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 قواعد اإلسناد وآليات التطبيق في العراق 

The Rules of attribution and the mechanisms of 

application in Iraq  

                                           Dr. Hassan A. Kadhim (1) د. حسن علي كاظم
 الخالصة 

د، أدى إىل أن ختفــــف كــــل دولــــة مــــن النمــــو احلاصــــل يف العالقــــات القانونيــــة اراصــــة العــــابر  للحــــدو 
التمســـك مببـــدأ اإلقليميـــة املطلقـــة يف تطبيـــ  قوانينهـــا، والســـما  ااكمهـــا وســـلطاهتا بتطبيـــ  قـــوانن الـــدول 
األخرى عل  العالقات والروابط الي تتصل هبا. وهـ ه املسـألة حتتـاج إىل الرتجـيح بـن القـوانن الـي تتصـل 

األجنيب، سواء من  حية أش اصـها أو موضـوعها أو سـببها أي الواقعـة  هبا العالقة القانونية ذات العنصر
املنشئة وا.وهـ ا مـا يسـم  ابلتنـازع الـ ي يسـتل   تفضـيل أحـد القـوانن الوطنيـة أو األجنبيـة وتطبيقـ  علـ  
النـــ اع، ويـــتم ذلـــك ابلرجـــوع إىل قواعـــد اإلســـناد )تنـــازع القـــوانن مـــن حيـــ  املنـــان(، الـــي يضـــعها املشـــرع 

طين، فنل دولة تض  لنفسها ما تراه مالئما من قواعد اإلسـناد. وتـؤدي حريـة الـدول يف اختيـار قواعـد الو 
خاصـة بعـد التحـوالت اجل ريـة  ،تنازع القوانن إىل تنوع ه ه القواعـد واختالفهـا ابلنسـبة للعالقـة الواحـد .

تصــادية منهــا والتعــامالت ، واالنفتــا  يف مجيــ  النــواحي الســيما االق1117الــي حصــلت يف العــرا  عــا  
املاليــة والتجاريــة، ملــا حيتاجــ  العــرا  مــن املشــاري  االســت مارية الــي مينــن أن تســاهم يف إعــاد  بنــاه التحتيــة 

 وإعاد  أعمار البلد.
Abstract 
The growth of the legal relations of cross-border, led to the ease of each 

State to adhere to the principle of absolute territorial in the application of its 

laws, and allow the courts and powers of the application of laws of other 

countries on the relations and links to which they relate. This issue needs 

to weigh up the laws that relate to the legal relationship with a foreign 

element, both in terms of their subjects or subject matter or caused by any 
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incident establishing them. This is called Balthazar which requires 

preference for a national law or foreign and applied to the conflict, and this 

is done by reference to the rules Attribution (Conflict of laws in terms of 

location), established by the national legislature, each state sets for itself 

as it deems appropriate rules of attribution. And lead the freedom of States 

to choose the conflict of laws rules to the diversity of these rules and 

different for each relationship., especially after the radical transformations 

that took place in Iraq in 2003, and openness in all aspects, especially in 

the economic and financial and commercial transactions, what Iraq needs 

investment projects that can contribute in the recons traction of its 

infrastructure and rebuilding the country. 

 المقدمة

إن القــانون مبفهومــ  الضــي  والواســ  معــا، م ينــن يومــا علمــا مغلقــا أو جامــدا يســتمد ســب  وجــوده 
قعية للحيا  االجتماعية واالقتصادية والسياسية...وملا كانـت ومضمون ، ليس من ذات  بل من ال رو  الوا

مصــاو األفــراد وظــرو  احليــا  ختتلــف مــن جمتمــ  إىل آخــر، ف نــ  مــن املنطقــي أن ختتلــف القواعــد القانونيــة 
السارية أو املطبقة يف جمتمـ  معـن عـن تلـك السـائد  يف جمتمـ  آخـر، وأن القواعـد القانونيـة تسـري داخـل 

اجملتمــ  الــ ي نشــأت أو صــنعت لــ . وابلتــايل النمــو احلاصــل يف العالقــات القانونيــة اراصــة حــدود إقلــيم 
العـــابر  للحـــدود، أدى إىل أن ختفـــف كـــل دولـــة مـــن التمســـك مببـــدأ اإلقليميـــة املطلقـــة يف تطبيـــ  قوانينهـــا، 

صـل هبـا. وهـ ه والسما  ااكمها وسلطاهتا بتطبي  قوانن الدول األخـرى علـ  العالقـات والـروابط الـي تت
املســألة حتتــاج إىل الرتجــيح بــن القــوانن الــي تتصــل هبــا العالقــة القانونيــة ذات العنصــر األجنــيب، ســواء مــن 
 حيـــة أش اصـــها أو موضـــوعها أو ســـببها أي الواقعـــة املنشـــئة وا.وهـــ ا مـــا يســـم  ابلتنـــازع الـــ ي يســـتل   

نـــ اع، ويـــتم ذلـــك ابلرجـــوع إىل قواعـــد اإلســـناد تفضـــيل أحـــد القـــوانن الوطنيـــة أو األجنبيـــة وتطبيقـــ  علـــ  ال
)تنازع القوانن من حي  املنان( الي يضعها املشرع الوطين، فنل دولة تض  لنفسـها مـا تـراه مالئمـا مـن 
قواعـــد اإلســـناد. وتـــؤدي حريـــة الـــدول يف اختيـــار قواعـــد تنـــازع القـــوانن إىل تنـــوع هـــ ه القواعـــد واختالفهـــا 

 ابلنسبة للعالقة الواحد . 
، الـ ي نسـلط عليـ  ام2952لسـنة  61وقـد ن ـم املشـرع العراقـي هـ ا املوضـوع يف القـانون املـدين رقـم 

الضوء يف حب نا ه ا بصفة أساسية عل  قواعد تنازع القـوانن فيـ ، لنـرى مـدى كفايتـ  أو نقصـ  أو حاجتـ  
 ارــاص، وتــ داد هــ ه للتعــديل أو اإلضــافة.لنون تنــازع القــوانن يعتــرب مــن أهــم موضــوعات القــانون الــدويل

األتية م  مرور ال من ألن الـدول ال مينـن أن تعـي  منع لـة فتوصـد أبواهبـا يف وجـ  األجانـ  ولـنعهم مـن 
، 1117الــدخول واإلقامــة أو التــوطن فيــ ، خاصــة بعــد التحــوالت اجل ريــة الــي حصــلت يف العــرا  عــا  

امالت املاليــة والتجاريــة، ملــا حيتاجــ  العــرا  مــن واالنفتــا  يف مجيــ  النــواحي الســيما االقتصــادية منهــا والتعــ
املشاري  االست مارية الي مينن أن تساهم يف إعاد  بناه التحتية وإعاد  أعمار البلد.ك لك إنشـاء حمنمـة 
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مت صصـة يف ن ــر الن اعــات التجاريــة اراصــة الدوليــة يف بغـداد، وحاجــة القضــا  إىل قواعــد مــن شــألا أن 
 اختيــار القـانون الواجــ  التطبيــ  يف الن اعـات املعروضــة علـ  اانمــة. وابلتــايل تسـاعد وترشــد القاضـي يف

ه ا كل  قد ينـت  عنـ  نـوع مـن الن اعـات ذات الطـاب  الـدويل لعالقـات األشـ اص والشـركات االسـت مارية 
 األجنبية. الي تستل   إجياد احللول املناسبة وا. 

حليلـي للوصـول إىل نتـائ  مينـن أن تسـاهم يف تصـحيح ل ا سـنتب  يف هـ ا البحـ  املـنه  الوصـفي الت
 مسار القانون وجعل  يتالء  م  التطورات احلاصلة يف العرا .

 البناء الفني لقاعدة اإلسناد: المبحث األول

أن الطاب  الفين يف قاعد  اإلسناد الـ ي سـنتعرض لـ  تفصـيال فيمـا بعـد، مقتضـاه أن احلـل املوضـوعي 
فهـي  ،بـل يقدمـ  القـانون الـوطين أو األجنـيب، الـ ي حتـدده قاعـد  اإلسـناد ،قاعـد للن اع ال تقدمـ  تلـك ال

بـن القاضــي امل ــت  والقــانون واجــ  التطبيــ  علــ  العالقــة حمــل  Règle Médiateأذن قاعـد  وســيطة 
 .(1)الن اع

ي بـــن القـــوانن الـــ Préférentielوجيســـد الطـــاب  الفـــين القـــول لن قاعـــد  اإلســـناد هـــي أدا  مفاضـــلة 
تتــ احم حلنــم العالقــة القانونيــة ذات العنصــر األجنــيب، وأدا  إرشــاد إىل القــانون املالئــم، فمــن خالوــا يــتم 

األول أن  ،املوازنة والرتجيح بن أسباب كل منها يف حنم العالقة القانونية. وتلك املفاضلة يفرضها أمـران
 قـد ال يـتالء  مـ  حاجـات املعـامالت ليس هو األفضل دائمـا يف أحنامـ ، الـي lex Foriقانون القاضي 

الي تتم عرب احلدود، ابلن ر إىل ألا موضوعة أصال لتن يم املعـامالت الوطنيـة الـي تـتم داخـل إقلـيم البلـد، 
وال ــاين أن كافــة قــوانن دول العــام مبــا فيهــا قــوانن الــدول الــي تتصــل هبــا العالقــة حمــل النــ اع، لــديها قــدر و 

 . (7)قد  حل موضوعي معن ل لك الن اعالقابلية للتطبي  وت
ويف مطلـ   ،ولغرض الوقو  عل  تفصيالت أك ر، سو  نبن يف مطل  أول ماهية قاعد  اإلسـناد

 اثن نبن من خالل  نطا  قاعد  اإلسناد. 
 ماهية قاعد  اإلسناد: املطلب األول

وهــي تشــرتك مــ  القواعــد  ابملعــو الصــحيح، de Droit Règleتعتــرب قاعــد  التنــازع قاعــد  قانونيــة 
القانونية العامة يف بعض منو ت ماهيتها، إال ألا تتمي  عنها فيما وراء ذلك.ولغرض بيـان ماهيـة قاعـد  
اإلســــــناد يقتضــــــي أن نتعــــــرض ملفهــــــو  قاعــــــد  التنــــــازع يف مطلــــــ  أول، وبيــــــان أركالــــــا يف مطلــــــ  اثن، 

 وخصائصها يف مطل  اثل .
 ادمفهوم قاعد  اإلسن: الفرع ا   

أي مــن وضــ  الســلطات  ،Règle Positiveمــن املســلم فيــ  أن قواعــد اإلســناد هــي قواعــد وضــعية 
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. وهــ ا يعــين أن (6)وحيقــ  مصــلحتها ومواطنيهــا يف آن واحــد ا  امل تصـة يف كــل دولــة حســ  مــا تــراه مناسـب
كمــا أن   لنــل دولــة قواعــد إســناد خاصــة فيهــا، والــي قــد ختتلــف عــن القواعــد النافــ   يف الــدول األخــرى.

فقد تنون من صن  القضاء كما هو احلـال يف فرنسـا  ،طابعها الوضعي ال يعين دائما ألا من صن  املشرع
واننلرتا وغريتا، بل إن أغل  ه ه القواعد نشأ يف األصل نشأ  عرفية. كما ألا مينن أن ينون مصدرها 

 .(5)يف االتفاقيات الدولية املتعلقة ابلقانون الدويل اراص
 / تعريف قاعد  اإلسنادا ال

تســري علــ  العالقــات  ،مينننــا تعريــف قاعــد  اإلســناد للــا )قاعــد  قانونيــة وضــعية ذات طبيعــة فنيــة
حينمــا تتعــدد القــوانن  ،فتصــطفي أك ــر القــوانن مناســبة ومالئمــة لتن ــيم تلــك العالقــات ،اراصــة الدوليــة

 (4)ذات القابلية للتطبي  عليها(.

