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 اىٍفخغيم

إف اٞنعطيػػات الػػي يسػػتند اليهػػا اٞنشػػرع الػػوطين يف ٓنديػػد غايػػة قاعػػدة اإلسػػناد، يػػتم التعامػػل معهػػا يف 
مقتضا  أما القبوؿ –مرحلة زمنية سابقة كحالية من قبل بعض التشريعات كفقا ٞننه  نظرم شامل ك عاـ 

يػػتم التوصػػل مػػن خاللػػ  إُف حػػل ك قػػد ال تراعػػ  فيػػ  توقعػػات االفػػرادع ك ال  –أك الػػرفض لنظريػػة اإلحالػػة 
ٞنالئمػػػػػػة مقتضػػػػػػيات التجػػػػػػارة الدكليػػػػػػة، ك انعػػػػػػداـ التنسػػػػػػي  بػػػػػػٌن الػػػػػػنظم اؿ قانونيػػػػػػة اٞن تلفػػػػػػة، ك نتيجػػػػػػة 
لتطورعالقات التجارة الدكلية، ك فسح آّاؿ اماـ االش اص لالرتبػاط يف عالقػات قانونيػة دكليػة خاصػة، 

تلػػػك العالقػػػات اف تبحػػػ  يف تشػػػريعاهتا امكانيػػػة تطبيػػػ   اثػػػار تسػػػاب  القػػػوانٌن الوطنيػػػة للػػػدكؿ الػػػي ٕنسػػػها
القوانٌن االجنبيةع ّنا يصػلح ٜنكػم تلػك العالقػات اٞنشػوبة بعنصػر اجنػفعك حيػ  اف القػوانٌن الوطنيػة ٟنػا 
الواليػػة التشػػريعية ك القضػػائية يف حػػدكد اقليمهػػاع اقتضػػ  اٜنػػاؿ اف تكػػوف اشػػارهتا لتطبيػػ  القػػانوف االجنػػف 

القانوفعفقػػػد يقبػػػل القػػػانوف االجنػػػف بػػػاف يكػػػوف صػػػاح  االختصػػػاص ك يسػػػمح بتطبيػػػ  غًنمل مػػػة لػػػ لك 
القواعد اٞنوضػوعية فيػ  ٜنكػم العالقػةعك قػد ٬نتنػ  عػن قبػوؿ االختصػاص فتتحػرؾ قواعػد االسػناد فيػ  لعقػد 
االختصاص اُف قانوف اخرعقد يكوف قانوف القاض  ال م ينظػر النػ اع اك قػانوف اخػر اجنػفع فالتشػريعات 

لػػي اكػػدت االكتفػػاء بتطبيػػ  القواعػػد اٞنوضػػوعية َف تسػػمح  تطبيػػ  االحالػػةع امػػا تلػػك التشػػريعات الػػي ا
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تأخ  بالقانوف االجنف بوصف  كػال غػًن قابػل للتج ئػة فإ ػا تقػرر االخػ  بأحكػاـ االحالػةعك اٞنتتبػ  لطريقػة 
تطبي  انس  القوانٌن ٜنكم  يتسب  بضياع فرصة الوصوؿ اُف القبوؿ اك الرفض الشامل آّرد لإلحالة قد

العالقػػة القانونيػػة الدكليػػة اٝناصػػةعكلك  ٥نقػػ  اٟنػػدؼ الػػ م كجػػدت قاعػػدة االسػػناد ٜنمايتػػ  مػػن توقعػػات 
االطػػراؼ اٞنشػػركعة اكٓنقيػػ  مبػػدا العدالػػة اقتضػػ  االمػػر اف ٦نفػػف مػػن كطػػأة اٛنػػـ  بقبػػوؿ االحالػػة أكرفػػض 

ًنهاعكبعبػارة اخػرل البػد مػن الوقػوؼ علػ  الغػرض اكنض  ٞنصلحة االطػراؼ حسػابا يف تقريراالحالػة مػن غ
 .ال م تسع  قواعد االسناد اُف ٓنقيق  ك نبح  عن حلوؿ لتحديد كظيفة قاعدة االسناد

كاف خلو ساحة القانوف الدكِف اٝنػاص مػن دراسػات معمقػة مفصػلة تتػوُف كضػ  حلػوؿ تفصػيلية ٟنػ   
ي تفضػ  اليهػا حالػة االختالفػات اٜناصػلة بػٌن االشكالية ت ًن اٜناجة اُف ُنػ  عػرض تفصػيل  للنتػائ  الػ

فقهػػػاء القػػػانوف الػػػدكِف اٝنػػػاص حػػػوؿ قبػػػوؿ االحالػػػة ك رفضػػػها مػػػ  موقفػػػا لتشػػػريعات كمػػػا يػػػ دم اليػػػ  هػػػ ا 
االخػػتالؼ مػػن تفويػػت لغػػرض قاعدةاالسػػنادع ككػػ لك اٜنلػػوؿ اٞنقرتحػػة يف نطػػاؽ القػػانوف الػػدكِف اٝنػػاص 

 االسناد. لتحديد كظيفة قواعد
Abstract 
The data which it is based national legislator in determining the very 

base of attribution, it is dealt with in previous and current point in time by 

some of the legislation, according to a comprehensive theoretical approach 

And in –which its impose The acceptance or rejection of the theory of 

referral - which may not take into account the expectations of individuals, 

and are not reached through a solution and to fit the requirements of 

international trade, and the lack of coordination between the different legal 

systems, As a result the international trade, and make way for people to 

link in the private international legal relations, sparked raced the national 

laws of countries that affect them those relationships that are looking at the 

possibility of the application of legislation of foreign laws, including those fit 

to rule the vestiges foreign relations component, 

And where the national laws of its legislative mandate and the judiciary 

within its territory, the case required to be Referring to the application of 

foreign law non-binding of that law, the foreign law accepts that the owner 

of jurisdiction and allow the application of the substantive rules in which the 

rule of the relationship, and may refrain from acceptance of jurisdiction,the 

rules of attribution in which to hold jurisdiction to another law, may be the 

judge hearing the dispute other law or the law of a foreign, Legislation, 

which confirmed sufficiency applying the substantive rules did not search 

application assignment, either such legislation that take foreign law as both 

an indivisible they decide to adopt the provisions of the assignment 
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And follower of the way of acceptance or destruction rejection abstract 

referral  may cause the loss of access to the application of the most 

suitable laws for the rule of international legal relationship, and in order to 

achieve the goal that found the backing base to protect it from the 

legitimate expectations of the parties the principle of justice it is necessary 

to temper the impact of the assertion to accept assignment for the benefit 

of the parties account of others, in other words to be standing on the 

purpose for which it seeks to achieve attribution rules and look for solutions 

to determine the function of attribution base. 

And that free yard of private international law of in-depth studies 

detailed is developing detailed solutions to the dilemma raises the need to 

discuss a detailed presentation of the results that lead to it the case of 

winning the differences between scholars of private international law on 

accepting the assignment and its refusal to stand for the legislation and 

what it leads to this difference of miss for the purpose of it, as well as 

within the scope of the proposed private international law to determine the 

function Attribution rules solutions.

 اىٍلػٌث:

إف االعتبارات الي يستلهم منها اٞنشرع الوطين غاية قاعدة اإلسناد، يتم التعامل معها يف مرحلة زمنية 
سػػػابقة كحاليػػػة مػػػن قبػػػل بعػػػض التشػػػريعات يػػػدعمها الػػػبعض مػػػن فقػػػ  القػػػانوف الػػػدكِف اٝنػػػاص، فضػػػال عػػػن 

مقتضا  أمػا بػالقبوؿ أك الػرفض لنظريػة اإلحالػة، كبنػاء  التطبيقات القضائية، كفقا ٞننه  نظرم شامل كعاـ
علػػ  هػػ ا اٞنػػنه  قػػد ال تراعػػ  توقعػػات األطػػراؼ، كال يػػتم التوصػػل إُف حلػػوؿ مالئمػػة ٞنقتضػػيات التجػػارة 
الدكلية، كانعداـ التعايش كالتعاكف بٌن النظم القانونية اٞن تلفة، كه ا ال م ذكرنا  من أثار ٟن ا اٞننه  ه  

ع علمػػػػا اف التطػػػػور اٜناصػػػػل يف أهػػػػداؼ كغايػػػػة قاعػػػػدة اإلسػػػػناد الوطنيػػػػة الػػػػي ترمػػػػ  لتحقيقهػػػػاالػػػػي ٕن ػػػػل 
التعامالت الدكلية شج  البعض من التشريعات منها القانوف الدكِف اٝناص االٞناين كك ا القانوف التشيك  

لتوقعػػات االفػػراد  اُف تبػػين موقفػػا مرنػػا مػػن االحالػػة كتبنيهػػا فيمػػا اذا حقػػ  االخػػ  ّٔػػا العدالػػة كحقػػ  ٘نايػػة
اٞنشػػػركعةع ِنػػػالؼ التشػػػريعات االخػػػرل كباٝنصػػػوص التشػػػريعات ذات النظػػػاـ الالتيػػػين كالقػػػانوف الفرنسػػػ  
كاٞنصرم كالعراق  الي الزالت متمسكة بػاٞنوقف العػاـ آّػرد اٞنسػب  مػن االحالػةع مػ  االخػ  ّٔػا علػ  ٥نػو 

فيمػػػا اذا كرد الػػػن  عليهػػػا ّنوجػػػ  االتفاقيػػػات االسػػػت ناء م ػػػل اهليػػػة اٞنلتػػػـ  بالسػػػفتجة كاالخػػػ  باإلحالػػػة 
 الدكلية.

تشػريعية  مواقػفاٞنتقػدـ، ظهػرت اجتهػادات فقهيػة تبعتهػا التقليػدم كنتيجة لشػعور القصػور يف اٞنػنه  
لتغيػػًن فلسػػفة التعامػػل مػػ  اإلحالػػة، مػػن خػػالؿ ربػػط األخػػًنة بغايػػة قاعػػدة اإلسػػناد، كالوظيفػػة الػػي ت ديهػػا، 

اقرها اٞنشرع قصد من كرائها اختيػار انسػ  القػوانٌن ٜنكػم العالقػة الدكليػة اٝناصػة فقاعدة اإلسناد حينما 
من بٌن النظم القانونية اٞن تلفة، ك٘ناية التوقعات اٞنشركعة لألفراد، ل ا ارتأينا ُن  ه ا اٞنوضوع ٞنا ٪نوي  
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ين علػػ  مػػنه  مػن أ٨نيػػة كمػػا ينطػػوم عليػػ  مػن اثػػر يػػنعكس علػػ  العالقػػات ذات العنصػر األجنػػف، معتمػػد
ٓنليل  للنصوص التشريعية، كالفق  اٞنقارف باإلضافة إُف التطبيقات القضائية يف الكشػف عػن غايػة قاعػدة 
اإلسػػناد الوطنيػػة للوصػػوؿ إُف حػػل كظيفػػ  يسػػمح ألخػػ  موقػػف مػػن اإلحالػػة بػػالقبوؿ أك الػػرفض ّنػػا ٪نقػػ  

  .اٞنصلحة كالعدالة يف العالقة موضوع اٞننازعة
ينػا مػن اال٨نيػة ّنكػاف البحػ  يف هػ ا اٞنوضػوع ٝنلػو سػاحة القػانوف الػدكِف اٝنػاص من كل مػا تقػدـ را

من دراسات معمقة مفصلة تتوُف كض  حلوؿ تفصيلية ٟن   االشكالية كسنقسم ه   الدراسة اُف مبح ٌن 
نتنػاكؿ يف االكؿ الوقػوؼ علػ  ُنػ  عػرض تفصػيل  للنتػػائ  الػي تفضػ  اليهػا حالػة االختالفػات اٜناصػػلة 

كمػا يػ دم اليػ  هػ ا  عفقهاء القانوف الدكِف اٝناص حوؿ قبوؿ االحالة كرفضها مػ  موقػف التشػريعات بٌن
االخػػتالؼ مػػن تفويػػت لغػػرض قاعػػدة االسػػناد امػػا اٞنبحػػ  ال ػػاين فسػػندرس فيػػ  اٜنلػػوؿ اٞنقرتحػػة يف نطػػاؽ 

 .القانوف الدكِف اٝناص لتحديد كظيفة قواعد االسناد
ةثثَ٘ اىثثؽفو واىلتثثٔل وأضهثثام االحشثثاه ٌفٓثثٔم اإلضاىثثث : اىٍتطثثد االول

 اىخلي٘ػي 

لقد مرت التشريعات اٞنقارنة فضال عن الفق  كالقضاء يف نطػاؽ تنػازع القػوانٌن ّنػرحلتٌن، سػابقة علػ  
يف قضية )فورجػو(، االسػاس  ُٖٕٖظهور االحالة كالحقة ٟنا، كالفاصل ال مين بٌن اٞنرحلتٌن حصل عاـ 

االجنف ال م تشًن الي  قواعػد االسػناد الوطنيػة، بعػدما كػاف القاضػ   ال م برر ظهور فهم جديد للقانوف
الوطين يتج  فورا اُف القواعد اٞنوضوعية اٞنادية، فيتعرؼ عليها ك٪نػدد مضػمو ا ليطبقهػا علػ  النػ اع، دكف 

وف االكػرتاث اُف قواعػػد االسػناد يف القػػانوف االجنػف، كمػػن ا ػػا تعقػد االختصػػاص لقانو ػا، اـ تت لػػ  لقػػان
دكلة اخرل، ما دع  لظهور فكرة االحالة كاختالؼ الفقػ  كالقضػاء يف تبنيهػا بػٌن م يػد كمعػارض كألجػل 
الوقوؼ عل  تلك االختالفات كحج  اصحأّا ارتأينا تقسيم ه ا اٞنبح  اُف مطلبٌن نتناكؿ يف اٞنطل  

   ال اين.االكؿ االْنا  الرافض االخ  باإلحالة كدراسة االْنا  اٞن يد ٟنا يف اٞنطل
 االرجبٖ اٌشافغ ٌألخز ثبإلحبٌخ : املـٍت األٚي

إف اإلحالة كفقا ألنصار ه ا االْنا ، تعد من اٞنفاهيم القانونية غًن القابلة للتطبي ، كيسند رأيهم ه ا 
٠نموعة من اٜنج ، كاٞنربرات القانونية، كالواقعية، تفرضها العالقػات القانونيػة الدكليػة اٝناصػة، فهػم يػركف 

قواعػػػػد اإلسػػػػناد يف دكلػػػػة القاضػػػػ ، فيمػػػػا إذا أشػػػػارت إُف تطبيػػػػ  قػػػػانوف أجنػػػػف، ينطبػػػػ  منػػػػ  القواعػػػػد  إف
فاإلسػػناد إُف القػػانوف األجنػػف، هػػو إسػػناد موضػػوع ، إم إسػػناد إُف . (ِ)اٞنوضػػوعية، دكف قواعػػد اإلسػػناد

إلسناد الي يتضمنها القانوف . فقواعد ا(ّ) القواعد اٞنادية يف القانوف الواج  التطبي ، كليس إسنادا إٗناليا
األجنف، غًن معنية ُنكم العالقة، إال باٞنقدار ال م أشارت إلي  قاعدة اإلسناد يف دكلة القاض ، كألجل 

                                                        
للم يد من التفصيل ينظر د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، تنازع القوانٌن "دراسة مقارنة"، دار اٞنطبوعات اٛنامعية، اإلسكندرية،  -ِ
 .ِْٕ، صَُِّ، بغداد، ُ. د. عبد الرسوؿ عبد الرضا، القانوف الدكِف اٝناص، مكتبة السنهورم، طُٕٓ -ُٔٓ، صََُِ
 .َٗ، صََِٔ، ُد.صالح الدين ٗناؿ الدين، تنازع القوانٌن، دراسة مقارنة بٌن الشريعة كالقانوف، ط -ّ
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الوقػوؼ أك ػر علػ  مضػموف تلػك اٜنجػ  كاٞنػربرات سنقسػم هػ ا اٞنطلػ  إُف فػرعٌن ٦نصػ  الفػرع األكؿ 
 اين اٞنربرات الواقعية. لدراسة اٞنربرات القانونية كندرس يف الفرع ال 

 المبررات القانون   :الفرع األكؿ
يستند أنصار ه ا اٞن ه ، الرافض لإلحالة، يف تربير موقفهم، إُف حجة مفادها، إف اٞنشرع الوطين ػ 
بالنسبة لقاض  اٞنوضوع ػ إذا حكم باختصاص القانوف األجنف، فه ا ال يعين ان  قبل الت ل  عن اٞنهمة، 

. فإذا أشارت، قواعد اإلسناد يف دكلة القاض ، إُف تطبي  قانوف (ْ)ابتداء كه  حل التنازع الي عرض ٟنا
اٛننسية، بالنسػبة للشػ   اٞنطلػوب ٓنديػد أهليتػ ، إ٧نػا تفعػل ذلػك كفػ  سياسػة ٓنقػ  العدالػة، أمػا تركهػا 

ب لك، قد فٌوت  كيكوف القاض  .(ٓ)كتنفي  سياسة أجنبية، فاألمر ّٔ   الصورة، ي دم إُف نتائ  عكسية
هدؼ قاعدة اإلسناد الساعية إُف التوفي  كالتنسي  بٌن األنظمة القانونية اٞنتعددة، الختيار احدها، ٜنكم 
العالقػة الدكليػة اٝناصػة اٞنشػػوبة بعنصػر أجنػف. كال يبقػ  يف ضػػوء ذلػك، إال االنتقػاؿ إُف تطبيػ  األحكػػاـ 

.فإخضػاع النػ اع للحػل كفقػا لقواعػد (ٔ)العالقػة القانونيػةيف القانوف األجنف، علػ   -اٞنوضوعية -الداخلية 
اإلسناد يف القانوف األجنف فإننا نكوف ب لك قد خضعنا لنظػرة اٞنشػرع األجنػف كتقػدير  للمقتضػيات الػي 
ٕنلػ  اٜنػل الواجػ  اإلتبػاع يف ٠نػاؿ العالقػات الدكليػة اٝناصػة كهػ ا اٜنػل يتنػاىف مػ  طبيعػة قواعػد اإلسػناد 

. إذ يػػرل بعػػض الفقػػ  الفرنسػػ ، إف القاضػػ  الػػ م ينظػػر النػػ اع، يطبػػ  ُنػػ  (ٕ)هػػا كغرضػػهاككظيفػػة كجود
قاعدتػػػ  التنازعيػػػة اٝناصػػػة، ككظيفتهػػػا حسػػػن التوصػػػل، إُف ٓنديػػػد كامػػػل، لنظػػػاـ قػػػانوين، يتػػػوُف حػػػل النػػػ اع 

 .(ٖ)اٞنعركض أمام ، كفقا ٞنا ٕنلي  علية إرادة مشرع  الوطين
ي دم إُف نتائ  شاذة، إذ يلـ  القاض  الوطين، ُنل التنػازع  -اإلحالةقبوؿ  -كاف القوؿ بغًن ما تقدـ

مػػرتٌن، األكُف بتوجيػػ  مػػن قواعػػد اإلسػػناد الوطنيػػة، كاألخػػرل بتوجيػػ  قواعػػد اإلسػػناد يف القػػانوف األجنػػف، 
يف  . كمػػا إف إلػػ اـ القاضػػ ، بتطبيػػ  قواعػػد اإلسػػناد(ٗ)ك٪نصػػل االخػػتالؼ يف اٞنػػرة ال انيػػة عنػػ  بػػاٞنرة األكُف

القػػػػانوف األجنػػػػف، يػػػػ دم إُف تطبيػػػػ  نظػػػػاـ قػػػػانوين علػػػػ  شػػػػ   معػػػػٌن، غػػػػًن معػػػػركؼ بالنسػػػػبة لقانونػػػػ  
لي يػػا سػػفيها مقيمػػا يف العػػراؽ، . فلػػو أف ا٤ن(َُ)الش صػػ ، الواجػػ  التطبيػػ  طبقػػا لقاعػػدة اإلسػػناد الوطنيػػة

  اٜنجػػر عليػػ  كفقػػا كعػػرض أمػػر اٜنجػػر عليػػ  أمػػاـ اػػاكم العراقيػػة، فػػاألخًنة إف أخػػ ت باإلحالػػة، سػػتوق

                                                        
الكتاب األكؿ، اٞنبادئ العامة يف تنازع القػوانٌن، منشػورات اٜنلػف د.حفيظة السيد اٜنداد، اٞنوج  يف القانوف الدكِف اٝناص،  -ْ

 .ُٓٓ، صَُِّاٜنقوقية،بًنكت، 
تنفيػ  األحكػاـ األجنبيػة،  -تنازع االختصػاص القضػائ  الػدكِف -د.٣ندكح عبد الكرمي، القانوف الدكِف اٝناص، تنازع القوانٌن -ٓ

 .ُٔ، صََِٓ، ُدار ال قافة، ط
اٞنضػػموف الواسػػ  اٞنتعػػدد اٞنوضػػوعات، منشػػورات اٜنلػػف  -لبسػػتاين، اٛنػػام  يف القػػانوف الػػدكِف اٝنػػاصينظػػر د.سػػعيد يوسػػف ا -ٔ

 .ْٗٔ، صََِٗ، ُاٜنقوقية، ط
للم يػػد مػػن التفصػػيل ينظػػػر د.فػػ اد عبػػد اٞنػػػنعم ريػػاض، د.سػػامية راشػػػد، تنػػازع القػػوانٌن كاالختصػػػاص القضػػائ  الػػدكِف كأثػػػار  -ٕ

 .ُُُ، صُْٗٗلعربية، األحكاـ األجنبية، دار النهضة ا
 .ِِٔ، صََِٖ، ُفانساف هوزي ، القانوف الدكِف اٝناص، اٞن سسة اٛنامعية للدراسات كالنشر كالتوزي ، ط -. بيار مايرٖ
 .ُٕٓ-ُٔٓد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ٗ

، ُْٕٗ، بغػداد، ِالتفػيض، ط ، مطبعػةُللم يد من التفصيل ينظر د.جابر جاد عبد الػر٘نن، القػانوف الػدكِف اٝنػاص، ج -َُ
 .ِٖٖص
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 عشر ثام ال ال دد

لي يػػة بتطبيقػػ ، يف حػػٌن إف نظػػاـ شػػارت قواعػػد اإلسػػناد اال٤نأللقػػانوف العراقػػ ، كهػػو قػػانوف اٞنػػوطن، الػػ م 
 )اٜنجر لسف ( غًن معركؼ يف القانوف االنكلي م، بل يعترب ٢نالفا للنظاـ العاـ. 

