن ال يعرف عنها ،بل هي تنافس معالم سياحية كثيرل .شهرتها ربما تكون
في أنها "مدينة الكيف" ،ففيها يمتد شارق "الممنوعات" ،إال من المخدرات ،التي تمنا منعا ً باتا ً ت ل عقوبة مخالفته "الطرد"ّ .إال ّ
أن هناك
استثنا ً لـ"الحشي " ،الذي يدخن علنا ً في مقاهي المدينة وشوارعها .فعلى عكس المدن الدنماركية األخرى ،التي يمنا فيها تداول الحشي
منعاً باتاً ،يمكنك هنا أن تلحظ بأن اللغات مختلفة واألجناس متعددل ومستويات اجتماعية الفتة ،من الع ّمال العاديين إلى الفنانين ،كلهم يختفون
تحت "شباك التمويه" ،حيث تنت ب طاوالت تسمى "بسطات الكيف".
إنّها في قلب كوبنهاجن ،ليس بعيداً عن برلمانها وق ر مملكتها "آمالينجبورج" ووزاراتها ،وباألخص خارجيتها ،تتربّا تلك المدينة التي
تلفها غابات وجداول ميا  .كا نت في السابق بكنة عسكرية لحماية األماكن الحساسة ،وعندما أخليت الثكنة يلت محظورل على المحيط
ومحاطة بأسالك ،ذلك ما أبار غضب أمهات أر ْدن ألوالدهن اللعب في المساحة الخضرا  .فأزيلت األسالك الشا كة ليدخل األطفال .وما
بداية العام  1698وبورل الشباب وانتشار حركة الـ"هيبيز" (الهيبيين) دبت الحيال بهذ المنطقة ومبانيها الفارغة .عند الدخول إلى
"كريستيانيا" ت بح تحت مظلّة قوانينها الخاصة ،ال أحد يطلب منك رسم دخول وال جواز سفر وال أحد يسألك عن جنسك ودينك وعرقك.
على يسارك جدارية بلغات األرم الر يسية ،بما فيها لغة عربية مرسومة رسماً ،تخبرك عن ارورل دعم "محبوبتك كريستيانيا  ".هذ
"جمهورية لها قوانينها" ،تقول لنا الشابة ليزا ،التي تقيم وتعمل فيها منذ والدتها .وتضيف" :ما يظنّه الناس بأنّها فقط جمهورية الحشي هو
ين خاطئ ،األمر مقت ر فقط على سمعة وليس حقيقة .فس ّكانها ليسوا سوى مواطنين عاديين يرفضون القوالب االجتماعية والسياسية .لدينا
عدالتنا الخاصة" .تاريخ حافل بالم اعب تمتد كريستيانيا على  34هكتاراً ،وتبعد عن وسط كوبنهاجن  5دقا ق فقط .هي مقسمة بين مدينة
وريف أخضر ،األبنية السكنية هي تعمير ذاتي من سكانها ،بينما في داخل المدينة يشغل الناس األبنية التي كانت جز اً من الثكنة العسكرية .
حاولت سلطات المملكة الدنماركية اخراج سكانها مرات عدل ففشلت ،اقتحمتها الشرطة في أكثر من مناسبة لكن بال فا دل ،فالمواجهات لم تزد
جيران "المدينة الحرل" سوى التأقلم معها وقبول األمر الواقا .في العام  2004بدأت الشرطة الدنماركية تضيق على "سوق الحشي " ،لكنها
اواح أخرى ،فعاد السوق إلى منبعه تحت شبكات التمويه تلك في شوارق طويلة تمتد داخلها .والتحذير
تراجعت بعد أن انتشر التداول إلى
ٍ
من وجود مخبرين أو شرطة يتم بترداد كلمة "جبنة ،جبنة" ،لت ل الرسالة ويختفي من يجب أن يختفي.
وما تدفق السكان الجدد ،تغلبت "كريستيانيا" على م اعب البنية التحتية بابتداق وسا ل بدا ية وتوزيا أدوار ومس وليات ،وخ وصاً ما
انضمام مثقفين وفنانين إلى السكان الجدد ،ما جعل المباني تتحول إلى تجمعات فنية وبورية .وواا السكان قوانينهم الخاصة ،عدالة تقوم
على "الشعب" و"مجلس المواطنين" .لم تكن السلطات الدنماركية سعيدل بتحول بكنة عسكرية إلى ما يشبه حكم ذاتي بالقرب من مناطق
حساسة.
وعلى ما يقول أحد سكانها ،ميكاييل ،لـ"العربي الجديد" " :لقد تعرانا لحمالت تشويه في ال حافة ومن السياسيين ومن الشرطة ،وصفونا
بكل شي  ،لكنّنا لسنا أكثر من ع ّشاق حيال وحرية وكل خطول نقوم بها فنا ً وطبخا ً واحتفاالً تستند باألصل إلى ما تعلمنا من التقاليد الدنماركية
القديمة ،لكن البعض ال يزال إلى اليوم ينظر بعين الشك والريبة ،محبذاً سماق أحذية العسكر".
هنا العيادل الطبيّة ،وقريباً منها حمام "سوق" عام ،وهذ دكاكين بسيطة وبا عو مستلزمات بيتية ،متجر إصالح الدراجات الهوا ية وبيعها،
مطاعم نباتية وأخرى غير نباتية" ،اسكافي الجمهورية" يعلّق على الشجرل أحذية للداللة على متجر  .بعض األحيا تمنا فيها السيارات،
وتمتد ورش ت ليح الجرّ ارات الزراعية في محيطها .في كريستيانيا ريام أطفال ،وتالميذ ومعلمون .يخبرنا "مواطنو الجمهورية" عن أن
 5ناصر السهلي" ،كريستيانيا :جمهورية الحيال و الحرية" ،العربي الجديد 16 ،سبتمبر  ،2014على اينترنت:
/كريستيانيا-جمهورية-الحياة-والحريةhttp://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2014/9/19
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الفيلسوف والشاعر األميركي وليام شيفر (بيل) عاش فيها منذ السبعينيات حتى وفاته العام  .2009في ساحة "كارل مادسن" (وهو محام
يساري قاتل النازيين) تجد سوقا ً من الم نوعات التي يسوقها السكان للزا رين والسا حين ،م نوعات قد ال يقدم عليها سوى من له عالقة
بما يسمونه هنا "بقافة بوب مارلي".
الموسيقى والفن لهما مكانة عند أهالي كريستيانيا ،ففيها قاعات خاصة واستديو انتاج موسيقي ومبنى األوبرا ،ولديهم قاعة سينما تتحول إلى
"برلمان الشعب" حين تعقد االجتماعات وتتخذ القرارات التي تلزم الجميا ،بمن فيهم با عو الحشيشة الذين يبقون ينتظرون النتا ج في األسفل
عند المشرب .مطبخ الشعب يعني أن ال جا ا في هذ الجمهورية ،فالطباخون متبرعون من سكانها ،يجمعون ما تريد المتاجر رميه بم
يفرزونه ويطبخونه ليقدم وجبات يومية بين السابعة والثامنة مسا  .قد يتسا ل البعض :كم عدد سكان تلك الجمهورية؟ ال أحد يجيب عن هذا
الس ال .كان لديهم عنوان بريدي واحد ،قبل أن تطالبهم السلطات الدنماركية بعنوان لكل ساكن لح ر أعدادهم ،وهو أمر يجري التقيد به.
أ ّم ا عن العالقة ما المملكة وما م لحة الضرا ب والشرطة الدانماركية ،فيتبرق كريستيان لإلجابة ،وهو يضا بين أصابعه لفافة تبغ بدت
غير عادية ،ويقول" :عالقتنا ما مملكتنا منذ أسّسنا مدينتنا الحرل في العام  ،1631لم تكن عالقة جيّدل دا ماً ،لكن ما الزمن تبيّن لهم ولقوات
الشرطة أننا نعي حكما ً ذاتياً ال يستطيا أحد انتزاعه منا".
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تطبيقـــات