 عن حقيقة أن قاعد  اإلسناد هي الي تسند العالقة إىل ن ـا  قـانوين معـن، أو وه ا التعريف ال يغو
هــي القاعــد  الــي حتــدد القــانون الواجــ  التطبيــ  ابلنســبة لعالقــة قانونيــة تشــتمل علــ  عنصــر أجنــيب، مــن 

 خالل اختيار القانون املالئم إذا وق  تنازع بن القوانن. 
 اث يا/  ظيفة قاعد  اإلسناد 

مـــن م ـــاهر ســـياد   ا  أن القـــانون كالقضـــاء كـــل منهمـــا مي ـــل م هـــر ،(3)عـــض مـــن الفقـــ  احلـــدي يـــرى ب
الدولـــة.فلنل دولـــة نطـــا  اختصـــاص إقليمـــي لـــارل فيـــ  ســـلطتها التشـــريعية، ويســـري فيـــ  القـــانون الـــ ي 

 تصدره، وال يقبل داخل ه ا النطا  اإلقليمي سران قانون دولة أجنبية.
وهـي  ،la Fonction Politiqueازع ال ينـون وـا غـري وظيفـة سياسـية واألمـر كـ لك فـان قاعـد  التنـ

حتديد السياد  التشريعية الوطنية، وعد  ترك ذلك للدول األخرى. ولنن جيـ  عنـد إعمـال تلـك القاعـد  
مراعا  أكرب قـدر مـن االحـرتا  املتبـادل بـن تلـك السـيادات، وهـ ا يـتم  ،وفض تداخل السيادات التشريعية

 .(8)  القوانن ارتباطا ابلعالقة القانونية ذات العنصر األجنيبابختيار أوث
عندما منعن الن ر ابلرأي الساب  للفق ، فال مينن التسليم بـ  كـون وظيفـة قاعـد  اإلسـناد ليسـت حـل 
التنازع بن سيادات الدول الي تتصل ابلعالقة القانونية ذات العنصر األجنيب. فمن جهة يالحظ أن فنر  

 حد ذاهتا غري حمدد  املضمون، وهي فنر  سياسية أك ر منها قانونية. وتوحي لن األمر يتعل  السياد  يف
بتنازع مصاو عامـة للـدول الـي تتصـل هبـا العالقـة حمـل النـ اع. واحلقيقـة غـري ذلـك، فاملشـنالت الـي تعـو 

او اراصـة لألفـراد. وإذا حبلها قاعد  اإلسناد هي تلك الي ال لس مصاو الدول، وإمنا الـي تتصـل ابملصـ
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 .98 ص ،2994 املنصور ،
 .12 ص نفس ، املصدر -سالمة النر  عبد أمحد. د - 4
 القـانون يف وأحنامهمـا لألجانـ  القـانوين واملركـ  للمـوطن العامـة الن ريـة ارـاص، الـدويل القـانون -الـداودي علي غال . د - 3
 .89 ص  ،الساب املصدر -هللا عبد الدين ع . دوك لك  .88 ص ،2934 بغداد، العراقي،
 .46 ص ،2948 الوطين، القضاء أما  األجنيب القانون مرك  -صاد  علي هشا . د - 8
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مــة واملناســـبة ابلنســـبة لتلـــك ءئـــم واملناســ ، فاملقصـــود هـــو املالقلنــا لن قاعـــد  اإلســـناد ختتــار القـــانون املال
املصــاو والعمــل علــ  منوهــا عــرب احلــدود، وذلــك بغــض الن ــر عمــا إذا كــان ذلــك القــانون يلــيب احلاجــات 

 la Fonctionول أن قاعـد  اإلسـناد وـل وظيفـة قانونيـة واملصاو ال اتيـة للـدول مـن عدم .ونصـل إىل القـ
Juridique وتتم ل ب الثة أمور هي:(9)ابلدرجة األسال ،- 

األول / مشــاركة كــل دولــة يف تن ــيم الــروابط والعالقــات الــي تــتم بــن األفــراد عــرب احلــدود. أي تــرتجم 
 .نصي  كل دولة م  الدول األخرى يف تن يم العالقات اراصة الدولية

ال ــاين / حتقيــ  اآلمــان يف تن ــيم العالقــات اراصــة الدوليــة، وذلــك عــن طريــ  اختيــار القــانون املالئــم 
 واملناس  ل لك التن يم، حىت ولو كان ه ا القانون قانو  أجنبيا وليس قانون القاضي.

ين املقبـــول ال الـــ  / تربيـــر تطبيـــ  القـــانون األجنـــيب، فقاعـــد  اإلســـناد تقـــد  األســـال أو التربيـــر القـــانو 
لتطبيــ  قــانون دولــة أجنبيــة مــن جانــ  حمــاكم دولــة معينــة، ابألفضــلية علــ  قانولــا الــوطين، أي أن قاعــد  
اإلسناد تفتح الباب أما  نفـاذ قـانون دولـة أمـا  سـلطات دولـة أخـرى، وتعنـس تسـامح املشـرع الـوطين يف 

م صـياغة قاعـد  اإلسـناد هـ ا تطبي  السلطات الوطنيـة لقـانون مـن وضـ  مشـرع أجنـيب. ولنـن كيـف تـرتج
 التسامح...قه ا ما حناول الرد علي  من خالل حب  أركان قاعد  اإلسناد. 

 أركان قاعد  اإلسناد: الفرع الثا 
قاعــد اإلســناد تشــرتك مــ  ســائر قواعــد القــانون يف األركــان الــي ال مينــن لقاعــد  قانونيــة أن تقــو   نَّ إ

ة ت هـر خصوصـيتها، وتسـاعدها علـ  النهـوض بوظيفتهـا الـي أ طهـا بدولا. غري ألا تفرت  عنهـا يف ذاتيـ
املشــرع هبــا علــ  حنــو مــا اشــر  إليــ  مــن قبــل. لــ ا سن صــ  النقطــة األوىل لبحــ  األركــان ارارجيــة ويف 

 النقطة ال انية لألركان الداخلية لقاعد  اإلسناد.
 ا ال/ ا ركان امارجية

 -ة عموما هي:األركان ارارجية يف القاعد  القانوني
قاعـد  عامـة  la Règle de Droitال ابت يف الفـن القـانوين أن القاعـد  القانونيـة  -ركن الفرض: -2

أي ألا عند نشأهتا ختاط  األفراد واألشياء بصفاهتم وليس ب اهتم، وال تقصـد فـردا بعينـ   ،جمرد 
 أو شيئا حمدد. 

عمومهـــا، ابلنســـبة لألفـــراد أو األشـــياء أو وعنـــد التطبيـــ  تســـري علـــ  اجلميـــ  مـــا م يـــرد اســـت ناء يقيـــد 
 Règle Hypothétiqueالوقائ . وصفة العموميـة والتجريـد يف القاعـد  القانونيـة يعـين ألـا قاعـد  فرضـية 

وال يســري  ،، مبعــو أن عنصــر األمــر الــ ي تتضــمن  يــرتبط بصــفة يف الشــ   أو الشــيء أو احلــد (21)
 الشـ   أو الشـيء أو احلـد  تلـك الصـفة. وعلـ  هـ ا حنم ذلـك األمـر إال يف الفـرض الـ ي تتـوفر يف

                                                        
، اويئـة املصــرية 9القـانون الــدويل ارـاص، تنــازع القـوانن وتنـازع االختصــاص القضـائي الــدولين، ط  -د. عـ  الـدين عبــد هللا - 9

 .94، ص 2984العامة للنتاب، 
، ص 2998يف القانون الدويل اراص، تنازع القـوانن، دار الفنـر اجلـامعي، اإلسـنندرية،  املوج  -د. هشا  علي صاد  - 21

56. 
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األسال مينن القول أن ركن الفرض هو، عبار  عن وصف لوض  معن أو جمموعة من األوضاع م ل إبرا  
 زواج أو ارتناب عمل خاط  أو إبرا  عقد.... وحيتوي الفرض عل  شروط انطبا  القاعد  القانونية.

فهــــو مســــألة أو وضـــ  معــــن أو جمموعــــة املســــائل  ،د اإلســـنادأمـــا ركــــن الفــــرض يف جمـــال تطبيــــ  قواعــــ
لعمل قاعد  اإلسناد. من ذلك م ال احلالة  l étendueواألوضاع الواقعية. وه ا يشنل النطا  أو اإلطار 

املدنيــــــة وأهليــــــة الشــــــ  ، أو الشــــــروط املوضــــــوعية للــــــ واج أو الطــــــال  والتفريــــــ  أو النســــــ  أو شــــــنل 
قات والروابط ذات العنصر األجنيب أو الطاب  الدويل، فأن الوصف القانوين التصرفات.... ويف جمال العال

. فتلـــك (22)ال يلقهـــا إال مبقتضـــ  القـــانون واجـــ  التطبيـــ  عليهـــا، والـــ ي ختتـــاره وحتـــدده قاعـــد  اإلســـناد
القاعد  ب اهتا ال تضفي الوصف القانوين عل  العالقات والروابط الي حتدد نطـا  إعماوـا ولعـل هـ ا هـو 

 .Qualificationالسب  يف ميالد مشنلة التنييف 
أي احلـل الـ ي  ،le dispositif – effet juridiqueهـو احلنـم أو األثـر القـانوين  -ركـن احلنـم: -1

يقــرره القــانون ابلنســبة للوضــ  الــواقعي أو جممــوع األوضــاع الواقعيــة، وينطبــ  احلنــم عنــد تــوفر عــد  شــروط 
 Relation conditionnelleالقاعـد  القانونيـة تقـيم عالقـة شـرطية . حبي  (21)وظرو  حمدد  يف الفرض

بــن ركــن الفــرض وركــن احلنــم فيهــا، حبيــ  إذا تــوفرت شــروط الفــرض وجــ  إعمــال احلنــم. فمــ ال تــن  
( مـن القـانون املـدين العراقـي علـ  أن )كـل تعـد يصـي  الغـري لي ضـرر آخـر غـري مـا ذكــر يف 116املـاد )

لتعــويض(. ومقتضــ  الــن  هــ ا أنــ  إذا ســب  شــ   خبطئــ  ضــررا للغــري)ركن املــواد الســابقة يســتوج  ا
الفرض(، فأنـ  يتعـن إل امـ  ابلتعـويض )ركـن احلنـم(. أمـا يف قاعـد  اإلسـناد فيعـين احلنـم هـو اإلرشـاد إىل 

فبالنســـبة للحــــالة  ،القـــانون الـــ ي حينـــم العالقـــة أو الرابطـــة حمـــل النـــ اع، وي هـــر ركـــن احلنـــم بصـــيج خمتلفـــة
هلـــــية لألشـــ اص )ركن الفرض(يسري عليها قانون الدولة الـي ينتمـون إليهـا جبنسـيتهم )ركـن احلنـم(، واأل

وابلنسبة آلاثر ال واج )ركن الفرض( يسري قانون الدولـة الـي ينتمـي إليهـا الـ وج وقـت انعقـاد الـ واج )ركـن 
 احلنم(، وهن ا...

 قاعد  اإلسناد ينطوي عل  اإلل ا  املوج  للم اط  غري أن  ينبغي توجي  الن ر إىل أن ركن احلنم يف
بقاعــــد  اإلســــناد بتطبيــــ  القـــــانون الــــ ي ترشــــد إليـــــ  وختتــــاره تلــــك القاعــــد ، واألمـــــر يتعلــــ  هنــــا ابلتـــــ ا  

Obligation اـهـنـدولة الصادر  عــو سلطات الــد  اإلسناد هــا بقاعــ، ونقصد ابمل اط  هن(27)حقيقي 
لنولا جي  أن تلت   دون غريهـا بتطبيـ  تلـك القاعـد  عنـد تـوفر  ،تلك الدولة وابلدرجة األوىل حماكم

الشرط األساسي ل لك، وهو وجود عالقة ذات عنصر أجنيب. ومينـن القـول أن أطـرا  العالقـة هـ ه هـم 
امل اطبون بقاعد  اإلسناد بطري  غري مباشر. عندها تسمح قاعد  اإلسـناد وـم بتحديـد القـانون الواجـ  

أو يتمسنون بتطبي  قانون معن أما  اجلهات القضائية وغريها.ويبدو أن ركـن احلنـم هـو املميـ   ،ي التطب

                                                        
 .214، ص 1111تنازع القوانن، دراسة مقارنة، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسنندرية،  -د. عناشة عبد العال - 22
 .71املصدر الساب ، ص  -د. أمحد عبد النر  سالمة - 21
 .88، ص 2931تنازع القوانن وأحنام  يف القانون الدويل اراص العراقي، بغداد،  -يد. حسن اوداو  - 27
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 األصيل لقاعد  اإلسناد وي هر يف ذات الوقت األركان ال اتية وا، كما سنرى يف الفرع التايل. 
 اث يا/ ا ركان الدا لية