ٟنػا، بشػكل قػد يتسػب  اإلحالػة ّنػوقفهم الػرافض  ولكل ما تقدـ من اٜنج  القانونية، ٕنسك مناهضػ
بضػػياع حقػػوؽ األطػػراؼ، لعػػدـ احػػرتاـ التوقعػػات اٞنشػػركعة ٟنػػم، أك انتفػػاء مبػػدأ العدالػػة، نتيجػػة التمسػػك 

دكف قواعػػد  -بشػػكل ٠نػػرد عػػن هػػدؼ قاعػػدة اإلسػػناد   -بتطبيػػ  القواعػػد اٞنوضػػوعية يف القػػانوف األجنػػف
ح للقاضػػ  بالبحػػ  عػػن كظيفػػة قاعػػدة الػػي قػػد تكػػوف األقػػرب ٜنكػػم العالقػػة، فيمػػا لػػو ٚنػػ -اإلسػػناد فيػػ 

 اإلسناد الي أعطت االختصاص للقانوف األجنف.
 المبررات الواق     :الفػػرع الثػاني

كمن ضػمن اٜنجػ  الػي اسػتند إليهػا االْنػا  اٞنعػارض، إف األخػ  باإلحالػة يػ دم إُف الوقػوع يف حلقػة 
قاضػػػ  اٞنوضػػػوع، إُف القػػػانوف الواجػػػ  . كال ٬نكػػػن اٝنػػػالص منهػػػا، كال توصػػػل (ُُ)مفرغػػػة ال فكػػػاؾ منهػػػا

. كذلػػك أمػػر مػػن (ُِ)التطبيػػ ، ٣نػػا يفقػػد أصػػحاب العالقػػة االطمئنػػاف إُف خضػػوع عالقػػتهم لقػػانوف معػػٌن
شػػان ، عػػػدـ احػػرتاـ توقعػػػات األطػػػراؼ، كفقػػداف األمػػػاف القػػانوين بالنسػػػبة لفرقػػػاء العالقػػة القانونيػػػة الدكليػػػة 

لقػػػػػػانوف الػػػػػػ م ٪نكػػػػػػم عالقػػػػػػاهتم كركابطهػػػػػػم اٞناليػػػػػػة اٝناصػػػػػػة، إذ سػػػػػػيكوف مػػػػػػن العصػػػػػػ  علػػػػػػيهم معرفػػػػػػة ا
. كه ا ما ٫نالف هدؼ قاعدة اإلسناد الساعية لتحقي  العدالة ك٘ناية التوقعػات اٞنشػركعة (ُّ)كالش صية

 ألطراؼ العالقة. 
( ُْ)كتفسًن مػا تقػدـ، إف قاعػدة اإلسػناد يف القػانوف األجنػف، فيمػا إذا أشػارت إُف تطبيػ  قػانوف أخػر

جػػة، يقضػػ  الرجػػػوع أكال إُف قواعػػد اإلسػػناد يف األخػػًن، فػػػإذا قضػػت هػػ   القواعػػد تطبيػػػ  فػػاف منطػػ  اٜن
 .(ُٓ)قانوف معٌن، تعٌن الرجوع أكال إُف قواعد اإلسناد يف ه ا القانوف اٛنديد، كهك ا اٜناؿ إُف ماال  اية

لقاضػػ ، أف كهكػػ ا يرتػػد االختصػػاص بػػالن اع مػػن قػػانوف دكلػػة إُف قػػانوف دكلػػة أخػػرل، دكف أف يسػػتطي  ا
. كهػػػ ا (ُٔ) ػػػائ  مػػػرة أخػػػرللالايتوقػػػف عنػػػد حػػػد معػػػٌن، كهػػػو مػػػا يػػػ دم إُف البػػػدء يف تسلسػػػل اإلحالػػػة 

االنتقػاد ينطلػػ  فيػػ  خصػػـو اإلحالػػة، مػػن اٜنجػػة األساسػػية الػػي يتسػػلح ّٔػػا أنصػػارها، اٞنتم لػػة بانتفػػاء قػػدرة 
، إف القػػانوف األجنػػف يعػػد كػػال ال الفصػػل، بػػٌن قواعػػد القػػانوف األجنػػف الواجػػ  التطبيػػ ، أك بعبػػارة أخػػرل

                                                        
 . ُٕٓ-ُٔٓد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص  -ُُ
للم يد من التفصيل حوؿ هػ ا اٞنوضػوع ينظػر د. غالػ  علػ  الػداكدم، د. حسػن ١نمػد اٟنػداكم، القػانوف الػدكِف اٝنػاص،  -ُِ

. ِٕ، صََِٗ، ّ، العاتك لصناعة الكتػاب، طِ، جتنفي  األحكاـ األجنبية -تنازع االختصاص القضائ  الدكِف -تنازع القوانٌن
 أشار ل لك باٞنضموف. ِْٕد. عبد الرسوؿ عبد الرضا، مصدر ساب ، ص

 .ُٗٓد. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، مصدر ساب ، ص -ُّ
ن سػػواء كػػاف القػػانوف الػػ م أشػػارت إليػػ  قواعػػد اإلسػػناد يف القػػانوف الواجػػ  التطبيػػ  هػػو قػػانوف القاضػػ  نفسػػ  )اإلحالػػة مػػ -ُْ

 الدرجة األكُف(، أـ قانوف دكلة ثال ة )اإلحالة من الدرجة ال انية(.
، كللم يػػد مػػن التفصػػيل حػػوؿ الفكػػرة أعػػال  يػػ كر اٞن لػػف ُُُ. د. فػػ اد عبػػد اٞنػػنعم ، د. سػػامية راشػػد ، مصػػدر سػػاب  ص ُٓ

 ( من نفس الصفحة.ِ( يف اٟنامش رقم)Batiffolتعليقا للفقي  )
.هشػػاـ ١نمػد صػػادؽ، د.عكاشػػة ١نمػػد عبػػد العػاؿ، د. حفيظػػة السػػيد اٜنػػداد، القػػانوف الػػدكِف للم يػد مػػن التفصػػيل ينظػػر د -ُٔ

 .ٓٗ، صََِٔاٝناص، تنازع القوانٌن، االختصاص القضائ  الدكِف، اٛننسية، دار اٞنطبوعات اٛنامعة، مصر، 
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ِْٕ 

للقػوؿ إف األخػػ  باإلحالػػة يعػػد ٢نالفػػة ألبسػػط اٞنبػػادئ  (ُٖ). هػػ ا الػػ م دعػػ  الػػبعض مػػن الفقػػ (ُٕ) يتجػ أ
 القانونية الي تقض  بضركرة االطمئناف كاالستقرار يف اٞنراك  القانونية.

الفقيػ  االيطػاِف )بػوزاين( إُف تشػبي  إف الفكرة الي تقدمت حوؿ اإلحالة كارتػداداهتا، هػ  الػي دفعػت 
اإلحالػػػػة "بلعبػػػػة اٞنضػػػػرب"، كالفقيػػػػ  األٞنػػػػاين )كػػػػاهن( علػػػػ  تشػػػػبيهها )بغػػػػرؼ اٞنرايػػػػا(، كمػػػػا اعتػػػػرب  معظػػػػم 

. إذ إف القاضػػػػ  (ُٗ)انػػػػ  كقػػػػوع يف حلقػػػػة مفرغػػػػة ال سػػػػبيل لل ػػػػركج منهػػػػا -اٞنعارضػػػػٌن لإلحالػػػػة -الفقهػػػػاء
ل، كتوصػل  إُف االسػتحالة يف الوقػوؼ علػ  قػانوف ٪نكػم سيكوف يف حركة دائرية، تقتضػ  الػدكر كالتسلسػ

العالقة القانونية، ّنا ي دم إُف اإلخػالؿ ّنبػدأ إ٩نػاد قػانوف ٪نكػم كػل عالقػة قانونيػة ٜنظػة نشػوئها. كنتفػ  
مػػ  الفقػػ  الػػ م يػػرل، إف هػػ ا االْنػػا  ينطلػػ  مػػن نقطػػة جوهريػػة مفادهػػا، حسػػم تنػػازع القػػوانٌن يػػتم ٞنػػرة 

اإلسناد يف قانوف القاض ، فاٞنشرع الوطين إ٧نا يرـك اختيػار انسػ  القػوانٌن مالئمػة كاحدة، حس  قواعد 
القواعػػد اٞنوضػوعية يف القػػانوف  -ٜنكػم العالقػة القانونيػػة اٝناصػة، كانسػ  القػػوانٌن هػو القػػانوف اٞنشػار إليػ 

 .(َِ)ّنوج  قواعد اإلسناد الوطنية -األجنف
كبالتػػاِف ٓنقيػػ  االسػػتقرار  -حسػػ  هػػ ا االْنػػا  -فرغػػةكعلػػ  ذلػػك فػػال سػػبيل لل ػػركج مػػن اٜنلقػػة اٞن

للمراك  القانونية، إال بتطبي  القواعد اٞنوضوعية يف القانوف األجنف، الػ م تشػًن إليػ  قواعػد اإلسػناد، أم 
. فمػن (ُِ)خػ  باإلحالػةإهدار اآلخ  بنظرية اإلحالة. كفهم ما تقدـ يفسر مبىن التشريعات الي تػرفض األ

 ُْٖٗلسنة  ّٖ نصت صراحة عل  رفض اإلحالة اٞنشرع اٞنصرم يف القانوف اٞندين رقم التشريعات الي
( كالي جاء ّٔا" إذا تقرر إف قانونا أجنبيا هو الواجػ  التطبيػ ، فػال يطبػ  منػ  إال أحكامػ  ِٕيف اٞنادة )

إذ نصػت الفقػرة  . كه ا هو مسلك اٞنشرع العراقػ ،(ِِ) الداخلية دكف الي تتعل  بالقانوف الدكِف اٝناص"
علػػ  انػػػ  "إذا تقػػػرر إف قانونػػػا  ُُٓٗلسػػػنة  َْ( مػػػن القػػػانوف اٞنػػدين العراقػػػ  رقػػػم ُّاألكُف مػػن اٞنػػػادة )

أجنبيػػػػا هػػػػػو الواجػػػػ  التطبيػػػػػ ، فإ٧نػػػػا تطبػػػػػ  منػػػػ  أحكامػػػػػ  اٞنوضػػػػوعية دكف الػػػػػي تتعلػػػػ  بالقػػػػػانوف الػػػػػدكِف 
 .  (ِّ)اٝناص"

كنعتقد إف ال م دع  اٞنشرع العراق  إُف ه ا اٞنوقف من اإلحالة، نػات  عػن تصػور مفػاد ، إف منطػ  
اإلحالة ي ًن صعوبات كاقعية، من الصعوبة ّنكاف تالفيها، كبالرغم من سػالمة موقػف اٞنشػرع العراقػ ، إال 

ّنركنة اكرب حفاظا عل  توقعات  إننا كنا نتمىن علي  االبتعاد عن الرفض العاـ آّرد من اإلحالة، كالتعاط 
األشػػ اص اٞنشػػركعة، كحرصػػا علػػ  تبػػين اٞنوقػػف الػػ م ٪نقػػ  العدالػػة، كاف اسػػتلـ  اٜنػػاؿ اآلخػػ  باإلحالػػة 

                                                        
 .ْٗٔد.سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص -ُٕ
 .ُٗنقال عن د. صالح الدين ٗناؿ الدين، مصدر ساب ، ص -ُٖ
 .َٓٔد.سعيد يوسف البستاين، اٞنصدر نفس ، ص -ُٗ
 .َُٔللم يد من التفصيل ينظر د.عكاشة ١نمد عبد العاؿ، تنازع القوانٌن...، مصدر ساب  اإلشارة إلي ، ص -َِ
، ُْٔٗ( مػػن القػانوف اٞنػػدين اليونػاين لعػػاـ ِّكاٞنػادة )، ُِْٗ( مػن القػػانوف اٞنػدين االيطػػاِف لعػاـ َّينظػر نػ  اٞنػػادة )  -ُِ
 .َُٖٗلسنة  ٕٔ( من القانوف اٞندين الكويي رقم ِٕ، كاٞنادة )ُْٗٗ( من القانوف اٞندين السورم لعاـ ِٗكاٞنادة )

الح الػػدين للم يػد مػن التفصػػيل عػن موقػف اٞنشػػرع اٞنصػرم كتربيػرات فقهػػاء القػانوف الػدكِف اٝنػػاص ٟنػ ا اٞنوقػف ينظػػر د.صػ -ِِ
 .ٓٗ-ْٗٗناؿ الدين، مصدر ساب ، ص

 .ِْٖ.ينظر للتفصيل عن موقف اٞنشرع العراق  كاألساس ال م يستند إلي  د. عبد الرسوؿ عبد الرضا، مصدر ساب ، ص-ِّ
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ِْٖ 

 عشر ثام ال ال دد

٘ناية لوظيفػة قاعػدة اإلسػناد، ك٘نايػة التطػور اٜناصػل يف نطػاؽ التجػارة الدكليػة. ٟنػ ا اخػ  اٞنشػرع العراقػ  
أهليػة اٞنلتػـ  ّنقتضػػ  اٜنوالػة التجاريػة، إذ نػ  يف الفقػػرة األكُف ّنفهػـو اإلحالػة بصػورة اسػػت نائية ِنصػوص 

عل  أف " يرج  يف ٓنديد أهلية اٞنلتػـ  ّنقتضػ   ُْٖٗلسنة  َّ( من قانوف التجارة رقم ْٖمن اٞنادة )
. فػػإذا أحػػاؿ هػػ ا القػػانوف إُف قػػانوف دكلػػة أخػػرل كانػػت  اٜنوالػػة إُف قػػانوف الدكلػػة الػػي ينتمػػ  إليهػػا اٞنلتػػـ 

 .(ِْ) واعد اٞنوضوعية يف قانوف تلك الدكلة كاجبة التطبي "الق
 اإلحبٌخ رفغري ٚؤعظ املا٠ذ٠ٓ اٌضبٟٔ: حجظ املـٍت

 قانوف إُف أشارت ما إذا القاض  قانوف يف اإلسناد قاعدة إف التقليدم، الفق  من اإلحالة أنصار يرل
 فان  أجنف،

. دكف االكتفاء بالقواعد اٞنوضوعية (ِٓ)األجنف يتعٌن عل  القاض  استشارة قواعد اإلسناد يف القانوف
. كهػػ ا االْنػػا  كػػاف ينطلػػ  مػػن موقػػف القضػػاء الفرنسػػ  مػػن مفهػػـو (ِٔ) ٜنكػػم العالقػػة القانونيػػة كتطبيقهػػا

 . (ِٕ)اإلحالة
كيرتكن أصػحاب هػ ا النظػر إُف مػربرات قانونيػة ككاقعيػة، كمػربرات ت كػد مفهػـو التنسػي  بػٌن القػوانٌن 
اٞنتنازعػػة، كتسػػهيل تنفيػػ  األحكػػاـ األجنبيػػة، كمػػا حػػاكلوا تلمػػس أساسػػا قانونيػػا كعلميػػا سػػليما يف تفسػػًن 

كاألسػس، اقتضػ  األمػر اإلحالة، كبياف أسس كمباين األخ  باإلحالة كألجػل الوقػوؼ علػ  تلػك اٞنػربرات 

                                                        
 .ِْْيف اٞنادة  َُٕٖلعاـ  ُْٗكه ا هو موقف قانوف التجارة العراق   اٞنلغ  رقم  -ِْ
 ُٖٕٖ/ ٔ/ ِْتعػػد اػػاكم الفرنسػػية أكؿ مػػن لفػػت انتبػػا  الفقػػ  كالتشػػريعات إُف مفهػػـو اإلحالػػة يف قضػػية )فوركػػػو(  يف  -ِٓ

كالػػي  أخػػ ت بإحالػػة بسػػيطة كبدرجػػة كاحػػدة كاُف قػػانوف دكلػػة اكمػػة كبقيػػت اػػاكم الفرنسػػية متمسػػكة ّٔػػا كانتقلػػت إُف دكؿ العػػاَف 
( سػنوات كتػػوىف ٓف فوركػو مػن أـ بافاريػ  )مػن اٞنانيػا( كلػد طبيعػ  قػدـ إُف فرنسػا مػ  أمػ  كعمػر  )األخػرل بػدرجات كبصػور ٢نتلفػة، كػا

فيهػػا دكف أف ٪نصػػل علػػ  اٞنػػوطن القػػانوين فيهػػا كتػػرؾ أمػػواال طائلػػة يف فرنسػػا دكف كارث ظػػاهر سػػول الورثػػة اٜنواشػػ  عػػن طريػػ  أمػػ ، 
إف رفػ  اٜنواشػ  أمػاـ اػاكم الفرنسػية دعػول مطػالبٌن بالرتكػة ألنفسػهم كفقػا كضعت كزارة اٞنالية الفرنسػية يػدها علػ  هػ   الرتكػة، إُف 

ألحكاـ قانوف مقاطعة بافاريا، استجابت ١نكمة البداءة ك١نكمة استئناؼ )بوردك( إُف ه   الطلبات بعػد أف إٔنػت التكييػف كاإلسػناد 
واجػػ  التطبيػػ  الػػ م ٪نكػػم الرتكػػة علػػ  أسػػاس انػػ  قػػانوف مػػوطن كفقػػا للقػػانوف الفرنسػػ  كتقػػرر تطبيػػ  القػػانوف األٞنػػاين بوصػػف  القػػانوف ال

 لك اٞنتويف القانوين، كه ا هو تطبي  القواعد اٞنوضوعية يف القانوف البافارم كترؾ تطي  القانوف البافارم كترؾ تطبي  قواعد اإلسناد، كب
تحقٌن من حي  القانوف األٞناين الػ م ٪نكػم نظػاـ تكوف نظرية اإلحالة قد رفضت من حي  التطبي  الفعل ، كإ م يعتربكف الورثة مس

بقواعد اإلسناد البافارية، إذ ذٌكر ١نكمػة الػنقض الفرنسػية بػاف  القضية، كٕنسك ١نام  الوزارة=  = اإلرث، درست كزارة اٞنالية الفرنسية
القواعػد األٞنانيػة ّنػا فيهػا القواعػد اٞنتعلقػة  اٞنقصود من القانوف البافارم األجنف ال م تقرر تطبيق  كف  قواعػد اإلسػناد الفرنسػية هػو كػل

ابت بتنازع القوانٌن، إذ إف قواعد إسناد األخًن ٓنيل اٜنكم إُف القانوف الفرنس  بوصف  قانوف اإلقامة الفعلية للمتويف عند الوفاة، استج
طلبات الورثػة اٜنواشػ  بػالطعوف الػي  ١نكمة النقض الفرنسية إُف ه ا الطل  كقبلت بنظرية اإلحالة كبقيت متمسكة ّٔا، كرفضت كل

، كأصػػػػدرت ١نكمػػػػة الػػػػنقض الفرنسػػػػية قػػػػرارات ٟنػػػػا باإلحالػػػػة يف أعػػػػػواـ ُِٖٗ/ِ/ِِقػػػػدمت ٟنػػػػا ككػػػػاف آخػػػػر تلػػػػك الػػػػدفوع بتػػػػاريخ 
. د. هشػػػاـ صػػػادؽ، ٗٓ، ينظػػػر د. ٣نػػػدكح عبػػػد الكػػػرمي، مصػػػدر سػػػاب ، صُٓٔٗ/ّ/ ُٗ، كيف ُّٔٗ/ٓ/ُٓ، كيف َُُٗ/ّ/ُ

أمػاـ القضػػاء الػػوطين "دراسػة مقارنػػة" يف تطبيػػ  القػانوف األجنػػف أمػػاـ ١نكمػة اٞنوضػػوع كرقابػػة اكمػة العليػػا علػػ   مركػ  القػػانوف األجنػػف
(، د. هشاـ خالد، االحالة "دراسة تطبيقية يف نطاؽ القانوف ُهامش رقم ) ّٕٕ، صُٖٔٗمنشاة اٞنعارؼ، اإلسكندرية، تفسًن ، 

 .           ّٕ، صَُِْامع ، ، دار الفكر اٛنُالدكِف اٝناص العري، ط
، أشػػار إليػػ ، َٔٔ، ُٖٓٗللم يػد مػػن التفصػػيل ينظػػر د.١نمػػد كمػػاؿ فهمػػ ، أصػوؿ القػػانوف الػػدكِف اٝنػػاص، طبعػػة ثانيػػة،  -ِٔ

 .ْٓٔد.سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص
 ينظر لالست ادة موقف االْنا  اٞنعارض لإلحالة يف ه ا البح . -ِٕ
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 "مقارن  دراس "الوظ في  الحل كأحكاـ كاإل بلؽ النسب   ب   اإلحال  مفهـو 

ِْٗ 

أف نقسػػم هػػ ا اٞنطلػػ  إُف فػػرعٌن، نتنػػاكؿ يف الفػػرع األكؿ اٜنجػػ  الػػي اسػػتند إليهػػا أنصػػار هػػ ا االْنػػا  يف 
 دعم موقفهم، أما الفرع ال اين فسن صص  لبح  أسس تفسًن اآلخ  باإلحالة.