قاد برعونة في في أوروبا فضبط باإلمارات


الخبر  -أوقفت شرطة أبو يبي مواطنا ً إماراتيا ً قادل سيارته "المرسيدس" فيي إحيدى العواصيم األوروبيية ب يورل طا شية ومسيتفزل
للجمهور ،م كدل أن الواقعة تعد إسا ل لسمعة ايمارات ،وإنه نجا من العقاب في أوروبا فيتم توقيفيه فيي ايميارات .وحسيب صيحيفة
“ايمارات اليوم” ،تمكنت شرطة أبويبي من تحديد هوية قا د المركبة الثانية من طراز “مرسيدس” التي يهيرت أخييراً فيي مقطيا
فيديو على مواقا التواصل االجتماعي ،حيث يظهر سا ق وهو يقود مركبة تحمل لوحة إمارتية في إحدى اليدول األوروبيية ب يورل
طا شة ومستفزل للجمهور ،األمر الذي يعد إسا ل لسمعة ايمارات ،وأبنا ها المعروف عنهم حسن السلوك وااللتيزام باألنظمية والقييم
الحضارية أينما كانوا.
ونقلت ال حيفة عن مدير عيام العملييات المركزيية بشيرطة أبيويبي ،العمييد مهنيدس حسيين الحياربي :إن مباحيث الميرور بمديريية
المرور والدوريات بشرطة أبويبي رصدت هذا السيلوك الميروري غيير المسي ول ،وتحدييد هويية السيا ق المتهيور ،وتيم اسيتجوابه
حول الواقعة ،والتحفظ عليه تمهيداً يحالته الى الجهات المخت ة .وشدد الحاربي عليى أن كيل ميواطن يقيود مركبتيه خيارج الدولية،
هو سفير لإلمارات وقيم مجتمعهيا الحضيارية ،وعلييه أن يحسين تمثيلهيا .وفيي مقابلية هاتفيية ميا فضيا ية “العربيية” أوايح الكاتيب
ال حفي محمد الحمادي ر يس تحرير صحيفة ” االتحاد” ايماراتية :أنه تم توقيف المواطن ايمياراتي طبقياً للقيانون ،ألن الجريمية
التي ارتكبها يعاقب عليها في الدولة األوروبية ،ولكن ألن المواطن أفلت من العقاب وعاد إلى ايمارات فقيد تيم توقيفيه طبقيا ً للقيانون
6
ايماراتي ،خاصة أنه أسا إلى دولته وسمعتها".



التعليق  -لدينا في مدونة قانون الجزا الكويتي نصٌ ذو عالقة ،يمكن تفعيليه فيي هيذا ال يدد ،فالميادل رقيم  12مين القيانون رقيم 19
لسنة  1690بإصدار قانون الجزا تنص على اآلتي:
"تسري أحكام هذا القانون ايضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكوييت فعيال معاقبيا علييه طبقيا الحكيام هيذا القيانون
وطبقا الحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل ،وذلك اذا عياد اليى الكوييت دون ان تكيون المحياكم االجنبيية قيد
برأته مما أسند اليه".
و بذلك ،فإن القانون الكويتي يطبق على كل كويتي يرتكب في الخارج فعالً معاقبا ً عليه في كيل مين القيانون الكيويتي و قيانون مكيان
ارتكاب الجريمة معاً ،و ذلك إذا عاد إلى الكويت من دون أن تتم محاكمته هناك.
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