، هـــي اختيـــار القـــانون املالئـــم (26)خاصـــةقاعـــد  اإلســـناد هـــي قاعـــد  قانونيـــة وـــا طبيعـــة فنيـــة ووظيفـــة 
واملناس  كمـا قلنـا سـابقا حلنـم العالقـات اراصـة الدوليـة. وإذا حللنـا إحـدى قواعـد اإلسـناد الـي أوردهـا 

( 29/1املشـرع العراقـي يف القـانون املـدين، تبـن لنـا ألـا تقـو  علـ  ثالثـة أركـان هامـة. فمـ ال تـن  املــاد  )
الي ينتمي إليها ال وج وقت انعقاد ال واج عل  اآلاثر الي يرتبها عقد ال واج  عل  أن  )يسري قانون الدولة

 -مبا يف ذلك من أثر ابلنسبة للمال(. واألركان الداخلية الي احتواها الن  الساب  هي:
، وهــو الوضــ  أو احلالــة الواقعيــة الــي Notion Rattachée( موضــوع اإلســناد أو الفنــر  املســند  2

ركن الفرض الساب  بيان ، وتتعدد بشـأن  احللـول القانونيـة بسـب  اتصـال  ابلن ـا  القـانوين تشنل مضمون 
 . (25)ألك ر من دولة

وهــو الــ ي حيــدد  ،Circonstancesأو ظــر  اإلســناد  Critère de Choix( ضــابط االختيــار 1
فيــ  املشــرع تفضــيل  . وهــ ا الضــابط هــو أو املعيــار الــ ي ي هــر (24)بطريقــة جمــرد  القــانون الواجــ  التطبيــ 

لقــانون معــن، أو إعراضــ  عــن ابقــي القــوانن الــي تعــرض حلووــا املوضــوعية لتن ــيم العالقــة ذات العنصــر 
األجنـــيب. ومـــن املعـــرو  أن أي عالقـــة أو رابطـــة تتنـــون مـــن ثالثـــة عناصـــر، األطـــرا  وااـــل والســـب  أو 

د ضــابط االختيــار مــن عناصــر العالقــة كيــف مينــن أن يســتم  ،الواقعــة. فالســؤال الــ ي مينــن أن ي ــار هنــا
 القانونية...ق

يالحـظ أنـ  أهـم العناصـر يف العالقـة الـي تتصـل ابلشـ    ،les partiesفمن  حية عنصر األطـرا  
أو ما يسم  عالقـات األحـوال الش صـية م ـل، األهليـة والـ واج والنسـ  والنفقـة... وينـون مـن البـديهي 

القـا مـن عنصـر األطـرا ، ابعتبـاره العنصـر الـ ي مي ـل مركـ  ال قـل يف أن خيتار املشرع ضابط االختيار انط
فيت   من جنسية أو موطن الش   أو ال وج أو الولد ضابطا الختيار القانون واج  التطبي ،  ،العالقة

. وهــ ا مــا عملــ  القــانون (23)فينــون قــانون الدولــة الــي ينتمــي إليهــا الشــ   جبنســيت  هــو ذلــك القــانون
ا جعل من ضابط اجلنسية الوسيلة الي يتحدد مبقتضاه، ويتم اختيار القانون الواج  التطبي  العراقي عندم

 ( من القانون املدين العراقي. 17-28عل  مسائل األحوال الش صية، وذلك يف املواد )
فيربز دوره يف جمال األشـياء حمـل التعامـل أو األمـوال عمومـا. ويقـدر  ،l’objetومن  حية عنصر اال 

املشـرع عــاد  أن مسـائل امللنيــة ونقـل احلقــو  العينيـة علــ  األمــوال أوثـ  صــلة بقـانون الدولــة الـي يقــ  هبــا 
فيت   من موق  املـال ضـابطا اختيـار القـانون واجـ  التطبيـ   ،املال حمل التعامل أك ر من أي قانون آخر

                                                        
 .217 ص ،2936 القاهر ، العربية، النهضة دار اراص، الدويل القانون -راشد سامية. د راض، املنعم عبد فؤاد. د - 26
 إبرامهـا، حمـل لقـانون القانونيـة التصـرفات لشـن خضـوع قاعـد  يف املسـند  الفنـر  -نـدا اجمليد عبد احلميد عبد عاطف. د - 25
 .277 ص ،1114 القاهر ، العربية، النهضة دار ،2ط القوانن، تنازع يف مقارنة دراسة

 .276 ص نفس ، املصدر -اجمليد عبد احلميد عبد عاطف. د - 24
 ص ،2983 ،بغــداد ،1ط قيــة،العرا اجلنســية وأحنــا  العامــة الن ريــة ارــاص، الــدويل القــانون -الــداودي علــي غالــ . د - 23

48. 
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لعينية قانون موق  املال املنقـول أو عل  تلك املسائل. فيقرر املشرع أن  يسري عل  امللنية وسائر احلقو  ا
 ( مدين. 16إلي  أغل  القوانن يف العام ومنها القانون العراقي )   توه ا ما أُ ،(28)العقاري

أو الواقعــة املنشــئة للعالقــة أو الرابطــة بــن األطــرا . فيبــدو أنــ  ،la causeومــن  حيــة عنصــر الســب  
ابلن ــر إىل صــعوبة تركيــ ه منانيــا. وحتتــل اإلراد  مركــ   ،تيــارالعنصــر اوــا  الــ ي يــ ود املشــرع بضــابط االخ

تــاره األطــرا  ختمومــا، فينــون قــانون اإلراد  الــ ي أو االتفاقــات والعقــود ع ،ال قــل يف التصــرفات القانونيــة
هو ذلك القانون الواج  التطبي . كما حتتل الواقعة املادية أو العمل الضار أو الناف  أتية خاصة يف جمال 

. وجند أن تلك املسؤولية أوثـ  صـلة بقـانون منـان حـدو  تلـك الواقعـة (29)سؤولية املدنية غري التعاقديةامل
أو العمـــل. فيت ـــ  مـــن ذلـــك املنـــان ضـــابطا الختيـــار القـــانون واجـــ  التطبيـــ ، فيقـــول أنـــ  يســـري علـــ  

( مـــدين 13تــ ا  )  املســؤولية عــن العمــل الضــار أو النــاف  قــانون البلـــد الــ ي وقــ  فيــ  العمــل املنشــ  لالل
 عراقي. 

  صائص قاعد  اإلسناد: الفرع الثالث
وا خصائ  يستدل هبا عليها ولي هـا عـن غريهـا. وهـ ه ،قاعد  اإلسناد كأي قاعد  قانونية أخرى نَّ إ

 ارصائ  مينن أن نصنفها بنوعن األوىل عامة واألخرى ذاتية. وسو  نبح  كال منها يف فرع مستقل.
 لعامةا ال/ امصائص ا 

ابإلضـــافة إىل أتصـــا  قاعـــد  اإلســـناد ابرصـــائ  املألوفـــة للقاعـــد  القانونيـــة عمومـــا، كقاعـــد  عامـــة 
إال أن هنــــاك مــــن ارصــــائ  العامــــة األخــــرى، مــــا ي ــــري بعــــض التســــاؤالت  ،لتن ــــيم الســــلوك االجتمــــاعي

 -خبصوص قاعد  اإلسناد ابل ات وهي:
  Règle Obligatoire -:(11)( قاعد  اإلسناد قاعد  مل مة2

يف املنازعـات الوطنيـة، إذا عـرض علـ  القاضـي الـوطين ن اعــا جمـردا مـن أي عنصـر أجنـيب، وجـ  عليــ  
بتطبيـ  حنـم القواعـد القانونيـة يف قانونـ ،  ،الفصل في  ورد االعتداء عن احل  أو املرك  القانوين املدع  بـ 

د مننرا ألداء العدالة وترتبت مسـؤوليت  أي هناك الت اما عل  عات  القاضي بتطبي  القانون، وأن خالف  ع
 القانونية.

أمـا يف املنازعــات اراصــة الدوليــة، فــاألمر خمتلــف، فهنــا ت ــار مشــنلة اختيــار القــانون واجــ  التطبيــ . 
ف ذا لسك أحد ارصو  بتطبي  قانون أجنيب معن، ولسك اآلخر بتطبي  قانون القاضي أو قانون أجنيب 

  القاضـــي أن حيـــل تلـــك املشـــنلة بتطبيـــ  قانونـــ  الـــوطين يف قواعـــده املوضـــوعية لدولـــة اثنيـــة، فهـــل يســـتطي
 Méthode Techniqueمباشر ، متفادا تعقيـد املوقـف ومسـتبعدا أو متجـاهال الرجـوع إىل املـنه  الفـين 

 املشار إلي  أصال حلل املشنلة امل كور ...ق

                                                        
 .68ص ،2942/ 2941 بغداد، األصلية، العينية احلقو  يف الوجي  -الناهي الدين صال . د - 28
 .221 ص ،2931 بغداد، االلت ا ، أصول -ال نون علي حسن. د - 29
 .38 ص الساب ، املصدر -العال عبد عناشة. د - 11
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طاملـا تـوفر الشـرط األساسـي  ،لقاء نفسـ وبعبار  أخرى هل يلت   القاضي إبعمال قاعد  اإلسناد من ت
 وهو وجود منازعة تتعل  بعالقة ذات عنصر أجنيب أو طاب  دويل.ق ،ل لك اإلعمال
أن يتمسـك ارصـو  بتطبيـ  قاعـد   ،ه ا اإلشنال... جي  أن نفر  بن فرضن: األول عنلإلجابة 

د  املناســبة يف قانونــ . أمــا الفــرض وهنــا ال مفــر أمــا  القاضــي مــن الــرد ابإلجيــاب وتطبيــ  القاعــ ،اإلســناد
إىل وجــوب  امنازعــة وال يتمســنون أو حــىت يلمحــو ال ــاين، أن يتجاهــل ارصــو  أو ينســ  الطــاب  الــدويل لل

تطبيـــ  قاعـــد  اإلســـناد. نـــرى يف الفـــرض األول ال ي ـــري مشـــنلة كولـــا حمســـومة بتطبيـــ  القاضـــي لقاعـــد  
ال اين، حي  نرى أن قاعد  اإلسناد قاعـد  مل مـة ويتعـن  اإلسناد املناسبة. ولنن املشنلة ت ار يف الفرض

عل  القاضي إعماوـا مـن تلقـاء نفسـ ، وعـد  التقـاعس حـىت يطلـ  منـ  ارصـو  ذلـك، ونسـتند يف ذلـك  
كون قاعد  اإلسناد قاعد  قانونية ابملعو الصحيح وال ختتلف يف غايتها عن أي قاعد  من قواعد القانون 

اختيـــار القـــانون املالئـــم حلنـــم العالقـــات ذات الطـــاب  الـــدويل بـــن األفـــراد عـــرب الـــوطين، فهـــي هتـــد  إىل 
 احلدود.