 حجج اآلخ  باإلحال  :الفرع األكؿ
سناد يف قانوف القاض  إُف قانوف دكلة أجنبية، فان  يتعٌن يرل أنصار اإلحالة ان  إذا أشارت قاعدة اإل

عل  القاض  أف يبدأ بتطبي  قواعػد اإلسػناد يف هػ ا القػانوف، إذ إف الفقهػاء الػ ين يشػددكف علػ  ضػركرة 
  :اآليتاألخ  باإلحالة يربركف موقفهم اٞن يد ٟنا بعدة حج  كأراء نقسم البح  فيها إُف التفصيل 

 : نون  أكال: الحجج القا
إف النظػػاـ التشػػريع  لكػػل دكلػػة يتكػػوف مػػن قواعػػد موضػػوعية، كقواعػػد إسػػناد تتػػوُف تعيػػٌن اختصػػاص 

إف األخػ  بنظريػة اإلحالػػة يػ دم إُف كحػدة تطبيػ  القػانوف األجنػف الػػ م  أك قػانوف أخػر. ،قػانوف القاضػ 
.يف (ِٖ) يػػ دم هػػ ا إُف تشػػويه تقػػرر تطبيقػػ  كفػػ  قواعػػد اإلسػػناد يف دكلػػة اكمػػة الػػي تنظػػر يف النػػ اع كال 

الوقت ال م َف تشر في  قواعد اإلسناد الوطنية بضركرة تطبي  قواعد اإلسناد يف القانوف الوطين أـ القواعد 
اٞنوضػػوعية فيػػ . فكػػل دكلػػة حػػرة يف تطبيػػ  القػػانوف األجنػػف يف األحػػواؿ كيف الفػػركض الػػي تراهػػا مناسػػبة، 

. إذ يػػرل جانػػ  مػػن فقػػ  القػػانوف الػػدكِف (ِٗ)بقػػ  ككػػل ال يتجػػ أكلكنهػػا إذا قضػػت بتطبيقػػ  فعليهػػا إف تط
إف ٓنديػػػد اختصػػػاص القػػػانوف األجنػػػف بنظػػػر النػػػ اع ال ٫نلػػػو مػػػن فرضػػػٌن فأمػػػا أف تشػػػًن قواعػػػد  (َّ)اٝنػػػاص

اإلسناد يف القانوف األجنف إُف تطبي  قانوف الدكلة األجنبيػة نفسػها، أك أف تشػًن قواعػد اإلسػناد األجنبيػة 
نوف أخر غًن قانو ا، كيف ه   اٜنالة يتعٌن عل  القاض  الوطين قبوؿ هػ   اإلحالػة، كتطبيػ  إُف تطبي  قا

أحكاـ ه ا القانوف، كيستوم يف ه ا الصدد كػوف هػ ا القػانوف هػو قػانوف دكلػة القاضػ  نفسػ ، أـ قػانوف 
يػار انسػ  القػوانٌن كغًن ذلك يعين ٢نالفة قاعدة اإلسناد يف قانوف القاض  اٞنتم لػة باخت .(ُّ)دكلة أجنبية

كأك رها مالئمة ٜنكم العالقة القانونية. فتطبي  القواعد اٞنوضوعية يف قانوف أجنف ِنالؼ ما تقرر  قواعد 
القضػػاء  ةإسػناد ، معنػا  تطبيػػ  لقػانوف خػػارج نطاقػ  كظيفتػ ، هػػ ا كغػًن  مػػن اٞنػربرات هػ  السػػب  يف جػرأ

ذلك ٩نػ  علػ  القاضػ  الػوطين، احػرتاـ قواعػد اإلسػناد كيف ضوء  .(ِّ) الفرنس  كاألٞناين اآلخ  باإلحالة
يف القانوف األجنف، كالتسليم ٞنا تقض  ب ، كعدـ تطبي  األحكاـ الداخلية يف ه ا القانوف، إال إذا قبلت 

                                                        
.  للم يد مػن التفصػيل حػوؿ هػ   اٜنجػة يراجػ  د. عبػد الرسػوؿ عبػد الرضػا، َٔمصدر ساب ، ص د. ٣ندكح عبد الكرمي، -ِٖ

 .ِْٔمصدر ساب ، ص
. للم يػد مػن التفصػيل حػوؿ حجػ  االْنػا  اٞن يػد لإلحالػة ينظػر ْٔٔ-ْٓٔد. سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص -ِٗ

 كما بعدها. َِٖد. بًن ماير، د. فانساف هوزي ، مصدر ساب ، ص
 .َُٖد. ف اد عبد اٞننعم، مصدر ساب ، ص -َّ
 .َُٖينظر للم يد من التفصيل د. ف اد عبد اٞننعم، مصدر ساب ، ص -ُّ
يقػرر الفضػل يف تطػػوير نظريػة اإلحالػة إُف القضػػاء الفرنسػ  كاالنكليػ م كالقضػػاء األٞنػاين ينظػر يف التفصػػيل د. غالػ  علػػ    -ِّ

 كما بعدها. ُُٖ، صُٔٗٗ، ُلكتاب األكؿ، األردف، طالداكدم، القانوف الدكِف اٝناص األردين، ا
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. فكػػل الػػدعوات الػػي تنظػػر إُف اإلحالػػة بوصػػفها حػػل ضػػركرم كمنطقػػ  يف (ّّ)بػػ لك قواعػػد اإلسػػناد فيػػ 
 ُف فكرة جوهرها عدـ السماح بتطبي  قانوف أجنف خالفا إلرادة مشرع . تنازع القوانٌن تستند إ

كنعتقػػد يف ضػػوء مػػا تقػػدـ أف هػػ ا االْنػػا  ينسػػجم مػػ  خصػػائ  قاعػػدة اإلسػػناد، إذ توصػػف قاعػػدة 
اإلسناد إ ا قواعد م دكجة اٛنان ، كمن   فهػ  الػي تتكفػل بتحديػد ٠نػاؿ تطبيػ  القواعػد اٞنوضػوعية يف 

. فػػإذا قضػػت هػػ   القواعػػد )قواعػػد اإلسػػناد كالقواعػػد (ّْ)للقاضػػ  اٞنعػػركض أمامػػ  النػػ اع  القػػانوف الػػوطين
اٞنوضوعية( باإلحالة فال مناص من إتباعها، كمن   ال ٩نوز تطبي  القواعد اٞنوضوعية يف القانوف األجنف، 

"القواعػد اٞنوضػوعية، إال إذا كانت قواعد اإلسناد األجنبية تسمح بتطبيقها، كهو ما يعرب عن  البعض بػاف 
كبالتاِف ال ٬نكن الفصل بٌن تلك القواعد،  .(ّٓ)مرتبطة يف تطبيقها بقواعد اإلسناد ارتباط اإلنساف بظل "

 كالتقيد بإحداها دكف األخرل.  

 : ثان ا: ضركرات تسه ل تنف   األحكاـ األجنب  
يػػ ه  أنصػػار هػػ ا االْنػػا ، إُف باإلضػػافة ٞنػػا تقػػدـ مػػن اٜنجػػ  القانونيػػة يف مناصػػرة نظريػػة اإلحالػػة، 

مربرات عملية ترتك  عل  أف األخ  باإلحالػة، مػن شػان  ضػماف تناسػ  اٜنلػوؿ، كتسػهيل تنفيػ  األحكػاـ 
. فإعمػػاؿ قواعػػد اإلسػػناد يف القػػانوف األجنػػف، يػػ دم إُف (ّٔ)يف الػػدكؿ الػػي تتصػػل فيهػػا العالقػػة القانونيػػة

. (ّٕ)ا القاضػ  األجنػف، إذا كانػت الػدعول قػد رفعػت إليػ الفصل يف الن اع، ب ات الطريقة الي يفصػل ّٔػ
كبالتاِف ٓنقي  ضماف نفاذ اٜنكم ال م يصدر  القاض  يف الدكلة الي ٕنػت اإلحالػة منهػا كيف الدكلػة الػي 

. إذ إف بعض الدكؿ تشرتط لتنفي  األحكػاـ األجنبيػة، أف يكػوف القاضػ  األجنػف، (ّٖ)ٕنت اإلحالة إليها
إلسناد الي يقض  ّٔا قانوف الدكلة اٞنراد تنفيػ  اٜنكػم فيهػا، كإ٨نػاؿ ذلػك سػيكوف سػببا قد اعمل قاعدة ا

.كهػػ ا بػػدكر  سػػيجرد اٜنكػػم مػػن قيمتػػ  العمليػػة، إذ إف الدكلػػة األجنبيػػة (ّٗ)يف رفػػض تنفيػػ  اٜنكػػم األجنػػف
الصػادر يف  اكمة قانو ا، خالفا ٞنا تقض  قواعػد اإلسػناد فيهػا، سػوؼ تػرفض تنفيػ  اٜنكػم تالي طبق

م اؿ ذلك إذا اسند القاض   .(َْ)الدعول، لصدكر  كفقا لقانوف أخر هو يف نظرها غًن ٢نت  بنظر الن اع
العراق ، االختصاص يف مسالة طالؽ بريطاين توطن يف العراؽ، ٜنساب القانوف الربيطاين، كاصدر حكما 

                                                        
 .ْٔٔد.سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص -ّّ
للم يػػػػػد مػػػػػن التفصػػػػػيل حػػػػػوؿ خصػػػػػائ  قواعػػػػػد اإلسػػػػػناد عنػػػػػد فقهػػػػػاء القػػػػػانوف الػػػػػدكِف اٝنػػػػػاص الفرنسػػػػػ  ينظػػػػػر يف ذلػػػػػك                        -ّْ

Bernard Audit ،international prive 3e edition economica pavis ،2000،p65. 
. كهػ ا اٞنعػىن هػو الػوارد يف ُُٓ، صُٖٔٗ، ٔ، بػال مكػاف طبػ ، طِد. ع  الدين عبػد ا، القػانوف الػدكِف اٝنػاص،ج  -ّٓ

 . سبقت اإلشارة إلي  يف البح .ُٖٕٖ( لعاـ FORGOحكم ١نكمة النقض الفرنسية يف قضية )
، ُّّٗ، ُيػاض، مبػادئ القػانوف الػدكِف اٝنػاص، مطبعػة مصػر اٜنػرة، طللم يد مػن التفصػيل ينظػر د. ١نمػد عبػد اٞنػنعم ر  -ّٔ

 .َٔ. د. ٣ندكح عبد الكرمي، مصدر ساب ، صُْٔ-ُْٓص 
 .ُْٓد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص  -ّٕ
 .ْٕٔد.سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص -ّٖ
 .َُُد. ف اد عبد اٞننعم، د. سامية راشد، مصدر ساب ، ص -ّٗ
ينظػػر يف تفصػػيل ذلػػك كرد خصػػـو اإلحالػػة علػػة هػػ   اٜنجػػة د.هشػػاـ صػػادؽ، د. عكاشػػة ١نمػػد عبػػد العػػاؿ، د. حفيظػػة  -َْ

 .ٔٗ-ٓٗالسيد اٜنداد، مصدر ساب  ص
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ُِٓ 

اعػرتاؼ كتطبيػ  يف بريطانيػا، كونػ   بالطالؽ ّنوج  القانوف األخًن فاف م ل ه ا اٜنكم سوؼ لن ٩ند ل 
اٜنكػػم يسػػتند القضػػاء  . كعلػػ  هػػ ا(ُْ)صػػدر ّنوجػػ  قػػانوف أخػػر، غػػًن ٢نػػت  ُنسػػ  القػػانوف الربيطػػاين

الفرنسػػ ، كيشػػرتط يف اٜنكػػم اٞنطلػػوب تنفيػػ   يف فرنسػػا، إف يكػػوف قػػد طبػػ  علػػ  النػػ اع القػػانوف اٞن ػػت  
ا الشػرط سػيكوف متحققػا يف كاقػ  اٜنػاؿ، إذا مت إعمػاؿ كهػ ، (ِْ)كفقا ٞنا تشًن ب  قواعد اإلسناد الفرنسػية

 .(ّْ)بتطبيػػ  قاعػػدة اإلسػػناد اٝناصػػة بالقاضػػ  اٞنطلػػوب منػػ  التنفيػػ  اإلحالػػة، إم إذا قػػاـ القػػانوف الػػوطين
كنعتقد أف عل  الرغم من موقف القضاء الفرنس  من اإلحالة إال ان  ال ٬نكن تعميم ذلك، الف ه ا اٜنل 
غػػًن متبػػ  لػػدل ك ػػًن مػػػن دكؿ العػػاَف، بػػل إف جانبػػا مػػن الفقػػػ  الفرنسػػ ، َف يػػرتدد يف توجيػػ  االنتقػػػاد إُف 

 قضاء يلتـ  بإرادة مشرع . موقف قضائ ، كالبد من ترؾ اٞنوقف من اإلحالة إُف التشريعات الوطنية كال
عالكة عل  ما تقدـ، فاف األخ  باإلحالة يتماش  م  اٞنبادئ العامة السائدة يف إطار القانوف الػدكِف 

ف حػػػل تنػػػازع القػػػوانٌن، فقبػػػوؿ اإلحالػػػة مػػػن الدرجػػػة األكُف، أك أاٝنػػػاص، كالػػػي تغلػػػ  الن عػػػة الوطنيػػػة بشػػػ
الن عػة الوطنيػة كتأكيػدا ٟنػا، إذ يقػـو القاضػ  بتطبيػ  قواعػد اإلحالة الدائرية، ليس إال ٠نرد تعبًن عن تلك 

. الف تطبي   القواعد اٞنوضوعية يف القانوف األجنف (ْْ)قانوف القاض  ال م يعلم ب  كيعرف  أك ر من غًن 
مباشرة، من غًن أف يتحدد ه ا االختصػاص ّنقتضػ  قاعػدة اإلسػناد األجنبيػة ذاهتػا، فيػ  ٢نالفػة م دكجػة، 

اعػػدة اإلسػػناد الوطنيػػة إذ سػػنطب  قانونػػا غػػًن القػػانوف الػػ م أشػػارت إليػػ ، ك٢نالفػػة إلرادة اٞنشػػرع ٢نالفػػة لق
األجنػػػف، علػػػ  أسػػػاس إف القاضػػػ  الػػػوطين سػػػيطب  القػػػانوف األجنػػػف يف حػػػاالت ال يػػػرل اٞنشػػػرع األجنػػػف 

إهػدار إلرادة . كيف هػ   اٞن الفػة كتلػك ا٥نػراؼ بقاعػدة اإلسػناد الوطنيػة عػن كظيفتهػا، ك (ْٓ) خضوعها لػ 
 اٞنشرع األجنف.

 اسي تفس ر االخ  باإلحال :الفرع الثاني
ليػ م، ك١نػاكم الػنقض الفرنسػية، كتبػين هػ ا اف االخ  باإلحالة استند كما مر اُف موقػف القضػاء اال٤ن

اٞنوقف من االحالة من قبل التشريعات، كالفقػ  كالقضػاء االجنػف كالعػري، َف يكػن كليػد الصػدفة كعفويػا، 
تفسػر تبػين هػ ا  -مػن كجهػة نظػرهم -ا تستند تلك اٞندارس التشريعية كالقضائية اُف مربرات موضوعيةكا٧ن

                                                        
إف القػػػانوف اٞن ػػػت  يف اٞن ػػػاؿ أعػػػال  هػػػػو القػػػانوف العراقػػػ  بوصػػػف  قػػػانوف مػػػػوطن الػػػ كج الربيطػػػاين ُنسػػػ  قواعػػػد اإلسػػػػناد  -ُْ

م ل هك ا نتائ  ستكوف ضارة ّنصلحة األطراؼ الف حكم الطالؽ سوؼ لن ينه  العالقػة ال كجيػة ُنسػ  القػانوف إف    الربيطانية، 
اٞنػػراد االحتجػػاج ُنكػػم الطػػالؽ ّنوجبػػ  أمػػاـ القػػانوف الربيطػػاين كهػػ ا يعػػين أف الػػ كج يف بريطانيػػا ال يػػتمكن مػػن الػػ كاج يف بريطانيػػا الف 

كال يعػػرتؼ بطالقػ  ألنػ  جػػاء مقػررا ّنوجػ  قػػانوف أخػر غػًن ٢نػػت  كفقػا للمنظػور الربيطػػاين  د.  القػانوف الربيطػاين ٪نظػػر تعػدد ال كجػات
 .ِْٔ-ِْٓعبد الرسوؿ عبد الرضا، مصدر ساب ، ص

 .ْٕٔأشار إلي  د. سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص  -ِْ
 .ٔٗص د.هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، -ّْ
 .ُْٓد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ْْ
يقػػرتح الػػبعض لل ػػركج مػػن الػػدائرة الال ائيػػة مراعػػاة التػػدرج يف ضػػوابط اإلسػػناد أك االرتكػػاف إُف فكػػرة كجػػود قاعػػدة إسػػناد  -ْٓ

احتياطية يف قانوف القاض  كضعت خصيصا لعالج اٜناالت الي ٬نكن أف ترتت  عل  فكرة التنازع السلف بٌن قواعد اإلسناد، كيقػرتح 
تعػػايش بػػٌن الػػنظم القانونيػػة إل٩نػػاد اٜنػػل النمػػوذج  الػػ م ٬نكػػن معػػ  التغلػػ  علػػ  العيػػ ، للم يػػد مػػن الػػبعض األخػػر العمػػل بفكػػرة ال

كما بعدها، مصػدر أشػار إليػ  د. عكاشػة ١نمػد  ِٔالتفصيل حوؿ تلك اٜنلوؿ ينظر د. فرنسيكاكيس، موسوعة القانوف الدكِف، فقرة 
 (.ُ، هامش رقم )ُْٔعبد العاؿ، مصدر ساب ، ص
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االحالػػػة، كالتعػػػرؼ عليػػػ  يقتضػػػ  التوقػػػف عنػػػد تلػػػك النظريػػػات يف التفسػػػًن بشػػػ ء مػػػن –اٞنفهػػػـو القػػػانوين 
 التفصيل، كه ا ما سنبح   يف الفقرات االتية:

 ني االحال :الفقرة األكلى: نظري  ال دال   ي تب
ا دكف قيود، كأيا كانت نتيجتها هيفسر انصار االحالة، كفقا ٟن ا االْنا  االخ  باإلحالة، أيا كاف نوع

. فػػاذا تبػػٌن للقاضػػ  اف تطبيػػ  االحكػػػاـ (ْٔ)العدالػػة أدكف حػػدكد، مػػىت كػػاف ذلػػك يػػ دم اُف ٓنقيػػ  مبػػد
باختصاصػػ ، سػػي دم اُف حػػل غػػًن عػػادؿ، اٞنوضػػوعية، يف القػػانوف الػػ م اشػػارت قواعػػد االسػػناد الوطنيػػة 

فيكوف ل  اف يستشًن قواعد االسناد الي يتضمنها ه ا القػانوف، كتبػين االحالػة منهػا اُف قػانوف اخػر ٪نقػ  
. كه ا سي دم اُف ٓنقي  نتيجة ٕن ل غاية قاعػدة االسػناد، كهػ  ضػماف كفالػة (ْٕ)العدالة عل  ٥نو افضل

. كْننػ  تعػارض االحكػاـ الصػادرة علػ  (ْٖ)ظورة امػاـ القضػاء اٞن ػت اثار اٜنكم الصادر يف اٞننازعة اٞنن
اٞنسػػتول الػػدكِف، كهػػو مػػا توجبػػ  ضػػركرات التعػػاكف القضػػائ  بػػٌن الػػدكؿ، حفاظػػا علػػ  االسػػتقرار اٞنتطلػػ  

. هػػ ا هػو الػدكر االنتقػػائ  لإلحالػة، كمػا يػػرا  جانػ  مػن الفقػػ  االٞنػاين، كهػػو دكر (ْٗ)للمعػامالت الدكليػة
 .(َٓ)القاض  النتيجة النهائية، الي سي دم اليها تطبي  القانوف اٞن ت يراع  في  

كنعتقد ّنا ي ه  الي  جان  كبًن من الفق ، اف تبػين هػ ا االسػاس يف تفسػًن االخػ  باإلحالػة بػالرغم 
مػن ْنػرد  كم اليتػ  النظريػػة، اال انػ  سػيمنح القاضػػ  سػلطة تقديريػة مطلقػة يف االخػػ  باإلحالػة مػن عدمػػ ، 

. اذ ليس من اٞنقبوؿ اف يطب  القاض  (ُٓ)للعدالة يف كل مرة عل  حدة اضوء ما قد يرا  اك ر ٓنقيقعل  
القاعدة القانونية عل  ٥نو ٫نتلف من حالة ألخرل، حىت لو كانت ٓنت ستار العدالة، كا٧نا عل  القاض  

ت، كرعايػػػة لتوقعػػػات اف يت ػػػ  مسػػػلكا موضػػػوعيا يف تطبيػػػ  القاعػػػدة القانونيػػػة، صػػػيانة السػػػتقرار اٞنعػػػامال
 .(ِٓ)األفراد

 الفقرة الثان  : نظري  ال نس ق ب   قواعد االسناد  أساس لقبوؿ االحال 
( يف كض  افكار ه   النظرية، كيرل اف الطبيعة الدكلية للعالقات Batiffolيعود الفضل اُف االستاذ )

ت بػأك ر مػن قػانوف كاحػد، كعلػ  الي ينظمها القانوف الػدكِف اٝنػاص، تفػرتض بداهػة ارتبػاط هػ   العالقػا
ذلك فال يصح اف يفض التنازع عن طري  قواعد االسناد الوطنية فقط، اذ يف ذلك ْناهل لقواعد القانوف 

                                                        
 .ْٓٔيوسف البستاين، مصدر ساب ، صد. سعيد  -ْٔ
 .َُٗد. هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ْٕ
، ُٖٔٗ، ُينظر للم يد من التفصيل د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، االجراءات اٞندنية كالتجارية الدكلية، الدار اٛنامعية، ط -ْٖ

 .َُٕص
هيم السػػداكم، الػػدف  باإلحالػػة لقيػػاـ ذات النػػ اع امػػاـ ١نكمػػة اجنبيػػة، اٞننصػػورة، اشػػار اليػػ  د. هشػػاـ يراجػػ  د. مػػاهر ابػػرا .-ْٗ

 (.ُ، هامش رقم )َٕ، صََِٓصادؽ، القانوف الدكِف اٝناص، دار الفكر اٛنامع ، 
 .َُٗد. هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -َٓ
 .ْٓٔيوسف البستاين، مصدر ساب ، ص د. سعيد -ُٓ
للم يػػػد مػػػن التفصػػػيل ينظػػػر د. هشػػػاـ صػػػادؽ، د. عكاشػػػة ١نمػػػد عبػػػد العػػػاؿ، د. حفيظػػػة السػػػيد اٜنػػػداد، مصػػػدر سػػػاب ،  -ِٓ

 .َُٗص
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.فاإلحالة (ّٓ)الدكِف اٝناص يف النظاـ االجنف، ال م اشارت قواعد االسناد يف قانوف القاض  باختصاص 
لػػػوؿ بػػٌن قواعػػػد االسػػناد الوطنيػػػة كقواعػػد القػػػانوف الػػػدكِف سػػتكوف كسػػػيلة اٞنشػػرع يف ٓنقيػػػ  التناسػػ  يف اٜن

 .(ْٓ)اٝناص
كم ػػاؿ ذلػػػك لػػو رفعػػػت دعػػػول طػػالؽ مػػػواطن بلجيكػػػ  مػػن امػػػرأة فرنسػػػية يقيمػػاف يف العػػػراؽ، كالنػػػ اع 
معركض اماـ ااكم الفرنسية، اذ ستعط  ااكم الفرنسية االختصػاص التشػريع  للقػانوف العراقػ  )قػانوف 

الػػ م يقبػػل باختصاصػػ ،  -القػػانوف البلجيكػػ  – (ٓٓ)( الػػ م ٪نيػػل بػػدكر  اُف قػػانوف الػػ كجاٞنػػوطن اٞنشػػرتؾ
 كبالتاِف فاف تطبي  االحالة سيطب  قانوف يتف  م  ٗني  قواعد االسناد يف القواعد ذات العالقة.