ـــار قاعـــد  اإلســـناد جـــ ء ـــداخلي للقاضـــي، يوجـــ  عـــد  تســـويج إعفـــاء  إن اعتب مـــن قواعـــد القـــانون ال
القاضــي مــن إعماوــا مــن تلقــاء نفســ ، م لمــا هــو اثبــت مــن عــد  إعفائــ  مــن االلتــ ا  بتطبيــ  ســائر قواعــد 

. ونقول هنا أن  يق  عل  عاتق  الت اما قانونيا بتطبي  تلـك القاعـد  ولـيس الت امـا طبيعيـا. وهنـا (12)نونالقا
يستل   القول لن عل  قضا  املوضوع االلت ا  إبعمال قاعد  اإلسناد من تلقاء أنفسهم، وعليهم يف سبيل 

فـ ن تقاعسـوا  ،و يسنت عنهـا ارصـو حىت ولو م ي ريها أ ،ذلك أن يست هروا العناصر األجنبية يف الن اع
ــــك وطبقــــوا القواعــــد املوضــــوعية يف قــــانون القاضــــي، فقــــد خــــالفوا القــــانون مبــــا يســــتوج  الطعــــن  عــــن ذل
لحنامهم. كما مينن اإلشار  إىل أننـا نـرى إمنانيـة التمسـك إبعمـال قاعـد  اإلسـناد يف أي حـال تنـون 

ىت وإن م يتمسـك بـ لك ارصـو . تعـن علـ  تلـك عليها الدعوى، ولو ألول مر  أما  حمنمـة التمييـ ، حـ
اانمــة تطبيــ  القاعـــد  مــن تلقـــاء نفســها مــىت كـــان واضــحا مـــن الوقــائ  أمــا  حمنمـــة املوضــوع أن النـــ اع 

 يشتمل عل  عنصر أجنيب. 
  Règle abstraite ou neutre -( قاعد  اإلسناد قاعد  جمرد  أو حمايد :1

مي ل الركن اجلوهري ال ي مبوجب  تنهض قاعد  اإلسناد بوظيفتها،  بينا سابقا أن ضابط االختيار ال ي
أييت دائمــا جمــردا ال حيــدد قــانون دولــة معينــة ابلــ ات لينــون هــو الواجــ  التطبيــ ، بــل يرشــد إىل وجــوب 
تطبيــ  قــانون الدولــة الــي يرتكــ  فيهــا العالقــة أو الرابطــة حمــل النــ اع وتبــدو ألــا وثيقــة الصــلة هبــا أك ــر مــن 

 .(11)اغريه

                                                        
 جملة ،(وأتصيل حتليل) املقارن الوضعي القانون يف الدويل الطاب  ذي القوانن تنازع فض أسالي  -احلميد عبد عنايت. د - 12
 .11 ص ،45 العدد ،2995 السنة واالقتصاد، القانون

11 - -Gilbert (L): problèmes techniques et commerciaux poses par la communication de know- 
how، Montpellier، 1977،p.98. 
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يف ضـابط االختيـار جيعـل قاعـد  اإلسـناد ذاهتـا تنتسـ  خاصـية  caractère abstraitوطاب  التجريـد 
التجريــــد، حبيــــ  أن تلــــك القاعــــد  ال ختتــــار قــــانون دولــــة معينــــة ابلــــ ات، ابلن ــــر إىل مضــــمون أحنامــــ  

جمــرد  بــن القــوانن الــي وقواعــده، ليبــن الن ــا  القــانوين للعالقــة حمــل النــ اع، بــل تنتفــي ابلتفضــيل بطريقــة 
 .(17)تتصل ابلعالقة وتبدي قابليتها حلنمها واختيار أنسبها وأجدرها

 اث يا/ امصائص ال اتية
مينــن اإلشــار  هنــا إىل نــوعن مــن ارصــائ  ال اتيــة، األوىل كولــا ذات طــاب  إرشــادي وال انيــة ذات 

 -د ابلتتاب :طاب  ثنائي اجلان ، وسو  نبن ه ين اراصيتن لقاعد  اإلسنا
 -:( قاعد  اإلسناد قاعد  إرشادية2

فهــ ا يعــين إلــا ذات طــاب   ،إذا قلنــا أن قاعــد  اإلســناد يــتم مبوجبهــا اختيــار القــانون الواجــ  التطبيــ 
أي تنتفــي ابإلشــار  أو اإلرشــاد إىل القــانون امل تــار الــ ي يقــد   ،Caractère indicatif (16)إرشــادي 

فـ ن إعمـال  ،بـ اهتا ال تقـد  احلـل. فـ ذا اثر نـ اع حـول أهليـة أحـد األجانـ احلل املوضوعي للنـ اع، وهـي 
( مــــدين عراقــــي، ال يقــــود إىل حتديــــد الســــن الــــي ينــــون عنــــدها 28قاعــــد  اإلســــناد يف قــــانون القاضــــي ) 

بل إىل حتديد القانون الداخلي ال ي يبن لنا ذلك السن وهنا يصد  ما سب   ،الش   ابلغا سن الرشد
من أن قاعد  اإلسناد هـي قاعـد  وسـيطة، بـن القاضـي امل ـت  والقـانون واجـ  التطبيـ  علـ  أن قلناه، 

 العالقة حمل الن اع.
 -:(15)( قاعد  اإلسناد قاعد  ثنائية اجلان 1

وذلك االختيار وتلك املفاضلة مينـن  ،بينا فيما سب  أن قاعد  اإلسناد هي قاعد  اختيار أو مفاضلة
اضي ال ي يفصل ابلن اع، كما مينن أن تنون لصاو قانون دولة أجنبية. وه ا أن تنون لصاو قانون الق

هــو املــراد ابلطــاب  ال نــائي أو املــ دوج لقاعــد  اإلســناد. فهــ ه األخــري  ال تقــرر دائمــا وجــوب تطبيــ  قــانون 
القاضــــي علــــ  املنازعــــات ذات العنصــــر األجنــــيب، ألنــــ  طاملــــا كــــان القصــــد هــــو اختيــــار القــــانون األصــــلح 

ف ن  ال مينن القط  لن تلك الصالحية ت بت دائما لقانون  ،ألنس  حلنم العالقة أو الرابطة حمل الن اعوا
بــل قــد تنــون ملصـلحة قــانون أجنــيب. لــ لك تصـا  قاعــد  اإلســناد علــ  حنـو يعطــي هــ ا األخــري  ،القاضـي

 اإلسناد. فرصة للتطبي . وتلك الصياغة تتجسد يف التجريد ال ي ينتسب  ضابط االختيار أو 
، يشـري إىل أنـ  (14)هو األرجح عل  الرغم من أن هنـاك رأا ،نعتقد أن طاب  ال نائية يف قاعد  اإلسناد

جيـــ  أن تنـــون قاعـــد  اإلســـناد ذات طـــاب  إســـنادي إنفـــرادي، أي تنـــون ذات طـــاب  أحاديـــة اجلانـــ ، 
ات ذات العنصـــر تقتصـــر علـــ  حتديـــد مـــىت ينـــون قـــانون القاضـــي واجـــ  التطبيـــ  علـــ  منازعـــات العالقـــ

                                                        
 النهضـة دار ،1 ج الدوليـة، املدنيـة واملرافعـات للقوانن الدويل التنازع اراص، الدويل القانون -سالمة لنر ا عبد أمحد. د - 17
 .267 ص ،1112/1111 القاهر ، العربية،

16 - Mayer (p): Droit international prive، éd، Montchrestien، paris، 1977، p.231 
 .269 ص الساب ، املصدر -سالمة النر  عبد أمحد. د - 15
14 - Gilbert (L): op.cit. p. 99 
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األجنـــيب، وال شـــأن وـــا بتحديــــد حـــاالت وجـــوب تطبيــــ  القـــانون األجنـــيب، حيــــ  جيـــ  أن يـــرتك ذلــــك 
 التحديد لقواعد اإلسناد يف ذلك القانون. 

 نطاق قاعد  اإلسناد: املطلب الثاني
ـــا  الدوليـــة لألفـــراد، خصوصـــا يف جا ،انعـــدا  التوافـــ  بـــن القـــوانن الوطنيـــة نَّ إ نبهـــا مـــ  حاجـــات احلي

أصبح هناك ضرور  وحاجة ملحة إىل إجياد حلول موضـوعية أو ماديـة، تـتالء  مـ  املعطيـات  ،االقتصادي
اجلديد  والي تعمل عل  تاليف االختالفات الناُة عـن تبـاين القـوانن الوطنيـة. ومـن أم لـة أدوات التجـار  

 كر منهــا العقــود الدوليــة لإلنتــاج والتوريــد الدوليــة احلدي ــة الــي ال تــتالء  مــ  القواعــد القانونيــة الوطنيــة، نــ
وعقــود نقــل التننولوجيــا وعقــود تســليم مفتــا  ابليــد أو إنتــاج يف اليــد وعقــود التعــاون الصــناعي واملســاعد  

 الفنية وك لك عقود االست مار الي بدأ العرا  فيها مؤخرا.
اء كنـا نـتنلم عـن النطــا  ولنـن الـ ي نريـد بيانـ  أن لنـل قاعـد  قانونيـة نطــا  تطبـ  يف حـدوده. سـو 

أي الوقـت الـ ي تنـون فيـ  واجبـة التطبيـ  وحنـم صـدور قاعـد  جديـد   ،domaine temporalأل مـاين 
الــ ي يبحــ  فيــ  عــن نــوع تنــازع القــوانن املنــاين  ،domaine spatialعلــ  نفاذهــا، أو النطــا  املنــاين 

املســائل األصــلية دون األوليــة. وهنــاك   الــ ي تــنهض لتســويت ، وهــل التنــازع الــدويل وحــده، هــل التنــازع يف
أي املســائل املوضــوعية ونــوع العالقــات والـــروابط ذات  domaine objectifكــ لك النطــا  املوضــوعي 

العنصــر األجنــيب، الــي تــنهض لفــض النــ اع بشــألا، هــل هــي عالقــات ضــمن القــانون ارــاص أ  عالقــات 
 . (13)القانون العا 

قاعــد  اإلســناد مــن  حيتــن، أوومــا: إتــال املؤلفــات العامــة يف هــ ا وتبـدو أتيــة حتديــد نطــا  ســران 
اجملــــال حبــــ  مشــــنالت نطــــا  ســــران قاعــــد  اإلســــناد. واثنيهمــــا: ظهــــور بعــــض اجلوانــــ  اجلديــــد  الــــي 
تستدعي البح ، كتنازع القوانن يف جمال القانون العا ، وتنازع القوانن يف املسائل األولية، وكلها جوان  

دل حول فعالية قاعد  اإلسناد ذاهتا وجدواها يف اإلرشاد إىل القانون الواج  التطبي . لـ ا سـنبن ت ري اجل
هــ ا النطــا  يف ثــال  مطالــ  ابلتتــاب ، يف األول لبيــان النطــا  الــ مين، وال ــاين للنطــا  املنــاين، وال الــ  

 للنطا  املوضوعي.
 النطاق الزمين: الفرع ا   

فـ ن  ،الدولـة الوطنيـة، وترتـ  عليـ  تغـري قاعـد  اإلسـناد السـارية مـن قبـلإذا حد  تعديل تشريعي يف 
 األمر يتعل  بتحديد القانون الواج  التطبي ، فهل يطب  ه ا التعديل التشريعي تطبيقا فورا أ  ال...ق

هو قانون املوطن، مث حد  تعديل تشريعي مت  2911فقد كان القانون الش صي يف أملانيا حىت عا  
. يتجـــ  الـــرأي الغالـــ  يف الفقـــ  2816األخـــ  بقـــانون اجلنســـية. وكـــ لك احلـــال يف فرنســـا ســـنة  مبقتضـــاه

                                                        
 .211 ص الساب ، املصدر الوطين، القانون أما  األجنيب القانون -صاد  علي هشا . د - 13
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إىل اســتعار  احللــول املعمــول هبــا يف القــانون الــداخلي عنــدما حيــد  تعاقــ  قــانونن يف داخــل الدولــة ،(18)

 الواحد  ابلنسبة ملسألة ما. 
الي تطب  عل  الروابط القانونية الداخلية.  ومن الطبيعي أن يطب  يف جمال تنازع القوانن نفس احللول

إذ أن قواعـــد اإلســـناد تعـــد قواعـــد وطنيـــة تقـــو  الدولـــة بوضـــعها علـــ  الـــرغم مـــن تعلقهـــا ابلـــروابط اراصـــة 
فينــون املبــدأ يف حالــة تعاقـــ  قــانونن متعلقــن بتنــازع القــوانن هـــو تطبيــ  القــانون اجلديــد لثـــر  الدوليــة.