ة كال يعػػين ذلػػك اف القػػانوف الػػوطين قػػد تػػرؾ حػػل مسػػالة التنػػازع إلرادة اٞنشػػرع االجنػػف، فإعمػػاؿ قاعػػد
االسناد االجنبية َف يتم عفوا، كا٧نا بناء عل  ارادة اٞنشرع الوطين، فهو ال م حدد القانوف اٞن ت  ُنكػم 

. كعل  (ٔٓ)العالقة ابتداء، كمن   فاف استشارة قواعد التنازع يف ه ا القانوف تعد يف ذاهتا تعبًنا عن ارادت 
اٞنتقػدـ هػ  ضػركرة يفرضػها التنسػي  الػالـز بػٌن  الرغم مػن اف استشػارة قواعػد التنػازع االجنبيػة علػ  النحػو

النظم اٞنتنازعػة ٜنكػم اٞنسػالة اٞنعركضػة، اال اف ٣نػا ي خػ  علػ  نظريػة التنسػي  ا ػا َف تكشػف بوضػوح عػن 
السػػػب  الػػػداع  اُف التوقػػػف عنػػػد حػػػد االحالػػػة مػػػن الدرجػػػة االكُف، كتطبيػػػ  االحكػػػاـ الداخليػػػة يف قػػػانوف 

بقوٟنم اف ه   النظرية قد اخفقت اُف حد كبًن، يف  (ٕٓ)كبًن من الفقهاءالقاض ، كه ا ما ي كد  جان   
كضػ  اسػػاس نظػػرم سػليم، ٞنػػا اسػػتقر عليػػ  القضػاء الفرنسػػ  التقليػػدم، يف شػأف التوقػػف عنػػد االحالػػة اُف 

 قانوف القاض .

   : الفقرة الثالث : نظري  اقل م   القوان
القضػائية يف فرنسػا اساسػا قانونيػا سػليما للتنػازع الػي ( اف يلػتمس للحلػوؿ Niboyetحاكؿ االستاذ )

كنقطة البداية لدل ه ا الفقي  ه  اف قاعػدة األسػناد يف  انته  اليها القضاء الفرنس  من  قضية )فورجو(
قانوف القاض  تعرض االختصاص عل  القانوف االجنف، فػاف رفػض هػ ا االخػًن االختصػاص، تعػٌن علػ  

.اذ ال ٩نػوز كفقػا (ٖٓ)انون  ن كال علػ  حكػم االصػل العػاـ، كهػو اقليميػة القػوانٌنالقاض  الوطين اف يطب  ق
ٟن   النظرية، اف نفرض عل  القانوف االجنف اختصاصا ال يرضػا  لنفسػ ، ّنقتضػ  قواعػد  اٝناصػة بتنػازع 

ا، فػػرفض القػػانوف االجنػػف لالختصػػاص اٞنعػػركض عليػػ ، ٩نعػػل العالقػػة مفتقػػرة لقػػانوف ٪نكمهػػ .(ٗٓ)القػػوانٌن
كبعبارة اخرل ستبق  العالقة بػال كطػن، كٞنػا كػاف مػن الضػركرم اف ٔنضػ  العالقػة لقػانوف معػٌن، كػاف مػن 

                                                        
 .ُٕٔد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص .ّٓ
 .ُُٔ.  د. سام  بدي  منصور، د. أسامة العجوز، مصدر ساب ، صْٓ
 ( من القانوف اٞندين العراق .ُٗ) . ينظر ن  اٞنادةٓٓ
 .ُٖٔد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص .ٔٓ
، كللم يد من التفصيل حوؿ االنتقادات الػي كجهػت ٟنػ   النظريػة ينظػر ّٓٔد. سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص .ٕٓ

 كما بعدها. ٓ، صَََِ، ِد. هشاـ صادؽ، د. حفيظة السيد اٜنداد، دركس يف القانوف الدكِف اٝناص، ج
 .ُٔٔ.  حفيظة السيد اٜنداد، اٞنصدر نفس ، صٖٓ
 كما بعدها. ِٗ،صُٓٗٗد. هشاـ صادؽ، اٞنوج  يف القانوف الدكِف اٝناص، تنازع القوانٌن، بال مكاف طب ،  -ٗٓ
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 عشر ثام ال ال دد

اٞننطق  اف يعقد االختصػاص للقػانوف الػوطين، بوصػف  القػانوف اٞن ػت  اصػال ُنكػم ٗنيػ  اٞننازعػات الػي 
ف دكلت  عل  كافة العالقات ففكرة االمن االقليم  تفرض عل  القاض  تطبي  قانو  ت ور عل  اقليم دكلت .

الي ترتبط ّٔا دكلت  حىت كلو َف تقض ب لك قاعدة اسناد كطنية، مىت ٔنلت كافة القوانٌن عن حكم ه   
. فليس معقوال اف تبق  عالقة بغًن قانوف ٪نكمها فالنظاـ العاـ يرفض اف تكوف ٖنػة رابطػة بػال (َٔ)العالقة

 ُف قانوف القاض  الوطين.كطن كهو ما يلـ  مع  العودة بصورة الية ا
كعل  الرغم مػن الوجاهػة النسػبية للحجػ  الػي قػاؿ ّٔػا انصػار هػ   النظريػة لتربيػر االخػ  باإلحالػة اال 
ا ػػػا ال ٔنلػػػو مػػػن النقػػػد كالتجػػػريح، فػػػالقوؿ بػػػاف العالقػػػة تصػػػبح بػػػال كطػػػن ّنجػػػرد ٔنلػػػ  القػػػانوف االجنػػػف 

ٔنلت التشريعات عن حكمها، كمػن التشػريعات  باختصاص ، قوؿ ال يستقيم الف ذلك ال يتحق  اال اذا
. كمػػا اف النظريػػة تنطلػػ  مػػن نقطػػة بدايػػة غػػًن (ُٔ)ف تلػػك الرابطػػةأمػػا قػػد يعػػرتؼ باالختصػػاص لنفسػػ  بشػػ

سػػػػليمة م داهػػػػا انػػػػ  ال ٩نػػػػوز تطبيػػػػ  قػػػػانوف اجنػػػػف يف اٜنالػػػػة الػػػػي ال يعػػػػرتؼ فيهػػػػا هػػػػ ا القػػػػانوف لنفسػػػػ  
. كهػ ا اٞنبػىن (ِٔ)ة آّاملػة الدكليػة كاحػرتاـ ارادة اٞنشػرع االجنػفباالختصاص، كه ا االمر في  كدة اُف نظري

ال ٫نلػػو مػػن االشػػكاؿ، اذ اف القػػانوف االجنػػف يتحػػدد اختصاصػػ  ّنقتضػػ  قاعػػدة االسػػناد الوطنيػػة، علػػ  
. فوؽ ذلك فاف (ّٔ)اساس ان  االك ر مالءمة ٜنكم الرابطة القانونية كاالقدر عل  ٓنقي  مقتضيات العدالة

قانوف القاض ، امر قد يتعارض م  كظيفة قادة االسناد، اذ قد ال يكوف هو القانوف اٞنالئم ٜنكػم اعماؿ 
العالقػػة القانونيػػة، بػػل قػػد ينطبػػ  حػػىت كلػػو كانػػت تربطػػ  بالعالقػػة موضػػوع اٞننازعػػة، رابطػػة ضػػعيفة ّٓػػرد اف 

 . (ْٔ)القاض  الوطين هو اٞن ت 

   : نظري  االسناد االح  ا ي:راب الفقرة ال
( اُف اف قاعػػػػدة االسػػػػناد اذ تقضػػػػ  باختصػػػػاص قػػػػانوف Lerebours-pigeonniereذهػػػػ  االسػػػػتاذ )

اجنػػف معػػٌن ٜنكػػم النػػ اع، فهػػ  تقػػـو يف حقيقػػة االمػػر بعػػرض االختصػػاص علػػ  هػػ ا القػػانوف، فػػاف قبػػل 
االختصػػاص اٞنعػػركض عليػػ  ّنقتضػػ  قواعػػد االسػػناد الػػي يتضػػمنها، طبػػ  القاضػػ  االحكػػاـ اٞنوضػػوعية يف 

. اما اذا َف تقبل قواعد القانوف االجنف االختصػاص، (ٓٔ) ا القانوف، عل  كاقعة الدعول اٞنعركضة امام ه
عند ذلك فال ١نل لتطبي  ه ا القانوف، كال ١نل ك لك الستشارة قواعد االسناد فيػ ، فمػا نصػن  يف هػ   
الفرضية . يرل االستاذ صاح  النظرية ١نل البح ، اف من مقتضيات التعاكف بٌن الدكؿ لتنمية التجارة 

قواعد القانوف الدكِف اٝنػاص يف قػانوف القاضػ  لتفسػًنها كالكشػف عػن كجػود قاعػدة  الدكلية االرتداد اُف
                                                        

 .ُْٕد. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، تنازع القوانٌن، مصدر ساب ، ص -َٔ
 .ُٔٔص حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، -ُٔ
للم يد من التفصيل حوؿ نظرية آّاملة الدكلية يف تفسػًن تنػازع القػوانٌن ينظػر د. عبػد الرسػوؿ عبػد الرضػا ، القػانوف الػدكِف  -ِٔ

، د. غالػ  علػ  الػػداكدم، د. حسػن ١نمػد اٟنػػداكم، القػانوف الػدكِف اٝنػػاص...، مصػدر سػػاب ، ِِٗاٝنػاص...، مصػدر سػػاب ، ص
 .ّٗص

 كما بعدها. ْٗج ...، مصدر ساب ، صد. هشاـ صادؽ، اٞنو  -ّٔ
.ُٕٓد. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، اٞنصدر نفس ، ص -ْٔ
 .ُِٔحفيظة السيد اٜنداد، اٞنصدر نفس ، ص -ٓٔ
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. كعلػػػ  ذلػػػك فاختصػػػاص قػػػانوف القاضػػػ  (ٔٔ)اسػػػناد احتياطيػػػة تعقػػػد االختصػػػاص لقػػػانوف القاضػػػ  نفسػػػ 
الوطين ُنكم الن اع، ال يسػتند اُف احالػة قاعػدة االسػناد االجنبيػة اُف هػ ا القػانوف، كا٧نػا يرتكػ  اختصػاص 

.كعل  ذلك ٬نكن تطبي  (ٕٔ)نوف القاض  اُف امر اٞنشرع الوطين نفس  ّنوج  قاعدة االسناد االحتياطيةقا
قػػػانوف اٞنػػػوطن بصػػػفة احتياطيػػػة علػػػ  اهليػػػة االشػػػ اص كحػػػالتهم الش صػػػية بػػػدال مػػػن قػػػانوف اٛننسػػػية يف 

السػناد االصػلية. اٜناالت الي يرفض فيها ه ا القانوف االخًن االختصاص اٞنعركض علي  ّنقتض  قاعػدة ا
لي م يتوطن يف العراؽ، فما من مان  من تطبي  كم اؿ ما تقدـ فيما اذا اثًن ن اع يف فرنسا متعل  بأهلية ا٤ن

القانوف العراق  عندما يظهر للقاض  الفرنس  اف قواعد االسػناد يف القػانوف االنكليػ م تعقػد االختصػاص 
 القػػػانوف الفرنسػػ ، فوفقػػػا لػػػ لك ٬نكػػن تصػػػور كجػػػود لقػػانوف اٞنػػػوطن بنػػاء علػػػ  قاعػػػدة اسػػناد احتياطيػػػة يف

قاعديت اسناد يف القانوف الفرنس  احػدا٨نا اصػلية تعقػد االختصػاص للقػانوف الش صػ  كاخػرل احتياطيػة 
 تعمل االختصاص لقانوف اٞنوطن.

 الي تػ دم اليهػا االحالػة (ٖٔ) كعل  الرغم من الفضل ال م حققت  ه   النظرية يف غل  اٜنلقة اٞنفرغة
من الدرجة ال انية، اال اف النظرية تقـو عل  افرتاض ال سند ل  من القانوف الوضع  اذ َف ي بت اف اٞنشرع 
كضػػػ  قاعػػػدة احتياطيػػػة، تعقػػػد االختصػػػاص للقػػػانوف الػػػوطين اـ لغػػػًن ، فيمػػػا اذا َف تطبػػػ  قاعػػػدة االسػػػناد 

 القاعػػػػػػدة االصػػػػػػلية االصػػػػػػلية، فضػػػػػػال عػػػػػػن اف الربهػػػػػػاف َف يتحقػػػػػػ  امػػػػػػاـ القضػػػػػػاء يف عقػػػػػػد التمييػػػػػػ  بػػػػػػٌن
. كمن جهة اخرل فلو كاف صحيحا اف تطبي  االحكاـ اٞنوضوعية يف قانوف القاض ، يتم (ٗٔ)كاالحتياطية

بناء عل  قاعدة اسناد احتياطية يف ه ا القانوف، لرتت  علػ  ذلػك اف ام خطػا يف تفسػًن هػ   القاعػدة، 
امػػا فيمػػػا لػػػو كانػػػت االحالػػة تػػػتم مػػػن قاعػػػدة كالوضػػػ  ٫نتلػػػف ٕن .(َٕ)٫نضػػ  بالضػػػركرة لرقابػػػة اػػاكم العليػػػا

 االسناد االجنبية، اذ من اٞنعلـو اف ١نكمة النقض ترفض الرقابة عل  تفسًن القانوف االجنف.
كازاء عجػػ  النظريػػات التقليديػػة يف بيػػاف االسػػاس القػػانوين لإلحالػػة، كػػاف البػػد مػػن الػػ هاب اُف قبػػوؿ 

لة قبػوؿ االحالػة اك رفضػها مرتبطػة ارتباطػا ال يقبػل التج ئػة نظرية ال شك يف سالمتها، ككفقا ٟنا تعد مسػا
 ّنسالة اخرل ه  غاية قاعدة االسناد ككظيفتها كفقا ٞنا يسم  باٜنل الوظيف . 

ٌفٓٔم اىطثو اىثٔظ٘فٖ ودور اىخٍت٘لثات اىليثائ٘ث فثٖ : اىٍتطد اىراُٖ

 حلؽٗؽه 

ظريػػػة اإلحالػػػة، كمت التعػػػرض إُف مت التعػػرؼ يف اٞنبحػػػ  األكؿ مػػػن هػػ ا البحػػػ ، علػػػ  كيفيػػػة األخػػ  بن
االْناهات الفقهية كالتشريعية كالقضائية اٞنعارضة إُف اإلحالة كاٞنناصرة ٟنا، كانتهينا إُف نتيجة، إف كال من 
االْناهات اٞنتقدمة )مبدأ التجرد يف اٞنوقف من اإلحالة( ال ٪نقػ   كظيفػة قاعػدة اإلسػناد الوطنيػة، الراميػة 

                                                        
 .َُٕد. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، تنازع القوانٌن...، مصدر ساب ، ص -ٔٔ
 .ُّٔ-ُِٔد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص  -ٕٔ
 وؿ اثر االحالة كموضوع اٜنلقة اٞنفرغة يراج  اٞنطل  االكؿ من ه ا البح .للم يد من التفصيل ح -ٖٔ
 .ُُٕد. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، اٞنصدر نفس ، ص  -ٗٔ
للم يػػػػػد مػػػػػن التفصػػػػػيل حػػػػػوؿ االنتقػػػػػادات اٞنوجهػػػػػة ٟنػػػػػ   النظريػػػػػة ينظػػػػػر د. فػػػػػ اد عبػػػػػد اٞنػػػػػنعم، د. سػػػػػامية راشػػػػػد، مصػػػػػدر  -َٕ

 كما بعدها. َُٖساب ،ص
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ِٓٔ 

 عشر ثام ال ال دد

رتؾ بٌن النظم القانونية، كالوصػوؿ إُف أك ػر اٜنلػوؿ ٓنقيقػا ٞنصػاٌف التجػارة الدكليػة، إُف ٓنقي  التعاكف اٞنش
كاستقرار اٞنعامالت داخل الدكلة، كاحرتاـ التوقعات اٞنشركعة لألش اص يف تعامالهتم اٞنالية كالش صية، 

وقػػػف إذ البػػػد يف ضػػػوء هػػػ ا الػػػنق  الواضػػػح، يف تغطيػػػة كظيفػػػة قاعػػػدة اإلسػػػناد كػػػاف البػػػد مػػػن فحػػػ  م
االْناهػػػات اٞنطالبػػػة بعػػػدـ تبػػػين موقػػػف مسػػػب  مػػػن فكػػػرة اإلحالػػػة، كفسػػػح آّػػػاؿ أمػػػاـ القضػػػاء لتشػػػ ي  
اٞنصلحة من عدمها يف ضوء كل حالة عل  جان  كفقا لفكرة اٜنل الوظيف  كألجل معرفة ذلك سنقسم 

سن صص  ف  ال اين اٞنطلاما  اٜنل الوظيف ه ا اٞنبح  إُف مطلبٌن نتناكؿ يف اٞنطل  األكؿ بياف مفهـو 
 لبح  الدكر اال٩ناي للتطبيقات القضائية يف تركي  ه   الفكرة. 

 ِفَٙٛ اٌحً اٌٛظ١فٟ :املـٍت األٚي
كاٞنتجوؿ يف أركقة التعامالت الدكلية اٝناصة،  (ُٕ)تعد فكرة اٜنل الوظيف  من خل  الفق  األٞناين     

قػػػػد ال ٩نػػػػد تنظػػػػًنا مفصػػػػال كافيػػػػا لفكػػػػرة اٜنػػػػل الػػػػوظيف ، إذ ظهػػػػرت هػػػػ   الفكػػػػرة حصػػػػيلة ٠نموعػػػػة مػػػػن 
اٞنطالبة ّنراعاة  -اٜنل الوظيف  -اإلرهاصات بٌن م يدم اإلحالة كالرافضٌن ٟنا )الفق  التقليدم(، نتيجتها

ل للموقف منها، كه   الفكرة كمضمو ا تعدد التعريف ٟنا، رائدها احرتاـ هدؼ قاعدة اإلسناد يف التأصي
مػػػر تقسػػػيم هػػػ ا كألجػػل الوقػػػوؼ علػػػ  هػػػ   اٞنضػػامٌن  يقتضػػػ  األ .(ِٕ)التطلعػػات اٞنشػػػركعة لػػػدل الفرقػػػاء

اٞنطل  اُف فرعٌن نتطرؽ يف اكٟنما اُف معرفة معىن نظرية اٜنل الوظيف ، ك٦نص  الفػرع ال ػاين لبيػاف مبػدا 
 فاء االعتبارات النظرية كأساس يف قبوؿ االحالة كرفضها.انت

 ماى   الحل الوظ في: الفرع االكؿ
ي ه  جان  من الفق  إُف تعريف اٜنل الوظيف  بأن  االمتناع عن تكريس حال عاما ٠نردا ينطب  يف  
كافة اٜناالت كٗني  الفركض، بقبوؿ اإلحالة أك برفضها، كإ٧نا ٩ن  عدـ التقيد ُنػل عػاـ مسػب ، ك٩نػ ء 

غاية الي ترم  إُف ٓنقيقها، ب  يف مادة بعينها أك أك ر متفقا كركح قاعدة اإلسناد الوطنية كالاٞنقض  اٜنل 
. كه ا االْنا  ظهػر العتمػاد (ّٕ)يف إطار من التعايش كالتنسي  كالتعاكف بينها كبٌن قاعدة التنازع األجنبية

القػػانوف الػػ م ٪نقػػ  الغايػػة، أك اٟنػػدؼ اٞنقصػػود مػػن قاعػػدة اإلسػػناد، سػػواء كػػاف هػػ ا القػػانوف هػػو قػػانوف 
ألجنػػف. إذ تنطلػػ  هػػ   النظريػػة مػػن مقدمػػة أساسػػية مفادهػػا، إف القاضػػ  الػػ م ينظػػر النػػ اع، أـ القػػانوف ا

مسالة قبوؿ أك رفض اإلحالة ال ٬نكن أف تتقرر بناء عل  أفكار عامة ذات طاب  نظرم، كإ٧نا استنادا إُف 
الوظيفة الي ٬نكن لإلحالة أف تقـو ّٔا، كذلك من خالؿ ربط اإلحالة ّنسالة أخرل ه  مسالة الغاية من 

                                                        
ُٕ-  Ernst Zitlemann: Internationales privatrecht ،2volume ،vI Leipzig 1897 ،volume2 Munchen 

Leipizg 1912 spec. T1 p239  كتشًن د.حفيظة إن  بالرغم من الفضل ال م يسجل للفقي  ،.Zitlemann    يف كض  ب كر هػ
الفكرة فاف جان  أخر من الفق  األٞناين ل  الفضل يف صياغة مضمو ا عل  ٥نو أكضح للم يد مػن التفصػيل د. حفيظػة السػيد اٜنػداد 

                           كاٞنصادر الي ت كرها للفق  األٞناين يف هامش نفس الصفحة.                                     ُُٕ، مصدر ساب  اإلشارة إلي ، ص
 .ُِِفانساف هوزي ، مصدر ساب ، ص -يف بياف غاية قاعدة اإلسناد كاحرتاـ توقعات الفرقاء ينظر بيار ماير -ِٕ
 ْٓ، د. فػ اد ريػاض، د. سػامية راشػد، مصػدر سػاب ،صُِٕنقال عن د. عكاشة ١نمد عبػد العػاؿ، مصػدر سػاب ، ص  -ّٕ

كما بعدها، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، تطبي  القانوف األجنف أماـ القاض  اللبناين، ٠نموعة ١ناضرات ألقيت عل  اػامٌن اٞنتػدربٌن 
 .ُٖٗٗ/ٓ/ُْيس اٞنواف  بنقابة اامٌن اللبنانية يف يـو اٝنم
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ِٕٓ 

كاف حل ه    .(ْٕ)سناد، كالوظيفة الي ت ديها يف نطاؽ العالقات األجنبية اٞنشوبة بعنصر أجنفقاعدة اإل
اٞنسالة يتوقػف يف اٞنقػاـ األكؿ علػ  تفسػًن قاعػدة اإلسػناد الوطنيػة، للوقػوؼ علػ  غايتهػا األساسػية، دكف 

 االهتماـ باالعتبارات األخرل فيما إذا تعارضت م  كظيفة قاعدة اإلسناد. 
ٌن يعػػرؼ الػػبعض األخػػر اٜنػػل الػػوظيف  بػػالنظر لضػػوابط اإلسػػناد )التعريػػف باٞن ػػاؿ( بػػاف قاضػػ  يف حػػ

الن اع ال يرتكن يف الفصل يف حالة التنازع اال٩ناي من اجل إسناد االختصاص التشريع  لقانوف اٛننسية، 
عػػػددة أـ ال، إُف قواعػػػد قاطعػػػة ١نػػػددة مسػػػبقا، سػػػواء كانػػػت جنسػػػية قاضػػػ  النػػػ اع مػػػن بػػػٌن اٛننسػػػيات اٞنت

بلحػػاظ إف تنػػازع اٛننسػػيات مسػػالة أكليػػة علػػ  القاضػػ  ٓنديػػد القػػانوف الواجػػ  التطبيػػ ، يف ضػػوء طبيعػػة 
 . (ٕٓ)اٞنسالة األصلية كاٟندؼ كالغاية منها

كيػرل أنصػار هػػ ا االْنػا  أف اعتمػاد  يػػ دم إُف ْنػاكز اٞنشػػكالت الػي تعػرتض اعتمػػاد جنسػية قاضػػ  
ٛننسػيات اٞنتعػددة كاٛننسػػية الفعليػة عنػد عػدـ حضػور جنسػية قاضػ  النػػ اع النػ اع عنػد حضػورها مػن بػٌن ا

ضمن اٛننسيات اٞنتعددة، فهو يتجاكز مشكلة ٓنديد معىن اٛننسية الفعليػة بػاٞنعىن العػاٞن  كصػعوبة تنفيػ  
كبالتػػاِف يػػتم الوصػػوؿ إُف معػػايًن عاٞنيػػة، قابلػػة للتطبيػػ  مػػن قبػػل الػػدكؿ األخػػرل،  .(ٕٔ)اٜنكػػم عػػرب اٜنػػدكد

طاٞنػػا ا ػػا اعتمػػدت ذات اٜنػػل بعػػدـ النظػػر لتنػػازع اٛننسػػيات علػػ  اف اٞنطلػػوب فيػػ  اافظػػة علػػ  جنسػػية 
قاض  الن اع، عندما تكوف ضمن اٛننسيات اٞنتعددة، اك اٛننسية الفعلية عند عدـ حضورها، ا٧نا اٞنطلوب 

 .(ٕٕ)زع نظرة كظيفية غائيةالوصوؿ للركح اٛنوهرية اٞنعمقة لقاعدة التنازع، كه ا يعين اف ينظر للتنا
كمػػػا يػػػرل اْنػػػا  ثالػػػ  اف فكػػػرة اٜنػػػل الػػػوظيف  تعػػػين صػػػالحية القاضػػػ  بعػػػدـ أنػػػاذ موقػػػف عػػػاـ مػػػن 
االحالػػة بػػالقبوؿ اك الػػرفض، اذ ٪نػػدد موقفػػ  مػػن االحالػػة يف ضػػوء القضػػية اٞنطركحػػة عليػػ ، كمػػا ٓنويػػ  مػػن 

نيػػػة اٞنوجػػػودة يف قانونػػػ  مػػػن ناحيػػػة كقػػػائ  كظػػػركؼ كمالبسػػػات مػػػن ناحيػػػة، كاهػػػداؼ قاعػػػدة االسػػػناد اٞنع
فاختيػار القػانوف اٞن ػت  ٔنتلػف دكافعػ  كاسػباب ، تبعػا لقاعػدة االسػناد الوطنيػة اٞنعنيػة باٞنسػالة . (ٖٕ)اخرل

اٞنعركضػػة علػػ  القاضػػ  الػػوطين ككفقػػا للغايػػة الػػي هتػػدؼ هػػ   الغايػػة اُف ٓنقيقهػػا، كّٔػػ ا اٞن ابػػة مت االنتقػػاؿ 
فػػػاذا تبػػٌن للقاضػػػ  اف تطبيػػ  االحكػػػاـ  .(ٕٗ)الشػػػكل  آّػػرد اُف اٞنفهػػػـو الغػػائ ّنفهػػـو اٜنالػػة مػػػن اٞنفهػػـو 

اٞنوضوعية يف القانوف ال م اشارت اليػ  قواعػد االسػناد الوطنيػة سػي دم اُف حػل غػًن عػادؿ فيكػوف لػ  اف 

                                                        
 .ُُٕد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص  -ْٕ
للم يد من التفصيل عن ه ا االْنا  ينظر د. عكاشػة ١نمػد عبػد العػاؿ، د. سػام  بػدي  منصػور، القػانوف الػدكِف اٝنػاص،   -ٕٓ

 .َّٕ، صُٓٗٗالدار اٛنامعية، 
، َُُِ، ِٛننسية كالعالقات الدكلية، منشورات زين اٜنقوقية، طللم يد من التفصيل ينظر د. عبد الرسوؿ عبد الرضا، ا  -ٕٔ

.َِٖص
للم يػػد مػػن التفصػػيل عػػن هػػ ا االْنػػا  كحججػػ  كتطبيقاتػػ  القضػػائية ينظػػر د. عكاشػػة ١نمػػد عبػػد العػػاؿ، احكػػاـ اٛننسػػية   -ٕٕ

 كما بعدها. ُّّ، صُٔٗٗ، الدار اٛنامعية، ُاللبنانية كمرك  االجان ، ج
 .ّّٓصدر ساب ، صد. هشاـ خالد، م  -ٖٕ
 .ُِٕد. حفية السيد اٜنداد، اٞنوج  يف القانوف الدكِف اٝناص...، مصدر ساب ، ص  -ٕٗ
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علػ  يستشًن قواعد االسػناد الػي يتضػمنها هػ ا القػانوف كيقبػل االحالػة منهػا اُف قػانوف اخػر ٪نقػ  العدالػة 
  .(َٖ)٥نو افضل

كنعتقد اف ه ا هو الدكر االنتقائ  لإلحالػة الػ م يػرا  جانػ  مػن الفقػ  االٞنػاين، كهػو دكر يراعػ  فيػ  
القاض  النتيجة النهائية الي سينته  اليها تطبي  القانوف الواج  التطبي )اٞن ت (. ففػ  ظػل التطػورات 

لألخ  بالعدالة اٞنادية، دكف االقتصار عل  ٓنقي  العدالة الي ٜنقت بقاعدة االسناد يف ذاهتا، ٥نو سعيها 
يف مفهػػػـو القػػػانوف الػػػدكِف اٝنػػػاص، كػػػاف البػػػد مػػػن اف تتػػػأثر ٗنيػػػ  اٞنفػػػاهيم القانونيػػػة االساسػػػية يف تنػػػازع 

. كيعيػ  اْنػا  مػن الفقػ  علػ  هػ ا (ُٖ)القوانٌن، ّٔػ ا االْنػا  اٜنػدي ، كيف مقدمػة هػ   اٞنفػاهيم، االحالػة
يرتؾ للقاض  سلطة تقديرية مطلقة يف االخػ  باإلحالػة مػن عدمػ ، علػ  ضػوء مػا قػد يػرا  اك ػر الرام، ان  

ٓنقيػػػ  للعدالػػػة يف كػػػل حالػػػة علػػػ  حػػػدة، كهػػػو مبػػػدا يتعػػػارض مػػػ  مسػػػلك القاضػػػ  عنػػػد تطبيػػػ  القاعػػػدة 
بطريقػػة لمبػػادئ العامػػة للقػػانوف، اذ لػػيس مػػن اٞنقبػػوؿ اف يطبػػ  القاضػػ  القاعػػدة القانونيػػة، لالقانونيػػة كفقػػا 

.اال اف هػػ ا االشػػكاؿ مػػردكد، اذا مػػا (ِٖ)ٔنتلػػف مػػن حالػػة اُف اخػػرل، حػػىت كاف كػػاف ٓنػػت سػػتار العدالػػة
سلمنا اف تقدير القاض  إلمكانية االخ  باإلحالة، كاٞنعيار اٞنرشد للقاض  يف ه ا اٞنضمار هو اف يػ دم 

عالقات ١نل اٝنصومة، كه ا ما قرار  )االخ  باإلحالة اك رفضها( اُف حل مادم معقوؿ كعادم، بصدد ال
. فطاٞنا كانت الغاية من قاعدة االسناد، ٔنتلف من مشرع ألخر، (ّٖ)سي ض  في  اُف رقابة ااكم العليا

فان  من الطبيع  اف تتباين اٜنلوؿ اٞنتبعة بشاف االحالة، كطاٞنا اف اٞنشرع يقصد من غاية االسناد البح  
ف سػاب  تنسػي  مػ  غػًن  مػن اٞنشػرعٌن، فػاف ذلػك يسػتتب  خلػال يف عن انس  القوانٌن، ٜنكم العالقة دك 

كظيفة قاعدة االسناد يف ٓنقي  الوصوؿ اُف اك ر اٜنلوؿ مالئمة ٞنقتضيات التجارة الدكليػة، كبالتػاِف علػ  
. (ْٖ)القاض  اف يصحح ه ا اٝنلل يف كظيفة االسناد، عن طري  ما يسم  باٜنل الوظيف  كقبوؿ االحالة

القػػانوف الػػدكِف  اىن لفكػػرة اٜنػل الػػوظيف  تػػأثًن يف موقػف بعػػض التشػػريعات اٞنقارنػة، كيف مقػػدمتهكٟنػ ا اٞنعػػ
عينػػػت نصػػػوص القػػػانوف  اذ تضػػػمن هػػػ ا القػػػانوف االشػػػارة ٟنػػػ ا اٞنعػػػىن فػػػاذا ُّٔٗاٝنػػػاص التشػػػيك  لعػػػاـ 

شػػيك ، اك الػدكِف اٝنػػاص التشػيك  قػػانوف دكلػة مػػا، كاحالػت نصػػوص هػ ا القػػانوف االخػًن اُف القػػانوف الت
اُف قانوف دكلة اخػرل، يف حالػة االحالػة مػن الدرجػة ال انيػة، فػاف تلػك االحالػة ٬نكػن قبوٟنػا اذا كػاف ذلػك 

                                                        
ينظػػر للم يػػد مػػن التفصػػيل  د. هشػػاـ صػػادؽ، د. عكاشػػة ١نمػػد عبػػد العػػاؿ، د. حفيظػػة السػػيد اٜنػػداد، مصػػدر سػػاب ،   -َٖ

 .َُٗص
 .ُّٕد. حفيظة السيد اٜنداد، اٞنصدر الساب ، ص  -ُٖ
 .َُٗهشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، صد.   -ِٖ
اف تقدير القاض  للحل اٞنوضوع  اٞنادم يف حالة االخ  باإلحالػة ٫نضػ  فيػ  لتقػدير اػاكم العليػا، فمػ ال جػاء يف قػانوف   -ّٖ

)لل صػػـو اف يطعنػػوا ٕنييػػ  لػػدل ١نكمػػة التمييػػ ... كذلػػك يف ( اف ٓ/ َِٓيف اٞنػػادة ) ُٗٔٗلعػػاـ  ّٖاٞنرافعػػات اٞندنيػػة العراقػػ  رقػػم 
. اذا كقػػػ  يف اٜنكػػػم خطػػػا جػػػوهرم، كيعتػػػرب اٝنطػػػأ جوهريػػػا اذا اخطػػػأ اٜنكػػػم يف فهػػػم الوقائ "(.كبالتػػػاِف اذا اسػػػتند ٓاالحػػػواؿ التاليػػػة "

مػن التفصػيل ينظػر عبػد الػر٘نن العػالـ،  القاض  اُف حل غًن موضوع  يف تقدير االحالة فلل صػـو اللجػوء اُف اكمػة العليػا ، للم يػد
مػ  اٞنبػادئ القانونيػة لقػرارات ١نكمػة ٕنييػ  العػراؽ مرتبػة علػ  مػواد القػانوف، العاتػك  ُٗٔٗلعػاـ  ّٖشرح قانوف اٞنرافعػات اٞندنيػة رقػم 

 كما بعدها. َْ، صََِٖ، ِلصناعة الكتاب، ط
 كما بعدها.ُّٕد. حفيظة السيد اٜنداد، اٞنصدر نفس ، ص -ْٖ
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 "مقارن  دراس "الوظ في  الحل كأحكاـ كاإل بلؽ النسب   ب   اإلحال  مفهـو 

ِٓٗ 

. كك ا االمر بالنسبة للقانوف الدكِف اٝناص االٞنػاين (ٖٓ)القبوؿ ي دم اُف حل مقبوؿ كعادؿ للعالقة اٞنعنية
توقػف علػ  البحػ  تف قبػوؿ االحالػة اك رفضػها ، فاف النظريػة القائلػة بػأُٖٗيوليو عاـ  ِٓالصادر يف 

الفقػرة االكُف حينمػا نصػت علػ  انػ  "اذا  (ٖٔ)الرابعػة كجدت ٟنا تطبيػ  يف اٞنػادة ،عن غاية قاعدة االسناد
مت تعيٌن قانوف دكلة اجنبية، فان  ٩ن  اف تطب  ايضا قواعد االسناد اٞنعنية اٞنوجودة يف قانوف ه   الدكلة، 

 .(ٕٖ)ارض في  ه   القواعد م  ركح قاعدة االسناد االٞنانية..."بالقدر ال م ال تتع
كنفهػم مػػن التعػاريف اٞنتقدمػػة للحػل الػػوظيف ، اف ٗنيعهػا تػػدكر حػوؿ ١نػػور كاحػد مفػػاد  االبتعػاد عػػن 
االحكػػػاـ السػػػابقة كآّػػػػردة لإلحالػػػة مػػػن جهػػػػة التشػػػريعات اٞنقارنػػػة، كاالعتمػػػػاد يف اٞنوقػػػف منهػػػا اُف رؤيػػػػة 

ُف فهم قاض  اٞنوضوع لكل حالة عل  حػدة، كيسػتفيد اٞنوقػف مػن االحالػة مػن مقػدار موضوعية تستند ا
ما ٪نقق  االخ  باإلحالػة مػن توقعػات اطػراؼ العالقػة اٞنشػركعة، كمبػدا العدالػة، كيف ضػوء ذلػك ٬نكػن اف 

د نعػػرؼ فكػػرة اٜنػػػل الػػوظيف  با ػػا "١ناكلػػػة التوفيػػ  يف موقػػف التشػػػريعات مػػن االحالػػة بػػػٌن قواعػػد االسػػػنا
كغاياهتػػا اٞنتم لػػة يف ٓنقيػػ  العدالػػة، كرعايػػة التوقعػػات اٞنشػػركعة للعالقػػات القانونيػػة اٞنشػػوبة بعنصػػر اجنػػف، 

 كالوصوؿ اُف االنسجاـ بٌن النظم القانونية رعاية ٞنصاٌف التجارة الدكلية".
 ان فا  االع بارات النظري   أساس  ي قبوؿ االحال  كر ضها  :الفرع الثاني

 االْنػا  الػرافض للموقػف العػاـ آّػرد مػن االحالػة اُف التأسػيس ٞننهجيػة جديػدة رائػدها التحليػليسع  
فنيػة كسػيلة اٞننطق  العلمػ  اٞنوضػوع  كفػ  موجهػات منضػبطة تسػتند اُف هػدؼ قاعػدة االسػناد بوصػفها 

سػناد كتباينهػا غايتها كفقا ٞنا يرل البعض من الفق  ْنن  اٝنلل كالقصػور النػاٗنٌن عػن اخػتالؼ قواعػد اال
. كاالصػل الػ م يبػين عليػ  انصػار هػ ا االْنػا  مػوقفهم اف اعتبػارات اٜنػل الػوظيف  (ٖٖ)من دكلة اُف اخرل

البد كاف تأخ  باالعتبػار يف اٞنوقػف مػن االحالػة، فػاف بػدت االحالػة ّنسػالة بعينهػا مالئمػة كتسػاعد علػ  
٩نػ  هجرهػا اذا ترتػ  علػ  االخػ  ّٔػا ال  ٓنقي  قاعدة االسناد كظيفتها تعػٌن االخػ  ّٔػا، كعلػ  العكػس

٪نق  الغاية من قاعدة االسناد، اك كاف يف اعماٟنا انتهاؾ صارخ لتوقعات االفراد كمساس ّنصاٌف التجػارة 
مقبػػوؿ اف كػػاف فيػػ   -حسػػ  نظريػػة اٜنػػل الػػوظيف   -. مػػن ذلػػك يتضػػح اف االخػػ  باإلحالػػة (ٖٗ)الدكليػػة

ر صػحة هػ ا الػرام ٧نيػ  يف فحػ  ذلػك فيمػا اذا كانػت االحالػة ٓنقي  ٟندؼ قاعدة التنػازع كألجػل اختبػا
 من الدرجة االكُف اـ من الدرجة ال انية.

                                                        
 ( من القانوف اعال .ّٓينظر ن  اٞنادة ) -ٖٓ
 كما بعدها. ُْٕنفس ، ص اٞنصدر اٜنداد، السيد حفيظة. للم يد عن االحكاـ الي تضمنتها اٞنادة الرابعة ينظر: د -ٖٔ
 .ُْٕص نفس ، اٞنصدر اٜنداد، السيد حفيظة. اشارت اليها د -ٕٖ
 .َِِص ساب ،تنازع القوانٌن...، مصدر  العاؿ، عبد ١نمد عكاشة. د  -ٖٖ
 .َُٗص ساب ، مصدر اٜنداد، السيد حفيظة. د العاؿ، عبد ١نمد عكاشة. د صادؽ، هشاـ. د نفس اٞنعىن اشار الي . -ٖٗ
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سيطب  القاض  قانون  الوطين،  (َٗ)فف  االحالة من الدرجة االكُف اكال: االحال  م  الدرج  االكلى:
، كهػو مػا يتحقػ  معػ  كهو امر ١نب  اُف نفس  يتجنػ  معػ  تطبيػ  قػانوف اجنػف، اذ ٪نسػن تطبيػ  قانونػ 

التطػاب  بػٌن االختصاصػٌن القضػائ  كالتشػريع ، ك٩ننبػ  التمييػ  بػػٌن مػا يعتػرب مػن االجػراءات كمػا يعػد مػػن 
كتطبي  القواعد اٞنادية يف قانوف القاض  اٞنعركض علي  الن اع ال يرتت  علي  اخالؿ  .(ُٗ)موضوع اٝنصومة

بواسػطة اٞنػػوطن اٞنشػرتؾ اك كجػػود االمػواؿ ١نػػل النػػ اع  بتوقعػات اطػػراؼ العالقػة مػػىت ارتبطػوا بدكلػػة القاضػػ 
. كاطػػػػراؼ العالقػػػػة سػػػػيكوف مػػػػن (ِٗ)كبالتػػػػاِف يكػػػػوف مػػػػن السػػػػهل علػػػػيهم االحاطػػػػة بقواعػػػػد هػػػػ ا القػػػػانوف

مصػػػلحتهم تطبيػػػ  القواعػػػد اٞنوضػػػوعية لقػػػانوف القاضػػػ  اك ػػػر مػػػن غػػػًن ، فلػػػو اف مػػػواطن انكليػػػ م تػػػويف يف 
جػودة يف االخػًن، فػاف القػانوف الواجػ  التطبيػ  كفقػا لقاعػدة االسػناد العراؽ عن امػواؿ منقولػة كعقاريػة مو 

ام القػػانوف االنكليػػ م، بينمػػا  (ّٗ)العراقيػػة ِنصػػوص اٞنػػًناث هػػ  تطبيػػ  قػػانوف جنسػػية اٞنتػػويف كقػػت الوفػػاة
قاعدة االسناد يف القانوف االنكليػ م تعقػد االختصػاص للقػانوف العراقػ  بوصػف  قػانوف مػوطن اٞنتػويف. فلػو 

اليػ  فػػاف القاضػػ  العراقػػ  سػيطب  القواعػػد اٞنوضػػوعية يف قانونػػ  علػػ   (ْٗ)لقػانوف العراقػػ  يقبػػل االحالػػةاف ا
 اٞنًناث اعماال لإلحالة من الدرجة االكُف.