القاضي الوطين ال ي يفصل يف منازعات العالقات الدولية لألفراد، كغريها من فوري. وابلتايل يتعن عل  
املنازعات عموما أن أيخ  يف احلسبان عنصر ال من، لنون  يرتك أثرا خطريا يف احلل النهائي للن اع، خاصة 

اد ذاهتـا، إذا تعاق  بن قانونن أجنبين أو أحدتا فقط وقانون القاضي، ال كنتيجة لتعـديل قاعـد  اإلسـن
 conflitبــل كنتيجــة النتقــال أو تغيــري ضــابط االختيــار أو اإلســناد، وهــ ا هــو التنــازع املتحــرك للقــوانن 

mobile (19).ل ا سنبن ماهية التنازع املتحرك وكيفية حل ه ا التنازع بنقاط متتالية ، 
 ا ال/ الرنازع املر رك 

هـي الفنـر  املسـند  وضـابط االختيـار أو  ،داخليـة بينا سابقا أن قاعد  اإلسناد تقو  عل  ثالثة أركان
اإلسناد والقانون الواج  التطبي . ولو ركـ   يف احلـدي  علـ  ضـابط االختيـار أو اإلسـناد، لوجـد ه مي ـل 

حيــ  يلــ   مــن وجــوده وجودهــا ويلــ   مــن عدمــ  عــدمها. و عــن طريقــ  تــنهض  ،عصــ  قاعــد  اإلســناد
ون الواجــ  التطبيــ ، وابلتــايل تغيــريه ألي ســب  كــان يولــد مشــنلة قاعــد  اإلســناد بوظيفتهــا وحتــدد القــان
 التنازع املتحرك... ولنن كيف...ق

وعنصر قـانوين  ،élément de faitيتنون ضابط االختيار أو اإلسناد من عنصرين تا: عنصر واقعي 
élément de droit، ينـة، أمــا فضـابط اجلنســية مـ ال عنصــره الـواقعي هــو لتـ  الشــ   جبنسـية دولــة مع

العنصر القانوين فهو اجلنسية ذاهتا كن ا  يفيد االنتماء إىل تلك الدولة، وك لك ضابط موق  املال فعنصره 
الواقعي هو وجود املال ذات  يف إقليم دولة معينة، أما عنصره القانوين فهو فنر  املوق  أي احلي  من املنان 

 . (71)يف دولة ما وال ي يستقر في  املال
يشــري إىل إمنانيــة األفــراد يف بعــض األحيــان تغيــري العنصــر الــواقعي مــن ضــابط االختيــار أو  ومــا تقــد 

اإلســـناد، وابلتـــايل مينـــن القـــول أن ضـــوابط االختيـــار عمومـــا تقســـم إىل نـــوعن تـــا: األول، ضـــوابط قابلـــة 
قدين. وال ـاين، ضـوابط للتغيري ومنها ضوابط اجلنسية واملوطن وحمل اإلقامة وموق  املال املنقول وإراد  املتعا

ســواء كانــت بطبيعتهــا كموقــ  املــال العقــاري، أو كنتيجــة للتحديــد القــانوين لنطاقهــا  ،اثبتــة ال تقبــل التغيــري
ال مين كجنسية املتوىف يف املواري  ووقوع الفعل الضار أو الناف . أذن م  القدر  عل  تغيري ضابط اإلسناد 

تأكيد يؤدي ه ا التغيري إىل أن العالقة القانونيـة بعـد إن كانـت وخل  مشنلة ت احم عدد من القوانن، ابل
                                                        

 .255 ص الساب ، املصدر -سالمة النر  عبد أمحد. د - 18
 .89 ص ،2993 ،القاهر  ،1 ط ة،العربي النهضة دار اراص، الدويل القانون يف الوجي  -احلمد شيبة هللا عوض. د - 19
 دار األجنبيــة، األحنــا  وآاثر الــدويل القضــائي واالختصــاص القــوانن تنــازع -راشــد ســامية. د ،راض املــنعم عبــد فــؤاد. د - 71
 .257 ص ،2996 العربية، النهضة
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أصبحت مرتك   يف جمال قانون دولة أخرى. وابلتايل عل  القاضي املعروض علي   ،مرك   يف قانون دولة ما
 الن اع أن يبح  عن حل  ج  و ا النوع من التنازع.

 اث يا/ كيفية ح  الرنازع املر رك
يقد  خدمة  ،املتحرك، جند أن املشرع العراقي حال  حال املشرعن يف دول العام أما كيفية حل التنازع

للقاضــي إن أطلــ  هــو بتحديــد الوقــت الــ ي يعتــد فيــ  بضــابط االختيــار أو اإلســناد. واملتأمــل يف القــانون 
ففي خصوص العراقي ويف القوانن املقارنة، يدرك دور املشرع يف حل التنازع املتحرك يف ك ري من األحيان. 

( مدين عراقي عل  أن )يسري قـانون 29/1آاثر ال واج، وهي حالة أو وض  قانوين مستمر نصت املاد  )
الدولــة الــي ينتمــي إليهــا الــ وج وقــت انعقــاد الــ واج علــ  تلــك اآلاثر(. فتغيــري الــ وج جلنســيت  بعــد انعقــاد 

 ظل . ويف جمال احنالل ال واج نصت املاد  ال واج ال يؤثر يف وجوب تطبي  قانون الدولة الي أبر  ال واج يف
( مـــدين عراقـــي، خبصـــوص التطليـــ  واالنفصـــال علـــ  أن )يســـري علـــ  التطليـــ  واالنفصـــال قـــانون 29/7)

الدولة الي ينتمي إليها ال وج وقـت رفـ  الـدعوى(. أذن لـيس العـرب  ابنتمـاء الـ وج جبنسـيت  إىل الدولـة الـي 
بل بوقت رف  الدعوى.ف لك القانون سينون هو امل ت  ببيان أسباب  سيطب  قانولا بوقت إبرا  ال واج

 . (72)التطلي  أو االنفصال وآاثر احنالل ال وجية
( مــدين عراقــي علــ  أن)يســري ابلنســبة إىل املنقــول قــانون 16ويف جمـال األمــوال املنقولــة نصــت املــاد  )

ما تقد  يف    علي  كس  احل  أو فقده(.الدولة الي يوجد فيها ه ا املنقول وقت وقوع األمور ال ي ترت
حالة تدخل املشرع حلل التنازع املتحرك. لنن السؤال ي ار يف حال تقـاعس املشـرع أو االتفاقيـات الدوليـة 

 عن مواجهة املشنلة...ق
ن حلـــل مشـــاكل التنــازع املتحـــرك للقـــوانن، األول الــ ي ينـــادي ابحـــرتا  ان رئيســيااحلقيقــة يوجـــد اُاهـــ

علــ  أن احلـ  الـ ي مت اكتســاب  يف دولـة مـا يتعــن احرتامـ  وعــد   (71)تسـبة، ويقــو  هـ ا الـرأياحلقـو  املن
املســال بــ  يف الــدول األخــرى. ويســتند هــ ا الــرأي إىل مبــدأ ســياد  الدولــة. ووفقــا وــ ا الــرأي فــان قــانون 

ه ا القـانون ،إليها الدولة الي انتقل إليها املنقول أو الدولة الي اكتس  الش   جنسيتها أو نقل موطن 
كالتا حيمل   زوجانال مينن أن يطب  لثر رجعي عل  املراك  الي نشأت يف دولة أخرى. ل لك إذا ت وج 

ـــف ،ن معــا اجلنســية الفرنســيةاجلنســية االســبانية، مث ُــنس ال وجــا ان هــ ا التغيــري يف عنصــر اإلســناد )تغيــري ـ
لقانون االسباين، ومن مث ال تقبل دعوى التطلي  املرفوعة اجلنسية(، ليس ل  أي أتثري في ل الن اع خاضعا ل

من أحد ال وجن ُاه اآلخر يف فرنسا، حي  أن ال واج غري قابل لالحنالل يف القانون االسباين، يف حـن 
 أن القانون الفرنسي يقبل العالقة ال وجية.

ــــو الـــرأي الســـائد يف وهنـــاك رأي اثين يتجـــ  إىل اســـتعار  احللـــول املعمـــول فيهـــا ابلقـــانون الـــدا خلي، وهــ

                                                        
 القـاهر ، العربيـة، النهضـة دار عـا ، بوجـ  االلتـ ا  ن ريـة ،2ج املـدين، القـانون شـر  يف الوسـيط -السنهوري الرزا  عبد. د - 72
 .288 ص ،2946
 .292 ص الساب ، املصدر الدولين، القضائي االختصاص وتنازع القوانن تنازع -هللا عبد الدين ع . د - 71
 .213 ص الساب ، املصدر القوانن، تنازع -العال عبد عناشة. د -
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عن طري  الرجوع إىل احلل املتب   ،إىل حل التنازع املتحرك للقوانن الصادر  من دولتن خمتلفتن (77) الفقـــ 
يف القانون الداخلي يف حتديد جمال انطبا  قـانونن يتعاقبـان يف داخـل الدولـة. ويـتل   هـ ا احلـل يف أن 

عل  اآلاثر املتعلقة ابلتصر  القانوين ال ي يتحق  يف ظل ، بينمـا يطبـ   قانون الدولة اجلديد  يطب  فقط
قـانون الدولـة القدميـة علـ  اآلاثر الـي تنـون قـد حتققـت ابلفعـل يف ظـل قـانون الدولـة القدميـة. و ال يوجـد 

 الدولـة هنا تطبي  للقانون اجلديد لثر رجعي فهو يطب  تطبيقـا فـورا ألن آاثر املركـ  القـانوين م تتحقـ  يف
 القدمية، وإمنا يف الدولة اجلديد . 

ففــي امل ــال املتعلــ  ابكتســاب زوجــن أســبانين للجنســية الفرنســية، يطبــ  القــانون االســباين يف شــأن 
صحة ال واج ويف آاثر ال واج األخرى الي حتققت قبل اكتساب اجلنسية الفرنسية. أما طل  التطليـ  فهـو 

لقــانون االســباين، فــال يطبــ  عليــ  هــ ا القــانون وإمنــا يطبــ  عليــ  القــانون ابعتبــاره أثــر م يتحقــ  يف ظــل ا
 . (76)الفرنسي، وهو قانون الدولة ال ي حيد  األثر يف ظل 

كما أن  يقود   ،والواق  أن ه ا الرأي يتف  م  الواق  وما ينبغي أن يوفر من استقرار يف املراك  القانونية
أما التمسك بسياد  الدولة القدمية لتطبي  القانون القد  عل  املراك  إىل ازدهار عالقات التجار  الدولية. 

القانونية فهو غري صائ ، فال ي يتعارض م  سياد  الدولة هو إخضـاع اآلاثر املرتتبـة فيهـا لقـانون الدولـة 
 اجلديد ، ولنن األمر عل  خال  ذلك، إذ ال خيض  لقـانون الدولـة اجلديـد  سـوى اآلاثر املسـتقبلية الـي
م ترتتــ  يف الدولــة القدميــة، ومــن الطبيعــي خضــوع هــ ه اآلاثر اجلديــد  لقــانون الدولــة اجلديــد ، ألن عــد  

كمــا أنــ  يــؤدي إىل عــد    ،خضــوعها يتعــارض مــن  حيــة مــ  مبــدأ الســياد  الــ ي تتمتــ  فيــ  هــ ه الدولــة
ف ذا افرتضنا ،(75)ول سند امللنية(عل  ذلك بقاعد  )احلياز  يف املنق استقرار املراك  القانونية. وأنخ  م اال  

أن املنقول قد نقل من دولة ُهل ه ه القاعد  إىل أخرى تقرها، فان عد  مراعـا  القاعـد  حبجـة خضـوع 
املنقول للقانون القد  سيؤدي إىل مطالبة الشـ   بتقـد  دليـل علـ  أن املنقـول الـ ي حتـت يـده يـدخل 

مـن أجلـ  وضـعت القاعـد  املشـار إليهـا. ومـن شـأن ذلـك يف ملنيت ، وهو ما يتعارض م  ال ـاهر والـ ي 
مما يهدد استقرار  ،أن ي رع عد  ال قة يف املعامالت الي تتم عل  ه ا املنقول ابعتباره قاد  من دولة أخرى

 املراك  القانونية ويهدد أيضا تطور ومنو التجار  الدولية. 

 النطاق املكا : الفرع الثا 
وابلتـايل قـد تصـبج ابلطـاب  الــدويل  ،صـة )لألفـراد(عرب حـدود أك ـر مـن دولـةقـد تت طـ  العالقـات ارا

أي تدخل يف نطا  عمل القواعـد القانونيـة ألك ـر مـن دولـة. ومبـا أنـ  لنـل دولـة سـياد  علـ  إقليمهـا ومـا 

                                                        
 .222 ص ،2933 بغداد، للطباعة، احلرية دار اراص، الدويل القانون -حافظ النر  عبد ممدو . د - 77
 .81 ص الساب ، املصدر -إبراهيم أمحد إبراهيم. د -
 .95 ص الساب ، املصدر القوانن، تنازع -صاد  علي هشا . د - 

76 - -Henry (P): International pre- contractual obligation in (international contract) editors by 
Hans Smite and others، Mathew Bender، New York، 1981، p.158. 

 .244 ص الساب ، املصدر -الناهي الدين صال . د - 75
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د  تفرض  قواعد اإلسناد يف ن ام  القانوين يف اختيار أو اإلشار  إىل القانون الواج  التطبي ، ل ا قد حي
تــ احم بــن قــانونن أو أك ــر حلنــم هــ ا النــوع مــن العالقــات ذات العنصــر األجنــيب. أمــا ذلــك التــ احم أو 
التنــازع أو التعــدد احلاصــل بــن الشــرائ  امل تلفــة يف دولــة واحــد ، فيبــدو أنــ  خــارج عــن إطــار عمــل تلــك 

 .(74)القاعد ، وداخل يف إطار عمل قواعد التنازع الداخلي يف القانون امل تار
وإذا كانت قاعد  اإلسـناد هتـتم بتعـدد القـوانن الراجـ  إىل ظـاهر  سـياد  كـل دولـة علـ  إقليمهـا، فهـل 
يقتصر ه ا االهتما  عل  االختيار بن القوانن خبصوص املنازعة األصلية أ  ميتد فيما وراء ذلك لالختيار 

قانوين قبل فض التنازع الدويل بشأن املنازعة بن القوانن الي حتنم املسائل األولية، الالز  معرفة ن امها ال
خصوصــا إذا كانــت القــوانن الــي تبــدي قابليتهــا حلنــم املســائل األوليــة هــي قــوانن دول خمتلفــة،  ،األصــلية

وابلتايل هل يفلت ه ا التنازع من هيمنة قاعد  اإلسناد يف قانون القاضي، ليدخل يف نطا  عمـل قواعـد 
 لتطبي  عل  املسألة األصلية...قاإلسناد يف القانون واج  ا

لإلجابــة عـــن هـــ ه التســـاؤالت، ســـنبح  يف نقطـــة أوىل قاعـــد  اإلســـناد الوطنيـــة وتعـــدد الشـــرائ ، ويف 
 النقطة ال انية خنصص  لقاعد  اإلسناد واملسائل األولية. 

 ا ال/ قاعد  اإلسناد الو نية  تعدد الشرائأل
ــ وطين، هــو أن قاعــد  اإلســناد الوطنيــة تــؤدي إىل مــن املشــنالت أساســية الــي قــد تعــرتض القاضــي ال

، أي تتعدد فيها الشـرائ  الداخليـة تعـددا إقليميـا أو (73)اختيار قانون دولة أجنبية ذات ن ا  قانوين مرك 
ش صيا وبيان تلك املشنلة وكيفية مواجهتها ونطا  عمل قاعد  اإلسناد الوطنية خبصوصها، يقتضي منا 

 :التفصيل وعل  النحو التايل
هـو ذلـك التـ احم الناشـ  بـن قـوانن صـادر  عـن ،conflit internationalالتنازع الدويل بن القـوانن 

ـــا  الدوليـــة  ،دول ذات ســـياد  ـــار أنســـبها حلنـــم منازعـــات احلي وهـــو مـــا هتـــتم بفضـــ  قاعـــد  اإلســـناد ابختي
والتنـازع الــداخلي  ،conflit interne ا  داخليـ ا  . غـري أن نعــت )الـدويل( يـوحي لن هنــاك تنازعـ(78)لألفـراد

 بن القوانن عل  ثالثة أنواع هي:
وهـو مـا ي ـار عنـدما يصـدر قـانون جديـد ليعقـ  قـانو  آخـر وحيـل حملـ ،  ،مـن  حيـة التنـازع الـ مين.2

 وتتنفل قواعد القانون اجلديد بتحديد نطا  سران كل منهما يف ال مان.
ا تتعــدد القــوانن داخــل الدولــة الواحــد ، وينــون كــل مـن  حيــة التنــازع املنــاين، وهــو مــا ي ــار عنــدم.1

قانون منها  ف ا يف ج ء أو إقليم معن من اإلقلـيم العـا  للدولـة. م ـل الـدول الفدراليـة كـالوالات املتحـد  
 األمرينية وسويسرا وكندا وأسرتاليا وأملانيا.

                                                        
 وتنفيـ  الدوليـة والتجاريـة املدنيـة اإلجـراءات ارـاص، الـدويل القـانون -صاد  علي هشا . د العال، عبد حممد عناشة. د - 74
 .166 ص ،1118 اإلسنندرية، معية،اجلا املطبوعات دار القوانن، وتنازع األجنبية األحنا 
 .112ص الساب ، املصدر القضائي، االختصاص وتنازع القوانن تنازع -هللا عبد الدين ع  .د - 73
 منشـأ  املصـري، التشـري  يف املقرر  الوضعية واحللول العامة املبادئ ،(مقارنة دراسة) القوانن تنازع -صاد  علي هشا . د - 78
 .298 ص ،2997 اإلسنندرية، املعار ،
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الـ ي تتعـدد فيـ  القـوانن  ومن  حية التنازع الش صي، ويتحق  ه ا النـوع مـن التـ احم يف الفـرض.7
داخــل الدولــة الواحــد ، وينــون كــل قــانون منهــا  فــ ا يف مواجهــة جمموعــة معينــة مــن األشــ اص ُمعهــم 
صــفات مشــرتكة تقــو  علــ  انتمــائهم إىل ديــن أو أصــل أو جــنس معــن. وهــ ا جنــده يف الــدول الــي ختضــ  

وتـــونس ولبنـــان واملغـــرب، حيـــ  توجـــد مســـائل األحـــوال الش صـــية للقواعـــد الدينيـــة. م ـــل مصـــر واجل ائـــر 
 .(79)الشريعة اإلسالمية واملسيحية واليهودية

أذن كيـف ت ـور مشـنلة تعـدد الشـرائ ...ق أنخـ  أم لـة لتقريـ  املعـو، أذا طـر  أمـا  القاضـي العراقــي 
لقـانون ن اعا يتعل  برتكة أمريني متوطن يف العرا  ومتـوىف فيـ . فـان قاعـد  اإلسـناد العراقيـة تشـري بتطبيـ  ا

وهنا ي ار التسـاؤل مـا هـو املـراد ابلقـانون  ،( مدين عراقي11األمريني بوصف  قانون اجلنسية وقت الوفا  )
األمريني، قانون املواري  يف والية تنسال أ  يف والية لول أجنلس أ  يف والية كاليفورنيا...ق ه ا فرض 

 التنازع اإلقليمي.
نفقـة مـن زوجـة عراقيـة مسـيحية علـ  زوجهـا العراقـي  وك لك إذا عرض عل  القاضـي الفرنسـي دعـوى

املســـلم أو غـــري املســـلم، فـــ ن قاعـــد  التنـــازع الفرنســـية تشـــري ابختصـــاص القـــانون العراقـــي، قـــانون اجلنســـية 
املشرتكة لل وجن، وهنا ي ار التساؤل ما هو املـراد ابلقـانون العراقـي هـل الشـريعة اإلسـالمية أ  املسـيحية أو 

 ا فرض التنازع الش صي. غري ذلك...ق وه 
ومـــن اجلـــدير ابلـــ كر أن املشـــرع العراقـــي تنبـــ  ملشـــنلة التنـــازع الـــداخلي أو تعـــدد الشـــرائ  الداخليـــة يف 
القــانون واجـــ  التطبيـــ  مبقتضــ  قواعـــد التنـــازع العراقيــة، ومـــا كـــان بوســع  أن يتجاهلهـــا والن ـــا  القـــانوين 

تتعدد في  القواعد الداخلية تعددا ش صيا، خصوصـا بشـأن العراقي ذات  من الن م القانونية املركبة، ال ي 
 72مســائل األحــوال الش صــية، فــأورد ضــمن املــواد املن مــة لســران القــانون مــن حيــ  املنــان يف املــاد  )

( من القانون املدين العراقي عل  أن  )وإذا كان ه ا القانون األجنيب هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائ  1/
 الدولة هو ال ي يقرر أية شريعة من ه ه جي  تطبيقها(. فأن قانون ه ه

 اث يا/ قاعد  اإلسناد الو نية  املسائ  ا  لية 
تعترب مسألة أولية كل مسألة ينون الفصل فيها أوال الزما للبت يف املسألة األصلية، وه ا الل و  يعين 

الرتبــاط عـــن طريــ  عنصـــر أطـــرا  أن هنــاك درجـــة معينــة مـــن االرتبـــاط بــن املســـألتن، ســواء حتقـــ  هـــ ا ا
العالقـــة حمـــل النـــ اع، أو عنصـــر املوضـــوع أو عنصـــر الســـب . وحتديـــد مـــا يعـــد مســـألة أوليـــة وتقـــدير مـــدى 
ارتباطها ابملسالة األصلية ول و  الفصل فيها للبت يف تلك األخري ، أمر خيض  للسـلطة التقديريـة للقاضـي 

الدوليــة فيهــا التنييــف مســألة أوليــة الزمــة للفصــل يف  علــ  اعتبــار الن اعــات اراصــة ،الــ ي ين ــر الــدعوى
 -. ولغرض بيان ذلك نسو  امل ال التايل:(61)الدعوى

                                                        
 .121 ص الساب ، املصدر الشرائ ، بن واالختيار التنازع قاعد  علم -سالمة النر  عبد أمحد. د - 79
ـــداودي علـــي غالـــ . د - 61 ـــدويل القـــانون -ال ـــازع ،2ج األردين، ارـــاص ال  ص ،1115 ،للنشـــر وائـــل دار ،6ط القـــوانن، تن

212. 
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إذا رفعــت دعــوى ثبــوت النســ  الشــرعي لشــ   )مســألة أصــلية(،فان  يلــ   أوال حبــ  مــدى صــحة 
إذا رفعـت دعـوى  رابطة ال وجية بن الوالدين )مسألة أولية(املدعي االنتساب إىل أحدتا أو كالتا. أيضـا

املطالبـــة ابحلـــ  يف مـــريا  تركـــة زوج أو أب )مســـألة أصـــلية(، فانـــ  يلـــ   أوال حبـــ  صـــفة ال وجـــة أو الوالـــد 
 الشرعي، أي ثبوت قيا  رابطة زوجية صحيحة أو ثبوت رابطة النس  )مسألة أولية( م  املتوىف.

إذ أن كلتـا املسـألتن األصـلية  ،اخلييشـري إىل أنـ  ال ت ـار صـعوبة يف القـانون الـد ،ما أشر  إليـ  أعـاله
واألولية ختضعان لسلطان ذات الن ا  القانوين. أما يف إطار ن ريـة تنـازع القـوانن، فـان األمـر خمتلـف فقـد 
ختض  املسألة األصلية لقانون دولة معينة، بينما ختض  املسألة األولية لقانون دولة أو لقوانن دول أخرى، 

...ق ف ذا كـان تعـدد أو تنـازع القـوانن خبصـوص املسـألة األصـلية يفـض إبعمـال فنيف يتم التنسي  بينهما
 قواعد اإلسناد الوطنية يف قانون القاضي، فهل يفض التنازع امل ار بشأن املسألة األولية بنفس الطريقة...ق
 ســـنحاول تقـــد  م ـــاال مـــن القضـــاء االســـرتايل، )تـــ وج املـــدعو عبـــده اونـــدي اجلنســـية مســـلم الدانـــة،

طبقا ألحنا  الشريعة  اواملتوطن يف اسرتاليا من املدعو  ع راء اوندية مسلمة الدانة. أبر  ال واج يف أسرتالي
اإلســالمية كمــا هــي مطبقــة يف اونــد، والــي ختتلــف عــن القــانون االســرتايل.ه ا يف الوقــت الــ ي كــان فيــ  

حيـ  تـويف هنـاك اتركـا ثـرو   ،طنـ  ابونـدال وج مت وجا من زوجة أخرى ول  منها ولدان. عـاد الـ وج إىل مو 
 . امنقولة يف أسرتالي

تلك هي املسألة األصـلية الـي قـرر القضـاء إخضـاعها  ،رف  ولداه دعوى مريا  أما  القضاء االسرتايل
ال يــر  مــن  ،للقــانون اونــدي، قــانون مــوطن املتــوىف، وطبقــا ألحنــا  الشــريعة اإلســالمية يف هــ ا القــانون

كان ولدا شرعيا. هنا طرحت عل  القضـاء االسـرتايل مسـألة أوليـة، هـي الت بـت مـن شـرعية   األوالد إال من
. واثر التساؤل وفقا ألي قاعد  تنازع ختض  تلـك املسـألة حـىت يتحـدد القـانون واجـ  (62)نس  األوالد(

لقـــانون التطبيـــ  عليهـــا، قاعـــد  التنـــازع يف القـــانون اونـــدي واجـــ  التطبيـــ  علـــ  املســـألة األصـــلية طبقـــا ل
االســرتايل، أ  قاعــد  التنــازع يف هــ ا األخــري ابعتبــاره قــانون القاضــي الــ ي يفصــل يف القضــية...ق هــ ا مــا 

  -سنجي  علي  يف السطور التالية:
، إىل القــول لن تنــازع (61)أُــ  بعــض الفقــ  األملــاين وتبعــ  الــبعض مــن الفقــ  الفرنســي والفقــ  االيطــايل

ة جيـــ  أن يفـــض إبعمـــال قواعـــد اإلســـناد يف القـــانون األجنـــيب واجـــ  القـــوانن خبصـــوص املســـائل األوليـــ
التطبيــ ، أمــا املســألة األصــلية نلجــأ إىل إعمــال قواعــد اإلســناد يف قــانون القاضــي، فتقريــر أو اختيــار ذلــك 
القانون األجنيب ليحنم تلك األخري  يعين وض  كل املنازعة مسـائلها األصـلية واألوليـة يف كنفـ ، فـ ذا أثـري 

فينـــون فضـــ  مـــن اختصـــاص ذلـــك القـــانون، إذ أن قاعـــد   ،زعـــا بـــن القـــوانن خبصـــوص املســـالة األوليـــةتنا
 تلك املنازعة، قد انته  دورها بتحديد القانون املشار إلي .ن ر التنازع يف قانون القاضي امل ت  ب
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ص املسـائل ، أن تنـازع القـوانن خبصـو (67)وعل  خال  الرأي املتقد  هناك مـن يـرى أن الـرأي الـراجح
األولية يتم فض  إبعمال قواعد اإلسناد يف قانون القاضي،عل  غرار فض التنازع خبصوص املسألة األولية، 
دون الن ر إىل قواعد التنازع يف القانون األجنيب واج  التطبي  عل  تلـك األخـري . فاملسـألة األوليـة جيـ  

ويسـري عليهمـا  ،لة مسـتقلة عـن املسـألة األصـليةأن تعامل من  حية حل تنازع القوانن بشألا كألا مسأ
 قواعد التنازع يف الن ا  القانوين لدولة القاضي.