نعتقد م  جان  من الفق  اف الفرض اٞنتقدـ ٪نق  حال ٧نوذجيا، اذ حق  التناس  بٌن قانوف اٛننسية 
. كما اف (ٓٗ)بواسطة االحالة يقبل  قانوف اٛننسية كقانوف اٞنوطن للمتويف كقانوف اٞنوطن، كاٜنل ال م يتقرر

القاض  العراق  كهو يطبػ  القواعػد اٞنوضػوعية يف قانونػ  سيتحاشػ  الصػعوبات الػي ي ًنهػا تطبيػ  القػانوف 
خػػًن االجنػػف مػػن دفػػ  بالنظػػاـ العػػاـ كاٞنسػػائل اإلجرائيػػة، كعػػدـ الدسػػتورية للقػػانوف االجنػػف، كالتفسػػًن لأل

. كه ا اٜنل ليس في  اخالؿ بتوقعات االطراؼ، فهم يعلموف اف مورثهم يعيش يف العراؽ، كما (ٔٗ)كغًنها
اف اٞنػػورث نفسػػ  يعػػرؼ اف الػػوارثٌن كانصػػبتهم سػػتتحدد كفقػػا لقػػانوف الدكلػػة الػػي يقػػيم فيهػػا. امػػا لػػو تبػػٌن 

وعية للقػػػػانوف للقاضػػػػ  الػػػػوطين اف االخػػػػ  باإلحالػػػػة كتطبيػػػػ  قواعػػػػد  اٞنوضػػػػوعية بػػػػدال عػػػػن القواعػػػػد اٞنوضػػػػ
االجنف، سيهدد توقعات االفراد، كيتناقض كالغاية من قاعدة التنازع يف ٓنقي  العدالة، تعٌٌن عل  القاض  

                                                        
يقصػػد باإلحالػػة مػػن الدرجػػة االكُف ٔنلػػ  قواعػػد االسػػناد يف القػػانوف االجنػػف الواجػػ  التطبيػػ  عػػن االختصػػاص اُف قػػانوف   -َٗ

راد االست ادة عن معىن كاحكػاـ االحالػة مػن الدرجػة االكُف ينظػر: د. يوسػف البسػتاينع مصػدر سػاب ، القاض  ال م ينظر الن اع كٞنن ا
 كما بعدها. َْٔص

 .ِِِص ساب ، مصدر ،...القوانٌن تنازع العاؿ، عبد ١نمد عكاشة. د -ُٗ
اٞنصػػدر  للم يػد مػػن التفصػيل عػػن ارتيػاح االفػػراد بتطبيػػ  القػانوف الػػ م ٪نقػ  مصػػاٜنهم ينظػػر د. عكاشػة ١نمػػد عبػد العػػاؿ، -ِٗ

 .ِِِصنفس ، 
من القانوف اٞندين العراق  عل  اف " قضايا اٞنًناث يسرم عليها قانوف اٞنورث كقت موت ....".كللم يػد مػن  ِِتن  اٞنادة  -ّٗ

، ُْٓٗوف اٛننسية بالنسبة للمتويف ينظر د. صالح الدين الناه ، التعليقات الوافية عل  متوف القػوانٌن، التفصيل حوؿ اختصاص قان
 .ِ، هامش رقم ُُِ، اشار الي  د. غال  الداكدم، د. حسن اٟنداكم، القانوف الدكِف اٝناص...، مصدر ساب ، صُْٖص

مػػن القػػانوف اٞنػػدين   ُّهػػ ا البحػػ  كالػػ م اخت لتػػ  اٞنػػادة  موقػػف اٞنشػػرع العراقػػ  مػػن االخػػ  باإلحالػػة تقػػدـ توضػػيح  يف  -ْٗ
العراقػػػ  بقوٟنػػػا " اذا تقػػػرر اف قانونػػػا اجنبيػػػا هػػػو كاجػػػ  التطبيػػػ  فإ٧نػػػا يطبػػػ  منػػػ  احكامػػػ  اٞنوضػػػوعية دكف الػػػي تتعلػػػ  بالقػػػانوف الػػػدكِف 

 ضمنها. اٝناص"، دكف اغفاؿ االست ناءات الواردة عل  االحالة، كالي ال يعد موضوع اٞنًناث من
 .ِِّانظر د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، اٞنصدر نفس  ص  -ٓٗ
للم يد من التفصل حوؿ تلك اٞنوضوعات ينظر استاذنا د. عباس العبودم، القانوف الػدكِف اٝنػاص، تنػازع القػوانٌن كتنػازع   -ٔٗ

 بعدها. كما ُٕٖ، صَُِْ، بغداد، ُاالختصاص القضائ  كتنفي  االحكاـ االجنبية، مكتبة السنهورم، ط
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 "مقارن  دراس "الوظ في  الحل كأحكاـ كاإل بلؽ النسب   ب   اإلحال  مفهـو 

ُِٔ 

. كاهم اٞنيادين الػي يتحقػ  فيهػا (ٕٗ)رفض االخ  باإلحالة، كتطبي  القواعد اٞنوضوعية يف القانوف االجنف
لش صػية، كتػ داد الصػعوبة مػىت كػاف القػانوف اػاؿ ه ا االخالؿ بتوقعات االطراؼ هو مسائل االحػواؿ ا

. كالقػػانوف الػػدكِف اٝنػػاص التشػػيك  (ٖٗ)اليػػ  قانونػػا طائفيػػا متعػػددا كالقػػانوف العراقػػ  اك اللبنػػاين اك اٞنصػػرم
مػػػن التشػػػريعات الػػػي تػػػأثرت بالنظريػػػة القائلػػػة  ُٖٔٗكالقػػػانوف الػػػدكِف اٝنػػػاص االٞنػػػاين لعػػػاـ  ُّٔٗلعػػػاـ 

 . (ٗٗ)اعدة االسناد عند قبوؿ االحالة اك رفضهاباحرتاـ الغاية من ق
٬نكن اف يرتف  اٜنظر عل  االخ  باإلحالة من الدرجة ال انيػة فيمػا  ثان ا: االحال  م  الدرج  الثان  :

اذا ادل اعماٟنػػا اُف اٞنسػػاعدة علػػ  ٓنقػػ  قاعػػدة االسػػناد لوظيفتهػػا ّنػػا يكفػػل التعػػايش بػػٌن الػػنظم كيقػػيم 
تطبي  اك ر القوانٌن اتصاال ّٔا، كاألخ  باإلحالة من الدرجة ال انية، كفقا ٞنا يرل  التناس  بينها، عن طري 

فاذا احالت قاعدة االسناد اُف قانوف دكلػة ثال ػة   .(ََُ)( يتحق  مع  ه ا اٟندؼMayerالفقي  الفرنس  )
ف تطبيػ  هػ ا كانت قواعد االسناد فيها تعقد االختصاص للقواعد اٞنوضوعية اٞندرجة يف ه ا القػانوف، فػا

القانونيػػة  القػػانوف يكػػوف مقبػػوال مػػن كجهػػة نظػػر قواعػػد التنػػازع يف الػػدكؿ الػػ الث الػػي ْنولػػت فيهػػا العالقػػة
. كهػ ا يعػين اف القاعػدة القانونيػة الػي سػتحكم العالقػة سػتكوف كاحػدة كال يفػرؽ يف (َُُ)اٞنتصلة بالعالقة

ككحػدة اٜنلػوؿ مػن الغايػات اٞنقصػودة لقاعػدة  االمر شيئا اف رف  الن اع اماـ قضاء احػدل الػدكؿ الػ الث،
االسناد كبالتاِف ستحق  نظرية اٜنل الوظيف  غايتها كيف ذلك من ٘ناية لتوقعات االفراد كمصاٌف التجارة 

 .(َُِ)الدكلية
اما بالنسبة للقضاء الفرنس  فقد ضرب لنا م ال يربز دكر االحالة يف ٘ناية توقعات االفػراد اٞنشػركعة، 

ل   كقائعها يف زكجٌن سوريٌن من الديانة اليهودية يقيماف بصورة دائمة يف بريطانيا، كاثناء فف  قضية تت
كجود٨نػػػا العػػػابر يف ايطاليػػػا ابرمػػػا زكاجهمػػػا كفقػػػا للشػػػكل الػػػديين اليهػػػودم الػػػ م يقػػػر  قػػػانوف جنسػػػيتهما 

ذ اف قاعػدة اٞنشرتكة، كيف كقت الح  اقاما يف فرنسا كاثًنت مسالة صػحة زكاجهمػا مػن حيػ  الشػكل، ا

                                                        
 .َُٗللتفصيل  د. هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص  -ٕٗ
يػػرل الػػبعض مػػن الفقػػ  اٞنصػػرم انػػ  لػػو اثػػًن نػػ اع امػػاـ القاضػػ  اٞنصػػرم خػػاص بطػػالؽ بػػٌن زكجػػٌن ا٤نليػػ يٌن ٢نتلفػػ  اٞنلػػة   -ٖٗ

القػػانوف االنكليػػ م الػػ م عينتػػ  قاعػػدة التنػػازع اٞنصػػرية، فاألخػػ  باإلحالػػة مػػن كمتػػوطنٌن يف مصػػر، فانػػ  يتعػػٌن رفػػض االحالػػة كتطبيػػ  
 القانوف االنكلي م اُف القواعد اٞنادية يف القانوف اٞنصرم سيفض  اُف تطبي  الشريعة االسالمية بوصفها الشريعة العامة، كال شك اف يف

نتهاكا لتوقعات االفراد كعصفا بالغاية من قاعدة التنازع د. عكاشة ذلك مساسا باعتبارات العدالة كما صورها اٞنشرع اٞنصرم نفس  كا
، كنعتقػػد اف هػ ا الفهػػم ألحكػػاـ الشػػريعة االسػالمية يشػػوب  القصػػور مػػن ١ِِْنمػد عبػػد العػػاؿ، تنػػازع القػوانٌن...، مصػػدر سػػاب ، ص

ة قػد ال ٓنقػ  مػا ٓنققػ  الشػريعة مػن ٘نايػة التشريعات الي ال ت   بعدالة احكاـ ا يف االرض كتػدف  االختصػاص اُف تشػريعات كضػعي
لتوقعػػات االطػػراؼ اٞنشػػركعة كالعدالػػة كرعايػػة التعػػايش اٞنشػػرتؾ للػػنظم القانونيػػة اٞنشػػرتكة ك٘نايػػة التجػػارة الدكليػػة كهػػ ا مػػا ٓنػػرص عليػػ  

 الشريعة االسالمية كها ه  احكاـ الشريعة ٞنمن اراد االست ادة كاالطالع.
القانوف التشيك  " اذا عينت نصوص القانوف الدكِف اٝناص التشيك  قانوف دكلة ما، كاحالت من  ّٓحي  تن  اٞنادة   -ٗٗ

نصػوص هػػ ا القػانوف االخػػًن اُف القػػانوف التشػيك ، اك اُف قػػانوف دكلػػة اخػرل، يف حالػػة االحالػػة مػن الدرجػػة ال انيػػة، فػاف تلػػك االحالػػة 
ؿ للعالقػة اٞنعنيػة" ككػ ا االمػر بالنسػبة للقػانوف الػدكِف اٝنػاص االٞنػاين الػي ٬نكن قبوٟنا اذا كاف ذلك القبوؿ ي دم اُف حػل معقػوؿ كعػاد

( مػن القػانوف الػدكِف اٝنػاص ْاجازت اللجوء اُف االحالة فيما اذا كاف فيها ٓنقي  للعدالة ك٘ناية لتوقعات االطراؼ ينظػر نػ  اٞنػادة )
 االٞناين.

 .ِِْانٌن...، مصدر ساب ، صاشار الي  د. ا٘ند عبد الكرمي سالمة، تنازع القو   -ََُ
 .ٖٖينظر بنفس اٞنعىن د. صالح الدين ٗناؿ الدين مصدر ساب ، ص -َُُ
 .َُٖد. ف اد رياض، مصدر ساب ، ص -َُِ
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ِِٔ 

 عشر ثام ال ال دد

االسناد يف القػانوف الفرنسػ  تعقػد االختصػاص بشػكل التصػرفات اُف قػانوف ١نػل االبػراـ، كهػ ا يػ دم اُف 
بطالف ال كاج فيما اذا طب  القانوف االيطاِف، اال اف ١نكمة النقض الفرنسية َف ت ه  ل لك اٜنكػم كا٧نػا 

ال انيػػة مػػن القػػانوف االيطػػاِف اُف القػػانوف ذهبػػت العتبػػار هػػ ا الػػ كاج صػػحيحا لقبوٟنػػا االحالػػة مػػن الدرجػػة 
السػػػورم، اذ االحالػػػة يف هػػػ ا اٜنكػػػم يعػػػد حػػػال ٧نوذجيػػػا ٪نمػػػ  التوقعػػػات اٞنشػػػركعة لألفػػػراد كذلػػػك كرد يف 
حكم اكمة اذ جاء في  "اف اعماؿ االحالة ٩ند تربير  يف ه   اٞننازعة فيما ت دم الي  من تطبي  القانوف 

و القانوف ال م رغ  االفراد يف اٝنضوع ٜنكم  كهو ال م يعترب زكاجهما السورم عل  شكل ال كاج، كه
 .(َُّ)صحيحا"

٣نػػا تقػػدـ نػػرل اف اٜنػػل الواجػػ  اتباعػػ  مػػن قبػػل اٞنشػػرع العراقػػ  ا٧نػػا ٩نػػ  اف يتحػػدد يف ضػػوء كظيفػػة 
قواعد التنازع كعدـ االعتماد عل  حكم مسب  بالرفض لإلحالة كفسػح آّػاؿ امػاـ القاضػ  بالبحػ  عػن 

 كح النصوص القانونية كالوصوؿ اُف تطبي  اك ر القوانٌن ٓنقي  للعدالة. ر 
 اٌزـج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌفىشح اٌحً اٌٛظ١فٟ ٚفمب ٌؼٛاثؾ اإلعٕبد : املـٍت اٌضبٟٔ

بعػػد ت بيػػت نتيجػػة ِنصػػوص اإلحالػػة ك١ناكلػػة ربطهػػا بوظيفػػة قاعػػدة اإلسػػناد، مػػن ٓنقيػػ  التعػػايش بػػٌن 
كرعايػػة اٞنصػػاٌف يف ميػػداف التجػػارة الدكليػػة، ك٘نايػػة التوقعػػات اٞنشػػركعة ألطػػراؼ الػػنظم القانونيػػة اٞن تلفػػة، 

العالقة، كاف البد من استعراض اٞنوقف من اإلحالة بانت اب بعض ضوابط اإلسناد، كعينات للتأكد من 
سػػالمة فكػػرة اٜنػػل الػػوظيف ، كالوصػػوؿ مػػن خػػالؿ إعمػػاؿ أحكامهػػا، إُف اتسػػاؽ اٜنلػػوؿ كاختيػػار انسػػ  

التشريعية، الوطنية كاألجنبيػة، لػ لك سنقسػم هػ ا اٞنطلػ  إُف فػرعٌن نتنػاكؿ يف الفػرع األكؿ ضػابط النظم 
 اإلسناد اٜناكم لاللت امات، أما الفرع ال اين سن صص  لدراسة مسائل األحواؿ الش صية.

  تطب ق  كرة الحل الوظ في بالنسب  لبلل زامات: الفرع األكؿ
ين الػػ م بػػين عليػػ  األخػػ  باٜنػػل الػػوظيف ، إال إف اسػػتكماؿ ذلػػك بػػالرغم مػػن سػػالمة األسػػاس القػػانو 

األساس يستلـ  فحص  من الناحية العملية، كااللت امات تقسػم إُف التعاقديػة كغػًن التعاقديػة كألجػل ذلػك 
 سندرس ه ا الفرع عل  النحو اآليت:

 أكال: ال بلق  ب   ضابط االل زامات   ر ال  اقدي  ك كرة الحل الوظ في.
تعقػد  (َُْ)فكرة اإلحالة نادرة اٜندكث يف نطاؽ االلت امات غًن التعاقديػة، الف غالبيػة التشػريعاتإف 

االختصػػاص فيػػ  لقػػانوف ١نػػل كقػػوع الفعػػل اٞننشػػم لاللتػػ اـ. كمػػ  ذلػػك ٬نكػػن االحتيػػاج لتطبيػػ  اإلحالػػة يف 
ارات كأسػػباب اختيػػار ضػػوء اٞنػػنه  التحليلػػ ، كالتفسػػًن الغػػائ  لقاعػػدة اإلسػػناد، كتركيػػ  اٞنوقػػف علػػ  اعتبػػ

قاعػػدة اإلسػػناد، كإدراؾ هػػ   الغايػػة الػػي يسػػع  إليهػػا اٞنشػػرع الػػوطين سيسػػهم يف قبػػوؿ اإلحالػػة الػػي تػػرـك 
                                                        

 .كما بعدها.ِِٔللتفصيل عن حكم اكمة الفرنسية ينظر د. ا٘ند عبد الكرمي سالمة، اٞنصدر نفس ،  ص -َُّ
علػ  اف " االلت امػػات غػًن التعاقديػػة يسػرم عليهػػا قػانوف الدكلػػة  ُُٓٗمػػن القػانوف اٞنػػدين العراقػ  لعػػاـ  ِٕتػن  اٞنػادة   -َُْ

( من القانوف اٞندين السورم لعػاـ ِِ( من القانوف اٞندين اٞنصرم، كاٞنادة )ُِالي حدثت فيها الواقعة اٞننشئة لاللت اـ ". كن  اٞنادة )
 .ُٕٔٗن القانوف اٞندين االردين م ِِ، كاٞنادة ُْٗٗ
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. فلػػػػو إف إحػػػػدل اٛنامعػػػػات العراقيػػػػة، أرسػػػػلت كفػػػػدا مػػػػن الطلبػػػػة كاٝنػػػػرباء (َُٓ)ٓنقيػػػػ  اٞنصػػػػلحة كالعدالػػػػة
كخالؿ تواجػد الطلبػة يف األراضػ  الرتكيػة حصػل كالتدريسيٌن، إُف تركيا إلجراء ْنارب يف ٢نتربات علمية، 

خطػأ مػػن احػػدهم، تسػػب  بضػػرر ل ميػػل لػػ  يف الرحلػة كافرتضػػنا إف دعػػول التعػػويض عػػن ذلػػك الضػػرر، قػػد 
قػػانوف ١نػػل كقػػوع الفعػػل اٞننشػػم لاللتػػ اـ،  -عرضػػت أمػػاـ القضػػاء االعراقػػ ، كالػػ م سػػيطب  القػػانوف الرتكػػ 

 -كػػػ ، كلنفػػػرتض أف األخػػػًن يقضػػػ  بتطبيػػػ  القػػػانوف العراقػػػ كخػػػالؿ فحػػػ  القاضػػػ  العراقػػػ  للقػػػانوف الرت 
كسيطب  القاض  العراق  بالتػاِف القواعػد اٞنوضػوعية يف قانونػ .  نعتقػد مػ   -قانوف جنسية أطراؼ العالقة

يف هػ   اٜنالػة سػيجد يف إعمػاؿ القواعػد اٞنوضػوعية  -العراقػ  -إف القاضػ  الػوطين (َُٔ)جان  من الفق 
 يف قانون  ما ٪نق  غاية قاعدة اإلسناد الوطنية كذلك لألسباب اآلتية:

إف اٞنشػرع حينمػا اخػػ  بقػانوف ١نػػل كقػوع الفعػػل اٞننشػم لاللتػ اـ قػػد بػٌن حكمػػا كضػابطا للوضػػ   أكال:
 األفراد اٞنشركعة.الغال  ال م يتف  م  توقعات 

ثانيا: رغبة اٞنشرع يف تركي  اٞنسالة اٞنتولدة عن الفعػل الضػار عػن طريػ  االهتمػاـ ّنكػاف الفعػل اٞننشػم 
هػ   هػ  االعتبػارات األساسػية يف مبػىن اٞنشػرع الػوطين، كلكػن بالتػدقي  كالتأمػل يف  لاللت اـ غػًن العقػدم.