تطبيـ  قواعـد التنـازع األجنبيـة علـ  مسـائل  ،وإذا كان الن ا  القانوين العراقي احلـايل مينـ  بـن  صـريح
 نبتغـي املصـادر  علـ  التطـور ، إال أننـا ال(66)( مـدين72/2الي ت ار أمـا  القضـاء العراقـي ) ،تنازع القوانن

ونقـــول اســـتنادا للفوائـــد الـــي مينـــن أن حيققهـــا األخـــ  بن ريـــة اإلحالـــة، أنـــ  مـــن  ،املســـتقبلي لـــ لك الن ـــا 
األسلم عد  وض  قاعد  عامة تطب  يف كل األحوال. فقد توج  اعتبارات العدالة ومحاية توقعات األفراد 

قانون القاضي مـن أجـل حتديـد القـانون واجـ  التطبيـ  علـ   والتبصر مبصاحلهم، تطبي  قواعد اإلسناد يف
املسألة األولية، كما هو احلال ابلنسبة للمسألة األصلية. ويف ظرو  أخـرى قـد تسـتل   نفـس االعتبـارات، 
تطبي  قواعد اإلسـناد يف قـانون القاضـي علـ  املسـألة األصـلية، وتطبيـ  قواعـد التنـازع يف القـانون امل ـت  

 عل  املسألة األولية، أو حىت خل  قواعد تنازع احتياطية جديد  تتالء  م  تلك املسألة. بتلك األخري  

 النطاق املوضوعي: الفرع الثالث
قاعـد  اإلسـناد، هـو تن ـيم العالقـات الدوليـة لألفـراد أو العالقـات اراصـة الدوليـة،  L objetموضـوع 

ن ــيم قاصــر ألن قواعــد اإلســناد ذاهتــا قليلــة، إذ ال ابختيــار القــانون املالئــم واجــ  التطبيــ  عليهــا. وهــ ا الت
توجــد قاعــد  خاصــة بنــل عالقــة مــن العالقــات الدوليــة لألفــراد، بــل مجــ  املشــرع كــل جمموعــة مــن تلــك 

. وهنا ظهرت ضرور  حتديد املوضوع ال ي تسري علي  قاعـد  (65)العالقات وخصها بقاعد  إسناد واحد 
بتحديد األوصا  أو الطبيعة القانونية للمسألة حمل الن اع، وتلك اإلسناد، ويتم ذلك عن طري  ما يسم  

 هي مشنلة التنييف القانوين.
كمــا أن ذلــك التن ــيم ي ــري التســاؤل حــول نطــا  موضــوع قاعــد  اإلســناد، ومــدى االختيــار بــن كافــة 

 قـــانون عـــا  القواعــد القانونيـــة الـــي حتقــ  التن ـــيم الـــ ي تبتغيـــ . فهــل مينـــن لقاعـــد  اإلســناد أن ترشـــد إىل
أجنـيب، وهــل يسـتطي  القاضــي الـوطين تطبيقــ  إذا بــدأ أنـ  مالئــم أو منمـل لتن ــيم املسـألة حمــل النــ اع...ق 
لـــ لك ســـنبح  يف النقطـــة االوىل قاعـــد  اإلســـناد ومشـــنلة التنييـــف القـــانوين. ويف النقطـــة ال انيـــة قاعـــد  

 اإلسناد والقانون العا  األجنيب.
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 لة الركييفا ال/ قاعد  اإلسناد  مشك 
إن التنييف عملية ضرورية البد منها يف كل ن اع يعرض عل  اانمة، وسواء كان ذلك يف العالقات 
الوطنية أو املشوبة بعنصر أجنيب. وابلتايل عملية التنييف هي تفسري للعالقة القانونية وتعمل علـ  حتديـد 

 ي جي  أن حينم ه ه العالقة.مفهومها اجملرد، وبواسطت  هتتدي اانمة إىل حنم القانون ال 
لقــد عــر  الناتبــان الفرنســيان بييــ  ونبواييــ  التنييــف لنــ  )الطبيعــة القانونيــة الــي يعــرت  هبــا احلــاكم 

كما يعرف  النات  االننلي ي جيشـاير لنـ  )حتديـد أو ختصـي  النـ اع  لعالقة ما، أو لن ا  قانوين معن(.
 الصحيح، والغرض من  هو إظهار القاعد  القانونية لفرض مسألة املرفوع أما  اانمة إىل الصنف القانوين

 (64)قواعد اإلسناد(.
، ألن كل تعريف يهد  إىل حتديد العالقة القانونية وليي ها عن ن متشاهبن السابقنونالحظ التعريف

جيـ  أن حيـدد غريها مث إحلاقها ابلـن  القـانوين الـ ي يـالء  طبيعتهـا أك ر،فالقاضـي املعـروض عليـ  النـ اع 
وبعـد ذلــك يــتمنن مــن تطبيــ  قاعــد  اإلســناد لهيــدا   ،األسـال الصــحيح الــ ي تقــو  عليــ  دعــوى املــدعي

إلسنادها إىل ن ا  قـانوين. فمـ ال إذا ثبـت للقاضـي أن هـ ا النـ اع متعلـ  ابلشـنلية يف التصـرفات، فريجـ  
 . (63)برام (إىل قاعد  اإلسناد اراصة ابلشنلية )شنل التصر  خاض  إىل دولة إ

أمــا إذا أتضــح أن التصــر  متعلــ  ابلشــروط املوضــوعية أو األهليــة يف العقــود، فهنــا يرجــ  إىل قاعــد  
 .(68)اإلسناد اراصة ابألهلية م ال  )األهلية حتنم بقانون اجلنسية أو املوطن(

للمسـألة  ل لك مينننا تعريف التنييف لن  )عملية فنية تستهد  حتديد الطبيعة أو الوصـف القـانوين
ذلك بغية إدراجها يف طائفـة معينـة مـن طوائـف العالقـات  ،الي ت ريها وقائ  املنازعة ذات العنصر األجنيب

القانونيـة الـي وضـ  وـا القــانون قاعـد  إسـناد(. وابلتـايل ملـا كــان التنييـف الزمـا لتحديـد القاعـد  القانونيــة 
للقاضـــي أن يســتعن يف ذلـــك لطــرا  املنازعـــة يف  فــ ن ،وصــوال إىل احلـــل النهــائي للنـــ اع ،واجبــة التطبيـــ 

التعـــر  علـــ  التنييـــف الصـــحيح للمســـألة املعروضـــة. غـــري أنـــ  ال ت ريـــ  عليـــ  إن طـــر  التنييـــف الـــ ي 
 اقرتحوه، وأعط  الوصف القانوين السليم. 

 اث يا/ قاعد  اإلسناد  اإلحالة
الدوليــة لألفــراد مــن عالمــات التطــور يف  وجــود العالقــات ذات العنصــر األجنــيب املــالز  لنمــو احليــا  نَّ إ

الوقت احلاضر، حي  ال توجد دولة تعي  مبع ل عن غريها داخل حدودها. وكان البد لنل ن ا  قانوين 
أن يعــو مبجاهبــة وتن ــيم تلــك العالقــات.ويتم ذلــك عــن طريــ  اشــتمال  علــ  نــوعن مــن القواعــد القانونيــة 

لوطنية و قواعد اإلسناد الـي تـن م وحتنـم العالقـات اراصـة ذات )املوضوعية الي حتنم وتن م العالقات ا
العنصر األجنيب(. وه ا يعين إذا أرشدت قاعد  اإلسناد يف قانون القاضي أو اختارت قانو  أجنبيا معينا،  
كالقانون املصري أو األملـاين أو االيطـايل، فمـا هـي القواعـد الواجبـة التطبيـ  يف ذلـك القـانونق فهـل حتـدد 
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عد  اإلسناد الوطنية القواعد املوضوعية يف القانون األجنيب كالقواعد املن مة ملسائل األسر  أو العقود أو قا
 املسؤولية املدنية أو املواري .... أ  قواعد اإلسناد يف القانون امل تار...ق 

نا وتوىف يف أنخ  م ال لتقري  املعو، هو أن ترف  دعوى مريا  تركة منقولة ملور  بلجيني كان متوط
أمــا  ااــاكم العراقيــة الــي ســتحل النــ اع طبقــا للقــانون البلجيني،قــانون دولــة املــور  وقــت وفاتــ   ،العــرا 

ولن تن ر إىل قواعد اإلسناد البلجينية لرفض القانون العراقي  ،( مدين11حس  قاعد  اإلسناد العراقية )
فـأن قواعـد  ،فعـت أمـا  ااـاكم البلجينيـة( مـدين. وعلـ  فـرض أن ذات الـدعوى ر 72/2لفنر  اإلحالـة )

اإلسناد البلجينية ستشري ابختيار القانون العراقي ابعتباره قـانون مـوطن املتـوىف، غـري إلـا لـن تطبـ  قواعـد 
قانون األحوال الش صية العراقي مباشر ، بل ستعمل أوال قواعد اإلسناد العراقية، حي  تتبو تلك اااكم 

القواعد تشري ابختصاص قانون دولة املتوىف، أي القانون البلجينـي والـ ي سـتطبق  وتلك  ،ن رية اإلحالة
 . (69)يف النهاية عل  موضوع الن اع

علما فنر  اإلحالة أتخ  هبا بعض الدول وأخرى رافضة وا، فاالُاه القابل مقتضاه، أن  أذا اختارت 
ة حمـل النـ اع، فانـ  جيـ  البـدء إبعمـال قواعـد قاعد  اإلسناد يف قانون القاضي قانو  أجنبيا لـيحنم املسـأل

أ  أن قانون دولة أخـرى هـو ،اإلسناد يف ذلك القانون،ملعرفة هل تؤكد االختصاص ل  ولقواعده املوضوعية
األجدر ابلتطبيـ . أمـا االُـاه الـرافض مقتضـاه، يـتم تقريـر التـ ا  القاضـي الـوطين أن يطبـ  مباشـر  القواعـد 

يف القانون األجنيب ال ي اختارت  قاعد  اإلسناد الوطنية، غاضا الطر  عـن قواعـد الداخلية أو املوضوعية 
 .(51)اإلسناد يف ذلك القانون، وما قد يؤدي إلي  إعماوا

علـ  أنـ  )إذا تقـرر أن قـانو  أجنبيـا  ،( مـدين72/2نـ  املـاد  ) واضـح مـن أما موقف املشرع العراقي
  املوضوعية دون الي تتعلـ  ابلقـانون الـدويل ارـاص(. وبـ لك هو الواج  التطبي  ف منا يطب  من  أحنام

أنضم القانون العراقي إىل طائفة القوانن املقارنة الرافضة لإلحالة. ونعتقد كان من األوفـ  أن يتبـو املشـرع 
العراقي موقفا أك ر مرونة، ويقرر رخصة األخ  ابإلحالة كلمـا بـدأ ذلـك مالئمـا ابلن ـر للمصـاو الوطنيـة، 
خاصة فيما يتعل  ابلطر  املسلم يف قضاا األحوال الش صية، وك لك لصاو عقود التجار  الدولية. ل ا 