اٞنشػرع يف تقريػػر ضػابط اإلسػػناد، فوقػوع الفعػػل اٞننشػػم  اٞن ػاؿ أعػػال ، ٤نػد ٔنلػػف االعتبػارات الػػي اعتمػػدها
لاللتػػػ اـ كػػػاف أمػػػرا عارضػػػا ال يسػػػتقيم احتسػػػاب  معيػػػارا لإلسػػػناد يف حالتنػػػا، كمػػػا أف إعمالػػػ  يعػػػد إخػػػالال 

 بتوقعات األطراؼ، الدائن اٞنضركر كاٞندين اٞنس كؿ.
ة قاعػػػػدة اإلسػػػػناد يف ضػػػػوء ذلػػػػك سػػػػنكوف أمػػػػاـ فرضػػػػيات قػػػػد تتكػػػػرر يف اٞنسػػػػتقبل تنتفػػػػ  معهػػػػا غايػػػػ

كحكمتها، كالس اؿ ال م ي ار ّٔ ا الصدد، ما هو دكر القضاء يف اٞنعاٛنة ل لك كٓنقي  اعتبارات قاعػدة 
اإلسناد، يف اإلجابة عل  ه ا الس اؿ يرل جان  من الفق  ان  ٩ن  عل  القضاء يف ه   اٜنالة تصحيح 

اإلحالػة إُف القواعػد اٞنوضػوعية للقػانوف اػاؿ مسار قاعدة التنازع الي كضعها اٞنشػرع الػوطين، مػن خػالؿ 
.ّنا ي دم إُف إخضاع العالقػة اٞنػ كورة إُف أك ػر القػوانٌن اتصػاال ّٔػا، كتطبيػ  (َُٕ)-القانوف العراق  -إلي 

أك ر القوانٌن توقعا بالنسبة ألطراؼ العالقة، ك٪نفه لقاعدة اإلسناد كظيفتها الي ترم  إليها يف إطار من 
ا كبػػٌن غًنهػػا، كّنػػا ينسػػجم مػػ  التوجهػػات اٜندي ػػة يف أعمػػاؿ القػػانوف الػػ  بوصػػف  القػػانوف التنسػػي  بينهػػ

 .(َُٖ)ل اٞننشم لاللت اـفعال م ٪نكم الوسط االجتماع  ال م حدثت في  الواقعة الي ترت  عليها ال

                                                        
 .ُُُد هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص  -َُٓ
 .َِّد. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، تنازع القوانٌن، مصدر ساب ، ص  -َُٔ
 .َِّص ساب ، مصدر القوانٌن، تنازع العاؿ، عبد ١نمد عكاشة. د -َُٕ
هػ ا االْنػػا  مػػن االْناهػػات الػػي القػػت اهتمػاـ كبػػًن مػػن قبػػل التشػػريعات اٜندي ػػة إ٬نانػا منهػػا بػػاٞننط  السػػليم الػػ م يسػػتند  -َُٖ

، ُِٖٗمػػن القػػانوف الرتكػػ  لعػػاـ  ّ/ّٓ، كاٞنػػادة ُٕٗٗمػػن القػػانوف الػػدكِف اٝنػػاص النمسػػاكم لعػػاـ  ُ/ْٖإليهػػا، ينظػػر نػػ  اٞنػػادة 
، كقػػوانٌن ُٕٗٗالقػػانوف الػػدكِف اٝنػػاص آّػػرم لعػػاـ  ِ/ِّ، كاٞنػػادة ُٕٖٗاص السويسػػرم لعػػاـ مػػن القػػانوف الػػدكِف اٝنػػ ُّّكاٞنػػادة 

،  د. هشػػػاـ صػػػادؽ، مصػػػدر سػػػػاب ، ُهػػػامش رقػػػم  َِّأخػػػرل أشػػػارت إليهػػػا د. عكاشػػػة ١نمػػػد عبػػػد العػػػاؿ، اٞنصػػػدر نفسػػػ ، ص
 .ُّٕص
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 عشر ثام ال ال دد

 ثان ا: حال  األخ  بقانوف اإلرادة كعبلق و بفكرة كظ ف  قاعدة اإلسناد.
( مػػن القػػانوف اٞنػػدين ِٓاقػػداف قانونػػا معينػػا لػػيحكم عقػػد٨نا الػػدكِف طبقػػا لػػن  اٞنػػادة )إذا اختػػار اٞنتع

العراق ، فان  يفهم من ذلك إف اٞنقصود بقانوف اإلرادة، هو األحكاـ اٞنادية يف القانوف اٞن تار، كال ٠ناؿ 
  التطبيػػ ، كبالتػػاِف لألخػػ  باإلحالػػة يف هػػ   اٜنالػػة، كاستشػػارة قواعػػد اإلسػػناد يف القػػانوف األجنػػف الواجػػ

فعلػػػػ  القاضػػػػ  أف يػػػػ ه  مباشػػػػػرة إُف األحكػػػػاـ اٞنوضػػػػوعية يف القػػػػانوف اٞن تػػػػػار، كيطبقهػػػػا علػػػػ  كاقعػػػػػة 
. فالقانوف الصاٌف للتطبي  يف مادة العقد، أك األعماؿ اإلرادية هو القانوف ال م تعين  اإلرادة (َُٗ)الدعول

.فاْنػػػػػا  إرادة (َُُ)رادة أك تػػػػػ دم إُف ْناكزهػػػػػاأف ال تػػػػػ ثر يف تلػػػػػك اإلبػػػػػقتضػػػػػ  كالػػػػػي تالعقديػػػػػة بالػػػػػ ات، 
اٞنتعاقدين إُف اختيار قػانوف معػٌن ٜنكػم عالقػاهتم التعاقديػة، يػتم يف ذات الوقػت عػن رغبػتهم يف إخضػاع 

. كمن   ال ٩نوز تطبي  قواعد اإلسناد الي (ُُُ)ه   العالقة للقواعد اٞنوضوعية الي يتضمنها ه ا القانوف
٫نتار  اٞنتعاقداف، إذ قد ي دم تطبيقها إُف إخضاع العالقة العقدية إُف قانوف أخر، يتضمنها القانوف ال م 

. فمػا داـ اٞنتعاقػدين قػد اختػارا القػانوف الفرنسػ  مػ ال ٜنكػم العقػد الػدكِف اٞنػرـب (ُُِ)٣نا قد ٫نػل بتوقعػاهتم
ُف قانوف أخػر، الف يف بينهم، فلم يعد مقبوال أف نستشًن قواعد اإلسناد يف ه ا القانوف، كنقبل إحالتها إ

ذلػػػػػك ْناهػػػػػل لضػػػػػابط اإلرادة، الػػػػػ م كضػػػػػع  اٞنشػػػػػرع كمعيػػػػػار الختيػػػػػار القػػػػػانوف الواجػػػػػ  التطبيػػػػػ  علػػػػػ  
طراؼ العالقػة حينمػا ٫نتػاركف قانونػا لػيحكم عقػدهم، فػاٞنفرتض أ ػم يعرفػوف هػ ا القػانوف، أااللت امات. فػ

ي ت ػور ِنصػوص عالقػاهتم، فهػو حسػ  مػا كإ م اختارك  ثقة من  يف ان  األقػدر علػ  حسػم اٞننازعػات الػ
يرل جان  من الفق ، قانوف ٪نق  مصاٜنهم كمصاٌف التجارة الدكلية كي   في  األفػراد كيف مالئمتػ  ٜنكػم 

عػػدـ مالئمػػة اإلحالػػة يف شػػاف قاعػػدة اإلرادة كيف ذلػػك  -يف هػػ   اٜنالػػة -.كمػػن هنػػا نعػػرؼ(ُُّ)عالقػػتهم
 ٓنقي  لغاية قاعدة اإلسناد. 

ؿ الػػػ م يطػػػرح ّٔػػػ ا الصػػػدد، إال ٬نكػػػن التوفيػػػ  بػػػٌن اإلرادة العقديػػػة كنظريػػػة اإلحالػػػة، يف كلكػػػن السػػػ ا
معرض اإلجابة ٪نب  جانػ  مػن الفقػ  األٞنػاين األخػ  باإلحالػة، يف هػ ا اٞنضػمار يف فػركض معينػة، أيػا مػا  

 يكػػوف إلرادة كانػػت صػػحة الػػدكاف  الػػي ٕنلػػ  ضػػركرة اسػػتبعاد اإلحالػػة يف إطػػار االلت امػػات التعاقديػػة، الػػي
كبالتاِف ينبغ  عدـ إتبػاع تلػك القاعػدة، يف  .(ُُْ)األطراؼ دكر يف اختيار القانوف الواج  التطبي  عليها

أحػػد ٗنيػػ  األحػػواؿ علػػ  ٥نػػو بعيػػد عػػن التحليػػل، للوصػػوؿ إُف غايػػة قاعػػدة اإلسػػناد، الػػي قػػد ال يكػػوف 
ٞنادية يف القانوف األجنف. كٞنا كاف رفض األطراؼ ملتفت إليها كانعدمت نتيجة ل لك معرفتهم بالقواعد ا

اإلحالة مرد  إُف الرغبة يف احرتاـ إرادة اٞنتعاقدين كإرادة اٞنشرع ال م قرر م ل ه   القاعدة، كبالتاِف يقبل 
                                                        

فيظػػػة السػػػيد اٜنػػػداد، مصػػػدر سػػػاب ، ينظػػػر للم يػػػد مػػػن التفصػػػيل د هشػػػاـ صػػػادؽ، د. عكاشػػػة ١نمػػػد عبػػػد العػػػاؿ، د. ح -َُٗ
 .َُُص

 .ُُِد. سام  بدي  منصور، د. العجوز، مصدر ساب ، ص -َُُ
 .َُِد. ف اد عبد اٞننعم، د. سامية راشد، مصدر ساب ، ص -ُُُ
 .َِْللم يد من التفصيل د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، مصدر ساب ، ص -ُُِ
 ١َِْنمد عبد العاؿ، اٞنصدر نفس ، ص، د.عكاشة ُِٖد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ُُّ
 .ُِٖد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ُُْ
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ه ا االْنا  األخ  باإلحالة فيما لو تبٌن من ظركؼ التعاقد أف اٞنتعاقدين قد أبديا رغبتهم يف اٝنضوع ٞنػا 
. كيظهر من موقف أصػحاب هػ ا االْنػا  ٕنسػكهم بغايػة (ُُٓ)واعد اإلسناد يف القانوف اٞن تارتشًن إلي  ق

ككظيفة قاعدة اإلسناد، إذ يتعاملوف معها كيوفٌقوف بينها كبٌن اإلحالة كيركف إمكانية إعماٟنا كلما تػوفرت 
 غاية قاعدة اإلسناد. 

األٞنػػػاين يف القػػػانوف الػػػدكِف اٝنػػػاص ، إف اٞنشػػػرع مكيضػػػيف أصػػػحاب هػػػ ا االْنػػػا  لػػػدعم كجهػػػة نظػػػره
اٛنديػػد انطلػػ  مػػن مبػػدأ عػػاـ، هػػو قبػػوؿ اإلحالػػة مػػن الدرجػػة األكُف كال انيػػة، بشػػرط إال يتعػػارض مػػ  ركح 

كما إف اختيار األطراؼ لقاعدة اإلسناد في  تعارض م  ركح قاعدة اإلسناد  .(ُُٔ)قاعدة اإلسناد األٞنانية
ح لألفراد باخ تيار القواعد اٞنوضػوعية يف القػانوف الواجػ  التطبيػ  دكف قواعػد القػانوف األٞنانية، كلتجنب  ٚنه

، خاصة مػ  مػا أثبتتػ  التجربػة، مػن كافة  الدكِف اٝناص، يعد أمرا غًن مقبوؿ، كال ٬نكن إتباع  يف الفركض
أف اختيػػػػار األطػػػػراؼ لقواعػػػػد اإلسػػػػناد الػػػػي ٓنػػػػدد القػػػػانوف يف العقػػػػود قػػػػد يكػػػػوف علػػػػ  جانػػػػ  كبػػػػًن مػػػػن 

. ُنيػػػ  نضػػػمن مػػػن خػػػالؿ ذلػػػك ٓنقيػػػ  غايػػػة قاعػػػدة اإلسػػػناد، كٓنقيػػػ  االتسػػػاؽ بػػػٌن الػػػنظم (ُُٕ)األ٨نيػػػة
 القانونية اٞن تلفة، كرعاية مصلحة األطراؼ ُنماية توقعاهتم اٞنشركعة.  

لة ٓنتػاج إُف تأكيػد كهػ  انتفػاء اختيػػار لقػانوف العقػد بػاٞنرة، هنػا نكػوف أمػاـ كضػػ  أكلكػن هنالػك مسػ
للرابطػػة  رادة، فعنػػد ذلػػك طػػرؽ ٢نتلفػػة لإلسػػناد تقػػـو علػػ  أسػػاس الرتكيػػ  اٞنوضػػوع يت لػػف فيػػ  قػػانوف اإل

سواء كاف تركي ا تشريعيا أك قضائيا، فاٞننه  التشريع  يقػـو بػ  اٞنشػرع بنفسػ  بعمليػة الرتكيػ ،  (ُُٖ)العقدية
نوف اٞنػوطن . ك٪ندد بصورة آمرة القانوف الواج  التطبي ، كحاصل  تطبي  قػا(ُُٗ)عند ٔنلف قانوف اإلرادة

اٞنشرتؾ للمتعاقدين، إف آندا موطنا كإال فقانوف ١نل إبراـ العقد. كيوصػف هػ ا اٞنػنه  بأنػ  عػاـ كجامػد، 
فهػػػو يعمػػػل بالنسػػػبة لكافػػػة العقػػػود دكف ٕنييػػػ  بينهػػػا كيفػػػرتض دائمػػػا أف مركػػػ  ال قػػػل هػػػو اٞنػػػوطن اٞنشػػػرتؾ، 

ن شان  أف يصفها بالقصور كعدـ الواقعية، فاٛنمود كاإلطالؽ يف ه   الضوابط، الي كضعها اٞنشرع أمر م
تأسيسا عل  ما تقدـ يرل جان  من الفق    .(َُِ)كعج ها عن ٓنقي  الغاية الي ترم  إليها القاعدة ذاهتا

ان  ٞنا كاف ضابط اإلسناد ادد سلفا من قبل اٞنشػرع قػد يبػدك غػًن مالئػم يف بعػض الفػركض، فانػ  ٩نػ  
زع يف القػانوف اٞنعػٌن، كعنػد ذلػك قػد يكػوف يف األخػ  باإلحالػة كالرجػوع إُف التنسي  بين  كبٌن قاعدة التنا

قواعد اإلسناد ما ٪نق  مصاٌف األطراؼ ك٪نمػ  توقعػاهتم كعنػد ذلػك تبػدك اإلحالػة بوصػفها أداة ٧نوذجيػة 
لتحقي  التناس  كالتعاكف مػ  قاعػدة اإلسػناد األجنبيػة لبلػوغ أهػداؼ كغايػات قاعػدة اإلسػناد، كنصػل مػن 

                                                        
 .ٓٓٔد.سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص -ُُٓ
 ( من القانوف الدكِف اٝناص األٞناين، سبقت اإلشارة إلي .ْينظر ن  اٞنادة ) -ُُٔ
 .ُّٖد.حفيظة السيد اٜنداد، اٞنصدر نفس ، ص -ُُٕ
ٞنوضػػوع  للرابطػػة العقديػػة انػػ  يف حالػػة انتفػػاء اختيػػار اطػػراؼ العالقػػة العقديػػة الصػػريح للقػػانوف الواجػػ     يقصػػد بػػالرتكي  ا -ُُٖ

التطبي  فاف القاض  ٪ندد ارادة االطراؼ بالبح  عن مرك  ال قل يف الرابطة للم يد من التفصيل عن موضوع الرتكي  اٞنوضوع  للرابطػة 
انطواف دياب، دعبد  ٗنيل غصوب، القانوف الدكِف اٝناص،تنازع االختصاص التشريع ، منصور، دنصرم  العقدية ينظر دسام  بدي 

 .َّٔع صََِٗ، اٞن سسة اٛنامعية للدراسات، ُاٛن ء االكؿ،ط
بعػػدها، مصػػدر  كمػػا ّْٗص سػػاب ، مصػػدر اٜنػػداد، السػػيد حفيظػػة. د العػػاؿ، عبػػد ١نمػػد عكاشػػة. د صػػادؽ، هشػػاـ د -ُُٗ
 .ّْٗساب ، ص
 ( من القانوف اٞندين العراق .ِٓ)ينظر: اٞنادة   -َُِ
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 عشر ثام ال ال دد

ؿ االسػػتعانة باإلحالػػة، إُف بلػػوغ حلػػوؿ مهمػػة يف إطػػار العالقػػات اٝناصػػة الدكليػػة، كتغػػين بالتػػاِف عػػن خػػال
 . إ٩ناد قواعد جديدة تالئم العالقة اٞنطركحة

 االحواؿ الشخص   : الفرع الثاني
مػػػن ال ابػػػت يف نطػػػاؽ القػػػانوف الػػػدكِف اٝنػػػاص، اف اهػػػم مصػػػادي  العالقػػػة بػػػٌن كظيفػػػة قاعػػػدة االسػػػناد 

حالة، تظهر يف مسائل االحواؿ الش صية، لتعل  االخًنة بالعقائد الدينيػة، كالتنػوع اٞنػ هف، ألطػراؼ كاال
ُن هػػا يسػػتلـ  دراسػػة اعمػػ  أف العالقػػة ١نػػل النػػ اع، كمػػا تػػربز تلػػك العالقػػة ايضػػا يف غًنهػػا مػػن اٞنسػػائل اال 

رة اٜنػل الػػوظيف ، اذ كاك ػر  ػوال كسنقتصػػر هنػا علػػ  ُنػ  االحػػواؿ الش صػية كمصػداؽ علػػ  ٓنقػ  فكػػ
تعارضت اٞنواقف حوؿ امكانية اعمػاؿ االحالػة يف ٠نػاؿ االحػواؿ الش صػية بػٌن م يػد كمعػارض، اذ يػرل 

مػن القػانوف الػدكِف اٝنػاص كالػي تػن   ّفقػرة  ُْالبعض من الفق  االٞناين يف معرض تفسػًن نػ  اٞنػادة 
تصل ّٔا كل مػن الػ كجٌن بالصػلة االك ػر ارتباطػا عل  اف " ٔنض  االثار العامة لل كاج لقانوف الدكلة الي ي

بأيػػػة طريقػػػة اخػػػػرل كانػػػت"، بضػػػركرة اسػػػػتبعاد االحالػػػة مػػػن دائػػػػرة التطبيػػػ ، كػػػوف اٞنشػػػػرع اختػػػار الضػػػػابط 
بوصػػػف  اٜنػػػل االم ػػػل كاالفضػػػل ٜنكػػػم االثػػػار العامػػػة، بعػػػد  .(ُُِ)اٞننصػػػوص عليػػػ  يف اٞنػػػادة اٞنػػػ كورة انفػػػا
. كنعتقد اف ه ا (ُِِ)استقر رام اٞنشرع عل  الضابط اٞنشار الي  استعراض كل الضوابط االخرل، كمن  

اٜنكػػم يتأكػػد يف اٞنػػواطن الػػي ٔنتلػػف فيهػػا االسػػس الػػي يقػػـو عليهػػا القػػانوف الواجػػ ، الػػ م اشػػارت اليػػ  
ه   اٞنادة البد كاف يفهم منها العمل بالقواعد  ةاف اشار ك قواعد االسناد الوطنية، كالقانوف ااؿ الي ، كما 

 اٞنادية من ه ا القانوف دكف قواعد القانوف الدكِف اٝناص.
يف حػٌن يػػرل الػبعض االخػػر، ضػػركرة قصػر نطػػاؽ االحالػة علػػ  مسػػائل االحػواؿ الش صػػية لألجانػػ  
فقط تقيدا بالن ، كقبوٟنا من قانوف اٛننسية اُف قانوف اٞنوطن، فيما اذا كاف ه ا القانوف هو قػانوف دكلػة 

. فقػػػػػانوف اٞنػػػػػوطن سػػػػػيحق  توحيػػػػػد (ُِّ)االكتفػػػػػاء باإلحالػػػػػة مػػػػػن الدرجػػػػػة االكُفالقاضػػػػػ ، بعبػػػػػارة اخػػػػػرل 
التشريع  كالقضائ ، فوؽ ذلك اف القاضػ  يفضػل ألسػباب متعػددة تطبيػ  قانونػ  الػوطين،  ٌناالختصاص

. فالقاضػػ  سػػيكوف كفقػػا ٟنػ ا االْنػػا  ّننػػأل عػػن اللمػػم كاٝنطػػأ، كيتجػػاكز (ُِْ)فهػو بػػ  اعلػػم كبنطاقػػ  ادرل
ترب من القواعد اٞنوضوعية كاإلجرائية، كيتمكن بعدها من ضماف توقعات االطراؼ اٞنشركعة، صعوبة ما يع

ككانػت قواعػػد االخػػًن  -القػانوف االجنػػف–فحينمػا تشػػًن قواعػد االسػػناد الوطنيػة اُف تطبيػػ  قػانوف اٛننسػػية 
ة قواعػػػد تسػػػند العالقػػػة اُف قػػػانوف اٞنػػػوطن، فػػػيمكن مػػػن هػػػ ا الفػػػرض قبػػػوؿ االحالػػػة لغػػػرض ٓنقيػػػ  كظيفػػػ

.اذ اف االخ  باإلحالة من الدرجة االكُف ال يتعارض مػ  كظيفػة قاعػدة االسػناد، بػل سػيكوف (ُِٓ)االسناد

                                                        
 .ُٖٖللم يد من التفصيل يراج  د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ُُِ
يراجػػػػ  للم يػػػػد مػػػػن التفصػػػػيل د. هشػػػػػاـ صػػػػادؽ، د. عكاشػػػػة ١نمػػػػد عبػػػػد العػػػػػاؿ، د. حفيظػػػػة السػػػػيد اٜنػػػػداد، مصػػػػػدر  -ُِِ

 .ُُّساب ،
 .ٕٓٔد. يوسف البستاين، مصدر ساب ،  -ُِّ
 .ِِّعبد العاؿ، مصدر ساب ،  د. عكاشة ١نمد -ُِْ
 .ْٖد. هشاـ صادؽ، مصدر ساب ، ص -ُِٓ
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اك ر ٓنقي  ألهدافها، كبالتاِف سي دم اُف استقرار اٜنياة القانونيػة كاٞنعػامالت داخػل اقلػيم الدكلػة كٓنقيػ  
 .(ُِٔ)ٕنهيدا لسهولة تنفي  اٜنكم االجنف لفكرة التعايش اٞنشرتؾ بٌن النظم القانونية ككحدة اٜنلوؿ،

امػػا اذا ترتػػ  علػػ  االخػػ  بالقواعػػد اٞنوضػػوعية لقػػانوف القاضػػ  اخػػالؿ بتوقعػػات االطػػراؼ، فمػػن غػػًن 
اٞنستسػػاغ يف هػػ   اٜنالػػة االخػػ  باإلحالػػة، الف اعماٟنػػا سيتسػػب  بػػإخالؿ صػػارخ يف التوقعػػات اٞنشػػركعة 

ي تقـو عليها مسائل االحواؿ الش صية بٌن القانوف الواج  ألطراؼ العالقة، كبالتاِف تعارض االسس ال
.  فػػاذا اثػػًن نػػ اع امػػاـ القاضػػ  العراقػػ ، بشػػاف (ُِٕ)التطبيػػ  االجنػػف كالقػػانوف الػػوطين للقاضػػ  اػػاؿ عليػػ 

طػػػػالؽ زكجػػػػٌن انكليػػػػ يٌن متػػػػوطنٌن يف العػػػػراؽ فانػػػػ  يتعػػػػٌن كفقػػػػا لقواعػػػػد االسػػػػناد العراقيػػػػة تطبيػػػػ  القػػػػانوف 
القػانوف  -كقاعدة اسناد االخًن بدكرها ستعقد االختصاص لقػانوف اٞنػوطن –قانوف اٛننسية  –االنكلي م 

كمػػن   سػػيرتت  علػػ  االخػػ  االحالػػة يف هػػ   اٜنالػػة تطبيػػ  قػػانوف االحػػواؿ الش صػػية العراقػػ   -العراقػػ 
ْنا  تأييد .كلقد لق  ه ا اال(ُِٖ)اٞنستمد من الشريعة االسالمية كيف ذلك اخالؿ بتوقعات اطراؼ العالقة

عػػػدد مػػػن الفقهػػػاء، كاٞنتػػػأثرين ّنبػػػدأ ش صػػػية القػػػوانٌن كمػػػا تبنػػػت االخػػػ  بػػػ  اتفاقيػػػة جنيػػػف الدكليػػػة لعػػػاـ 
. كعلػ  مػا (ُِٗ)كقػوانٌن بعػض الػدكؿ كأٞنانيػا كالسػويد كسويسػرا ُٓٓٗكك ا اتفاقية الهام لعػاـ  َُّٗ

وف لفكػػرة مفادهػػا اف االحػػواؿ تقػػدـ ٬نكػػن الوصػػوؿ اُف نتيجػػة مفادهػػا، اف اصػػحاب االْنػػا  ال ػػاين ي سسػػ
الش صية لألجان  ٪نكمها قػانوف اٛننسػية بصػفة اصػلية، كقػانوف اٞنػوطن بصػفة احتياطيػة، دكف العكػس 

 ام ال ْنوز االحالة من قانوف اٞنوطن اُف قانوف اٛننسية.
يف حػػٌن يػػرل اْنػػا  ثالػػ  كجػػوب اتبػػاع النسػػبية يف التطبيػػ  ِنصػػوص االحالػػة، كمنشػػأ هػػ ا الػػرأم هػػو 

ٜنل الوظيف  لقاعدة االسناد، فاٞنشرع الوطين حٌن كض  قاعدة االسناد لتحديد قانونا معينا، فهو يفعل ا
ذلك ألن  يرل في  القانوف االنس  ٜنكم اٞنسالة اٞننظورة، كلكن هػ ا اٜنكػم لػيس لػ  صػفة االطػالؽ، اذ 

االنس  ٜنكم العالقة القانونية  قد يرل القانوف الواج  التطبي ، ادد ّنوج  قاعد االسناد الوطنية، اف
.  كيف ضوء ذلك مىت َف تكن ضوابط (َُّ)قانوف ثال  هو تطبي  قانوف اخر سواء كاف قانوف القاض  اـ

ٓنقيقػا ٟنػدؼ قاعػدة  -يف بعػض الظػركؼ-االسناد الوطنيػة ضػوابط مطلقػة، فػاف اٞننطػ  القػانوين، يقضػ  
 القػػانوف االجنػػف، كمػػن   يبػػدك مػػن غػػًن اٞنقبػػوؿ االسػػناد، تػػرؾ االختصػػاص ٞنػػا ٓنػػدد  قواعػػد االسػػناد يف

رفػػػػض االحالػػػػة يف مسػػػػائل االحػػػػواؿ الش صػػػػية، كالتضػػػػحية باٟنػػػػدؼ االسػػػػاس الػػػػ م تسػػػػع  االحالػػػػة اُف 
. كبالتػػاِف تضػػ  االحالػػة قاعػػدة (ُُّ)ٓنقيقػػ ، اال كهػػو ٓنقيػػ  االتسػػاؽ يف االحكػػاـ علػػ  اٞنسػػتول الػػدكِف

ضبط غايتها، كالت ل  من ظاهرة عدـ التنسي  بٌن اٞنشػرعٌن االسناد عل  مسارها الصحيح فرتشدها كت
( مػػن القػػانوف اٞنػػدين العراقػػ ، كالػػي جػػاء فيهػػا " يسػػرم علػػ  ِ/ُٗكم ػػاؿ ذلػػك مػػا نصػػت عليػػ  اٞنػػادة )

                                                        
 .ُُٔ-ُُٓد. هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ُِٔ
 .ُُٗد. ف اد عبد اٞننعم، د. سامية راشد، مصدر ساب ، ص -ُِٕ
 .ُُّينظر نفس اٞنعىن د. هشاـ صادؽ، د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، د. حفيظة السيد اٜنداد، اٞنصدر نفس ، ص -ُِٖ
 .ٖٓٔللم يد من التفصيل ينظر د. سعيد يوسف البستاين، مصدر ساب ، ص -ُِٗ
 .ِّّللم يد من التفصيل يراج  د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، مصدر تقدـ ذكر ، ص -َُّ
 .ُّٗد. حفيظة السيد اٜنداد، مصدر ساب ، ص -ُُّ
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الطالؽ كالتفري  كاالنفصاؿ قانوف ال كج كقت الطالؽ اك كقت رف  الدعول"، كك ا موقف اٞنشرع اٞنصرم 
 القانوف اٞندين.( من ِ/ُّيف اٞنادة )

هػػ ا اٜنػػل الػػ م جػػاء بػػ  اٞنشػػرع العراقػػ  لػػيس ّننجػػ  مػػن النقػػد كالتجػػريح، اذ يػػ دم اُف عػػدـ احػػرتاـ 
اٜنقػوؽ اٞنكتسػػبة للػ كج االخػػر، الف ٠نػرد تغيػػًن الػ كج ٛننسػػيت  يػ دم اُف تغيػػًن القػانوف اٞن ػػت ، كبالتػػاِف 

قانوف جنسية  -اٜنكم بانفراد قانوف كاحد. كما يتأكد عي  ه ا (ُِّ)تطبي  قانوف جنسية ال كج اٛنديدة
علما اف ال كاج رابطة بٌن زكجٌن تنشا كفقا لقانونيهما، اك لقانوف يكوف الطرفٌن متبصرين بػ ، اف  -ال كج

( منهػا اذ تػن  ٖيف اٞنػادة )َُٓٓٗف ٫نضعا معا لقػانوف كاحػد، كهػ ا مػا اخػ ت بػ  اتفاقيػة الهػام لعػاـ 
ن جنسية كاحدة فيكوف قانوف اخر جنسية مشرتكة ٟنما هو القانوف اٞنعترب عل  ان  "اذا َف يكن ال كجاف م

 .(ُّّ)بالنسبة لتطبي  اٞنواد السابقة هو قانوف جنسيتهما"
كنتمىن عل  اٞنشرع العراق  اعادة النظر يف موضوع االحالة يف نطاؽ االحواؿ الش صية، كاالقتداء ّنا 

كضػ  ضػوابط تقػرر مناطػػا جديػدا لإلحالػة، متم ػل ّنراعػػاة ذهبػت اليػ  التشػريعات االٞنػاين كالتشػػيك ، مػن 
 ركح قاعدة االسناد الوطنية، كما تسع  الي  من اسس ٓنق  التعايش اٞنشرتؾ بٌن النظم القانونية اٞن تلفة. 

 :اىغاحٍث

بعػػد االنتهػػاء مػػن ٓنليػػل مفهػػـو اإلحالػػة كبيػػاف اٞنػػنه  التقليػػدم القػػائم علػػ  أسػػس نظريػػة كرؤيػػة عامػػة 
يف اٞنوقف مػن هػ   النظريػة بػالقبوؿ أك الػرفض، كاالنتهػاء مػن مضػموف فكػرة اٜنػل الػوظيف  لقاعػدة ٠نردة 

اإلسػػػناد، كاألسػػػس التشػػػريعية كالقضػػػائية الػػػي تسػػػتند إليهػػػا، كتطبيقاهتػػػا بالنسػػػبة لضػػػوابط اإلسػػػناد الػػػي مت 
لنتػػائ  كالتوصػػيات كالػػي ع نتوصػػل اُف ااالسػتعانة ّٔػػا كمصػػداؽ للعالقػػة بػػٌن اإلحالػػة كغايػة قاعػػدة اإلسػػناد

 نوج ها بالنقاط االتية:
 إٌزبئظ:

إف االسػػتمرار باعتمػػاد أسػػلوب اٞنوقػػف األكِف مػػن اإلحالػػة بػػالقبوؿ أك الػػرفض، قػػد يتسػػب  يف بعػػض  .ُ
األحػػواؿ يف تضػػيي  غايػػة قاعػػدة اإلسػػناد، الراميػػة إُف انت ػػاب أفضػػل الػػنظم القانونيػػة ٜنكػػم العالقػػة 

  قوانٌن الدكؿ اٞنرتبطة بالعالقة القانونية ١نل الن اع.ذات العنصر األجنف، من بٌن
 إف اعتمػػاد اٞنػػنه  التحليلػػ ، كالتفسػػًن الغػػائ  لقاعػػدة اإلسػػناد، سػػيمكن القاضػػ  العراقػػ  مػػن ْنػػاكز .ِ

اعتماد بعض ضوابط اإلسناد، إذ سيقف القاض  عل  غاية قاعدة اإلسناد من الناشئة االشكاليات 
القواعػد كبالتػاِف الوصػوؿ إُف انسػ  القػوانٌن ٜنكػم العالقػة القانونيػة تلػك اهداؼ كمنها يتوصل إُف 

 ذات العنصر األجنف.

                                                        
 ( من القانوف اٞندين العراق .ّ/ُٗينظر ن  اٞنادة ) -ُِّ
.ِّٓنقال عن د. عكاشة ١نمد عبد العاؿ، مصدر ساب ، ص -ُّّ
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يتمتػػ  القاضػػ  الػػ م ينظػػر النػػ اع، بسػػلطة تقديريػػة كاسػػعة يف ضػػوء فكػػرة اٜنػػل الػػوظيف  ليػػتمكن يف  .ّ
النتيجػػػػة مػػػػن الوصػػػػوؿ إُف أحكػػػػاـ ٓنقػػػػ  االتسػػػػاؽ بػػػػٌن الػػػػنظم القانونيػػػػة اٞن تلفػػػػة، كحلػػػػوؿ مالئمػػػػة 

قتضيات التجارة الدكلية، كلكػن هػ   السػلطة كالتقػدير يكػوف ٓنػت دائػرة رقابػة اػاكم العليػا، كفػ  ٞن
 موجهات منضبطة ترتك  حوؿ نقطة ١نددة ه  كظيفة قاعدة اإلسناد.

إف اٞنشػػرع العراقػػ  كغػػًن  مػػن التشػػريعات الػػي تػػأثرت باٞن ػػاكؼ الػػي أثارهػػا خصػػـو اإلحالػػة، إال يف  .ْ
ٚنػح فيهػا اٞنشػرع العراقػ  علػ  سػبيل االسػت ناء األخػ  باإلحالػة، كالقػانوف التجػارم  بعض اٞنوارد الي

 فيما يرتبط بأهلية اٞنلتـ  بالسفتجة. 
إف اٞنشػرع العراقػػ  يف بعػػض ضػػوابط اإلسػػناد قػػد خػالف مبػػدأ دسػػتورم، يقضػػ  باٞنسػػاكاة بػػٌن الرجػػل  .ٓ

ج دكف ال كجػػػة، كباٝنصػػػوص فيمػػػا كاٞنػػػرأة يف اٜنقػػػوؽ كااللت امػػػات، حينمػػػا أخػػػ  بضػػػابط جنسػػػية الػػػ ك 
 يتعل  بالطالؽ كالنفقة كالبنوة.

 اٌزٛط١بد: 
نتمىن عل  اٞنشرع العراقػ  تعػديل ضػابط جنسػية الػ كج، كتبػين ضػوابط أخػرل كضػابط  أخػر جنسػية  .ُ

مشػػػرتكة للػػػ كجٌن، أك ضػػػابط اٞنػػػوطن اٞنشػػػرتؾ للػػػ كجٌن، أك ضػػػابط قػػػانوف الدكلػػػة األك ػػػر ارتباطػػػا يف 
 اع، ٓنقيقا للعدالة كضمانا للمبدأ الدستورم.العالقة ١نل الن  

( مػػن القػػانوف اٞنػػدين العراقػػ  لتكػػوف علػػ  الشػػكل اآليت " إذا تقػػرر إف قانونػػا ُّتعػػديل نػػ  اٞنػػادة ) .ِ
أجنبيا كاج  التطبي ، كأحالت نصوص ه ا القانوف األخًن إُف القانوف العراقػ ، أك إُف قػانوف دكلػة 

 ذلك ي دم إُف حل معقوؿ كعادؿ للعالقة اٞنعنية".أخرل، تقرر قبوؿ اإلحالة إذا كاف 
( مػن القػانوف اٞنػدين العراقػ  تػن  علػ  انػ  " ٩نػ  تطبيػ  القواعػد ُّإضافة فقرة أخرل إُف اٞنػادة ) .ّ

اٞنوضػػوعية يف القػػانوف العراقػػ ، إذا أحالػػت قواعػػد اإلسػػناد يف القػػانوف األجنػػف إُف القػػانوف العراقػػ ". 
 وصوؿ إُف ما يسم  باٜنلقة اٞنفرغة.منعا من تكرار االحالة كال

 :اىٍهادر

 كالتوزيػ ، كالنشػر للدراسػات اٛنامعيػة اٞن سسػة اٝنػاص، الػدكِف القػانوف هوزي ، فانساف -ماير بيار .ُ
 .ََِٖ ،ُط

 .ُْٕٗ بغداد، ،ِط التفيض، مطبعة ،ُج اٝناص، الدكِف القانوف الر٘نن، عبد جاد جابر. د .ِ
 يف العامػػػة اٞنبػػػادئ األكؿ، الكتػػػاب اٝنػػػاص، الػػػدكِف القػػػانوف يف اٞنػػػوج  اٜنػػػداد، السػػػيد حفيظػػػة. د .ّ
 .َُِّ بًنكت، اٜنقوقية، اٜنلف منشورات القوانٌن، تنازع

 اٝنػػاص، الػػدكِف القػانوف غصػػوب، ٗنيػػل دعبػد  ديػػاب، انطػػواف دنصػرم منصػػور، بػػدي  سػام . د .ْ
 .ََِٗ للدراسات، اٛنامعية اٞن سسة ،ُاالكؿ،ط اٛن ء التشريع ، االختصاص تنازع

 اٞنتعػػػػػػدد الواسػػػػػػ  اٞنضػػػػػػموف -اٝنػػػػػػاص الػػػػػػدكِف القػػػػػػانوف يف اٛنػػػػػػام  البسػػػػػػتاين، يوسػػػػػػف سػػػػػػعيد. د .ٓ
 .ََِٗ ،ُط اٜنقوقية، اٜنلف منشورات اٞنوضوعات،
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 .ََِٔ ،ُط كالقانوف، الشريعة بٌن مقارنة دراسة القوانٌن، تنازع الدين، ٗناؿ الدين صالح. د .ٔ
 كتنفيػػ  القضػػائ  االختصػػاص كتنػػازع القػػوانٌن تنػػازع اٝنػػاص، الػػدكِف القػػانوف العبػػودم، عبػػاس. د .ٕ

 .َُِْ بغداد، ،ُط السنهورم، مكتبة االجنبية، االحكاـ
 القانونيػػػة اٞنبػػػادئ مػػػ  ُٗٔٗ لعػػػاـ ّٖ رقػػػم اٞندنيػػػة اٞنرافعػػػات قػػػانوف شػػػرح العػػػالـ، الػػػر٘نن عبػػػد .ٖ

 كما َْص ،ََِٖ ،ِط الكتاب، لصناعة العاتك القانوف، مواد عل  مرتبة العراؽ ٕنيي  ١نكمة لقرارات
 .بعدها
 .َُُِ ،ِط اٜنقوقية، زين منشورات الدكلية، كالعالقات اٛننسية الرضا، عبد الرسوؿ عبد. د .ٗ

 .َُِّ بغداد، ،ُط السنهورم، مكتبة اٝناص، الدكِف القانوف الرضا، عبد الرسوؿ عبد. د .َُ
 .ُٖٔٗ ،ٔط طب ، مكاف بال ،ِاٝناص،ج الدكِف القانوف ا، عبد الدين ع . د .ُُ
 اٛنامعيػػة، الػػدار ،ُج االجانػػ ، كمركػػ  اللبنانيػػة اٛننسػػية احكػػاـ العػػاؿ، عبػػد ١نمػػد عكاشػػة. د .ُِ
 .بعدها كما ُّّص ،ُٔٗٗ
 ،ُط اٛنامعيػػػػة، الػػػػدار الدكليػػػػة، كالتجاريػػػػة اٞندنيػػػػة االجػػػػراءات العػػػػاؿ، عبػػػػد ١نمػػػػد عكاشػػػػة. د .ُّ
ُٖٗٔ. 
 ١ناضػػرات ٠نموعػة اللبنػاين، القاضػػ  أمػاـ األجنػف القػػانوف تطبيػ  العػاؿ، عبػػد ١نمػد عكاشػة. د .ُْ

 .ُٖٗٗ/ٓ/ُْ اٞنواف  اٝنميس يـو يف اللبنانية اامٌن بنقابة اٞنتدربٌن اامٌن عل  ألقيت
 اٛنامعيػػػػػة، اٞنطبوعػػػػػات دار ،"مقارنػػػػػة دراسػػػػػة" القػػػػػوانٌن تنػػػػػازع العػػػػػاؿ، عبػػػػػد ١نمػػػػػد عكاشػػػػػة. د .ُٓ

 . ََُِ اإلسكندرية،
 اٛنامعيػة، الػدار اٝنػاص، الػدكِف القػانوف منصػور، بػدي  سػام . د العػاؿ، عبػد ١نمد عكاشة. د .ُٔ
ُٗٗٓ. 
 ،ُط األردف، األكؿ، الكتػػػػػػاب األردين، اٝنػػػػػػاص الػػػػػػدكِف القػػػػػػانوف الػػػػػػداكدم، علػػػػػػ  غالػػػػػػ . د .ُٕ
ُٗٗٔ. 
 -القػػػوانٌن تنػػػازع اٝنػػػاص، الػػدكِف القػػػانوف اٟنػػػداكم، ١نمػػػد حسػػن. د الػػػداكدم، علػػػ  غالػػ . د .ُٖ

 ،ّط الكتػػػاب، لصػػػناعة العاتػػػك ،ِج األجنبيػػػة، األحكػػػاـ تنفيػػػ  -الػػػدكِف القضػػػائ  االختصػػػاص تنػػػازع
ََِٗ. 
 كأثػػار الػػدكِف القضػػائ  كاالختصػػاص القػػوانٌن تنػػازع راشػػد، سػػامية.د ريػػاض، اٞنػػنعم عبػػد فػػ اد. د .ُٗ
 .ُْٗٗ العربية، النهضة دار األجنبية، األحكاـ
 اٞننصػػورة، اجنبيػػة، ١نكمػػة امػػاـ النػػ اع ذات لقيػػاـ باإلحالػػة الػػدف  السػػداكم، ابػػراهيم مػػاهر. د .َِ

 .ََِٓ اٛنامع ، الفكر دار اٝناص، الدكِف القانوف صادؽ، هشاـ. د الي  اشار
 .ُّّٗ ،ُط اٜنرة، مصر مطبعة اٝناص، الدكِف القانوف مبادئ رياض، اٞننعم عبد ١نمد. د .ُِ
 القضػػػائ  االختصػػػاص تنػػػازع -القػػػوانٌن تنػػػازع اٝنػػػاص، الػػػدكِف القػػػانوف الكػػػرمي، عبػػػد ٣نػػػدكح. د .ِِ

 .ََِٓ ،ُط ال قافة، دار األجنبية، األحكاـ تنفي  -الدكِف
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 "مقارن  دراس "الوظ في  الحل كأحكاـ كاإل بلؽ النسب   ب   اإلحال  مفهـو 

ُِٕ 

 دار ،ُط العػػػري، اٝنػػاص الػػدكِف القػػانوف نطػػاؽ يف تطبيقيػػػة دراسػػة" االحالػػة خالػػد، هشػػاـ. د .ِّ
 .َُِْ اٛنامع ، الفكر

 .ُٓٗٗ طب ، مكاف بال القوانٌن، تنازع اٝناص، الدكِف القانوف يف اٞنوج  صادؽ، هشاـ. د .ِْ
 .َََِ ،ِج اٝناص، الدكِف القانوف يف دركس اٜنداد، السيد حفيظة. د صادؽ، هشاـ. د .ِٓ
 القػانوف تطبيػ  يف" مقارنػة دراسػة" الػوطين القضػاء أمػاـ األجنف القانوف مرك  صادؽ، هشاـ. د .ِٔ
 .ُٖٔٗ اإلسكندرية، اٞنعارؼ، منشاة تفسًن ، عل  العليا اكمة كرقابة اٞنوضوع ١نكمة أماـ األجنف
 الػدكِف القػانوف اٜنػداد، السيد حفيظة. د العاؿ، عبد ١نمد عكاشة .د صادؽ، ١نمد هشاـ. د .ِٕ
 .ََِٔ مصر، اٛنامعة، اٞنطبوعات دار اٛننسية، الدكِف، القضائ  االختصاص القوانٌن، تنازع اٝناص،

 :  اىلٔاَُ٘

  ُُٓٗ لعاـ َْ رقم العراق  اٞندين القانوف .ُ
 .ُٗٔٗ لعاـ ّٖ رقم العراق  اٞندنية اٞنرافعات قانوف .ِ
 .ُْٖٗ لعاـ ّٖ رقم الناف  العراق  التجارة قانوف .ّ
 .َُٕٖ لعاـ ُْٗ رقم اٞنلغ   العراق  التجارة قانوف .ْ
 .ُْٖٗ لعاـ ُُّ رقم اٞنصرم اٞندين القانوف .ٓ
 .ُْٗٗ لعاـ السورم اٞندين القانوف .ٔ
 .َُٖٗ لسنة ٕٔ رقم الكويي اٞندين القانوف .ٕ
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