 ( مدين وجعلها هب ا االُاه.72نقرت  تعديل املاد  )
 التنظي  القانوني لقاعدة اإلسناد: المبحث الثاني

األفنـار الفنيـة الـي ســب  أن نقصـد ابلتن ـيم القـانوين لقاعـد  اإلســناد، هـو كيـف تلقـ  املشـرع الــوطين 
األول، ومــا هــي قواعــد اإلســناد الــي أســتقر عليهــا القضــاء يف ظــل التن ــيم املعاصــر  بحــ عرضــناها يف امل

ورأينا أن تلك القواعـد يف أغلبهـا إن م تنـن مجيعهـا، مـن وضـ  املشـرع الـوطين  قللعالقات اراصة الدولية
الســلطة الدوليــة الــي مينــن أن تــنهض مبهمــة وضــ  تن ــيم  يف كــل دولــة. وهــو أمــر تفرضــ  اعتبــارات انعــدا 

موحد أو قواعد موضوعية حلنم ه ه العالقات القانونية،فضال عن عد  ميل الـدول إىل التقيـد ابتفاقيـات 
                                                        

69 - Battiffol (h) et Lagard (p): Droit International Prive، éd، Paris، 1983. P.117 
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واستئ ارها بوض  القواعد الي تعتقد إلا حتق  محايـة مصـاحلها امل تلفـة. لـ لك  ،دولية تقد  ذلك التن يم
سناد من دولة إىل أخرى، وابلتايل اختال  احللـول املوضـوعية للعالقـات اراصـة الدوليـة. تتباين قواعد اإل

غــري أن هنــاك العديــد مــن قواعــد اإلســناد الــي تعتــرب مشــرتكة بــن الن ــري مــن الــدول.وإذا أتملنــا الوضــ  يف 
ملقـــارن، خاصـــة القـــانون العراقـــي نـــدرك أنـــ  قـــد أحتـــوى العديـــد مـــن قواعـــد اإلســـناد املســـتقا  مـــن القـــانون ا

القواعد املتعلقة ابلتنازع من حي  املنان وك لك االختصاص التشريعي، وب لك ينون املشرع العراقي قد 
حق  خطو  جيد  حنو التقارب والتناس  بن الن م القانونية امل تلفة. ل ا نقسم ه ا املبح  إىل مطلبن، 

ـــاين نتنـــاول يف األول احللـــول املقدمـــة مـــن قبـــل قاعـــد  اإلســـناد  للعالقـــات القانونيـــة امل تلفـــة، واملطلـــ  ال 
 سن صص  لدور القاضي يف إعمال قاعد  اإلسناد.

 الحلول املقدمة من قبل قاعد  اإلسناد: املطلب األول
ســنحاول تقـــد  احللـــول الوضـــعية املتعلقـــة مبســـائل األشـــ اص كاحلالـــة واألهليـــة وكـــ لك املتعلقـــة منهـــا 

وضـــوع الفـــرع األول. أمـــا يف الفـــرع ال ـــاين ســـنتطر  للحلـــول الوضـــعية ابملـــريا  والوصـــية، وهـــ ا ســـينون م
املتعلقة ابملعامالت املالية،سواء كانت األموال املادية أو غري املادية. أما يف الفرع ال ال  سن صص  لبيـان 

 االلت امات التعاقدية وغري التعاقدية. 
 احللو  ال ا و ية املرعل ة مبسائ  ا  خاص: الفرع ا   

سائل احلالة املدنية أو األسرية لألش اص، ت ري العديد من مشاكل تنـازع القوانن،بـل الواقـ  العملـي م
يــدلل علــ  أن تلــك املشــاكل تشــغل احليــ  األكــرب مــن القضــاا الــي لــأل ســاحات القضــاء. لــ ا ســنبح  

 ا  والوصية.احلالة املدنية واألهلية يف نقطة أوىل، ويف النقطة ال انية سن صصها ملسألة املري 
 ا ال/ احلالة  ا هلية

مجـــ  املشـــرع العراقـــي املســـائل املتعلقـــة ابحلالـــة مبعناهـــا ارـــاص واألهليـــة يف طائفـــة واحـــد  مـــن قواعـــد 
اإلســناد. ونعتقــد أن املنطــ  القــانوين تســتدعي عــالج تلــك املســائل يف هــ ا الفــرع بنقطتــن، األوىل للحالــة 

 وال انية لألهلية. 
يقصد ابحلالـة )مجلـة الصـفات الـي حتـدد مركـ  الشـ   مـن أسـرت  ومـن دولتـ ،  -ة:( احلالة املد ي3

وهـي صـفات تقـو  علــ  أسـال مـن الواقـ  كالســن والـ كور  واألنوثـة والصـحة أو علــ  أسـال مـن القــانون  
مــن خــالل التعريــف الســاب  يتضــح أن املقصــود ابحلالــة املدنيــة هــو احلالــة  (52)كــال واج واحلجــر واجلنســية(.

صــية، وهــي الــي تتعلــ  بصــفات لصــيقة ابلشــ   مــن أســم وذكــور  وأنوثــة ومــن أمــور تتعلــ  لســر  الش 
الش   كال واج. ومن املسلم ب  أن احلالة املدنية يطب  عليها القانون الش صي للفرد،وه ا ما سار علي  

                                                        
 .146 ص الساب ، املصدر -حممد وفا أشر . د - 52



 
 

714 

 10 :العدد

 

عريـف السـاب ، هـو احلالـة . أما النوع ال اين من احلالة املـ كور  يف الت(51)واملصري والفرنسي القانون العراقي
 السياسية وهي تلك الي تتعل  ابنتماء الفرد إىل الدولة، وه ه احلالة خترج عن نطا  ه ا البح . 

هــــي صــــالحية الشـــ   للتمتــــ  ابحلقــــو  وااللتـــ ا  ابلواجبــــات، وألن يباشــــر بنفســــ   -( ا هليالالالة:1
( مـدين أنـ  28/2ت امات. وجاءت املـاد  )األعمال والتصرفات القانونية املتعلقة هب ه احلقو  أو تلك االل

ابلنسبة لألش اص )أألهلية يسري عليها قانون الدولة الي ينتمي إليها الش   جبنسيت (. وبـ لك وحـد 
القـانون العراقــي بــن القــانون الــ ي حينــم حالــة الشـ   والقــانون الــ ي حينــم أهليتــ . حيــ  تقتضــي إال 

أي قـانون الدولـة الـي هـو مــن  ،   قـانون دولتـ  أينمـا ذهــ تتـأثر ابحلـدود السياسـية، حبيـ  يلحــ  الشـ
 :(57)للش   عل  نوعن capacité civileرعااها. وال ابت قانو  هو أن األهلية املدنية 

وهــي صــالحية الشــ   أن ت بــت لــ  حقوقــا أو تقــرر  ،capacité de jouissanceأهليــة الوجــوب  - أ
حيــــا. ومجيــــ  األشــــ اص متســــاوون يف أهليــــة عليــــ  الت امــــات. وت بــــت هــــ ه للشــــ   فــــور والدتــــ  

 الوجوب.
الشــ   ملباشــر  التصــرفات  aptitudeوهــي قــدر  أو كفــاء  ،capacité d exerciceأهليــة األداء  - ب

 القانونية. ومناط ه ا املفهو  التميي .
وعلــ  عنــس أهليــة الوجــوب ال يتســاوى األشــ اص يف أهليــة األداء. فهــي تتــأثر مــن  حيــة ابلســن، 

صيب غري املمي ، والقاصـر والبـالج الرشـيد. وتتـأثر مـن  حيـة أخـرى بسـالمة العقـل، فهنـاك اجملنـون فهناك ال
 .(56)واملعتوه يقرتابن من وض  الصيب غري املمي ، وهناك السفي  ذي الغفلة ال ين يقرتابن من وض  القاصر

لوطين، أي قانون الدولة بعد ه ا اإليضا  امل تصر، ت ار مسألة خضوع كال النوعن لألهلية للقانون ا
 الي ينتمي إليها من ي ور ن اعا حول أهليت ...ق 

ونقول أن أهلية األداء هي املقصـود ، حينمـا ت ـار مسـألة تنـازع القـوانن يف األهليـة عمومـا. وهـي الـي 
ون ختض  للقانون الش صي. والفق  الراجح يؤيد قصر قاعد  التنازع اراصة ابألهلية علـ  أهليـة األداء د

 .(55)الوجوب. أي صالحية الش   لاللت ا  مبقتض  التصرفات اإلرادية
أما ابلنسبة لألشـ اص الـ ين م تنتمـل أهليـتهم سـواء بسـب  السـن أو بسـب  القصـور العقلـي. هـ ا 
يؤثر يف حالـة الشـ   ووضـع  يف أسـرت ، وبتلـك امل ابـة فهـو مـن األحـوال الش صـية الـي ختضـ  للقـانون 

( مـدين علـ  11الدولة الي ينتمي إليها الشـ   جبنسـيت . وهبـ ا املعـو نصـت املـاد  ) الوطين، أي قانون
                                                        

 إىل إضــــافة ضــــمنها مـــن وأدخــــل. 2952 لســــنة 61 قـــم ر العراقــــي املـــدين القــــانون مــــن( 17_  28) مـــن املــــواد أشـــارت - 51
 . د والوال والطال  وال واج والنس  واملواري  والوصاا النفقة م ل العائلية األخرى الطبيعية الصفات
 .88 ص الساب ، املصدر ،1ج -اوداوي حممد حسن. د الداودي، علي غال . د -

 . 256 ص الساب ، املصدر -السنهوري الرزا  عبد. د - 57
 .289 ص الساب ، املصدر -ال نون علي حسن. د -

ـــاقي عبـــد. د - 56  بغـــداد، جامعـــة لنشـــر،وا للطباعـــة النتـــ  دار القـــانون، لدراســـة املـــدخل -البشـــري طـــ  زهـــري. د البنـــري، الب
 .197 ،ص2989
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أن )املســــائل اراصــــة ابلوصــــاية والقوامــــة وغريهــــا مــــن الــــن م املوضــــوعة حلمايــــة عــــدميي األهليــــة و قصــــيها 
 . (54)والغائبن يسري عليها قانون الدولة الي ينتمون إليها(. وه ا ما أخ ت ب  القوانن العربية

 اث يا/ املرياث  الوصية 
. وبعد أن يؤدى منهـا مـا علـ  هبـا astateأذا تويف ش   وترك وراءه أمواال وحقوقا مالية  يت تركة 

 mortesتنتقــل ملنيـة مـا يتبقــ  إىل خلفـاء املتـوىف. وارالفــة يف أمـوال الرتكـة بســب  املـوت  ،مـن حقـو 
causa الشــرعيقــد ينــون مصــدرها القــانون، هــ ا هــو املــريا  succession légitime،  والــوار  هنــا هــو

ــــاارلــــف الطبيعــــي للمتــــوىف. وقــــد ينــــون مصــــدرها تصــــرفا قانونيــــا منفــــردا أو  ، وهــــ ه هــــي الوصــــية اتفاقي
testamentaire، لــ ا سن صــ  (53)أو التصــرفات األخــرى املضــافة إىل مــا بعــد املــوت، كاوبــة وحنوهــا .

 .للمريا  والوصية لنل منهما نقطة مستقلة
ختتلف الن م القانونية يف تنييفها لطبيعة أيلولة الرتكة من املور  إىل الورثة بسب  املوت.  -املرياث: -2

فمنهــا يعتــرب األمــر مــن مســائل األحــوال الش صــية، فقوامهــا االعتبــار الش صــي وصــلة القرابــة بـــن 
امن بــن أفرادهــا هــو املــور  ومــن ســتؤول إليــ  تركتــ . فاملصــلحة العائليــة وتن ــيم األســر  وكفالــة التضــ

أك ـر منهـا ملنيـة  succession familialال ي يهيمن عل  أيلولة الرتكة. فاألمر يتعل  خبالفة أسرية 
. فاالعتبارات األسرية ودرجة القرابة هـي الفيصـل يف تقريـر مبـدأ التـوار  ذاتـ ، ويف (58)جمرد  لألموال

فـأن القـانون واجـ  التطبيـ   ،وتلك امل ابـة حتديد من هو الوار  وشروط توري   ومرتبت  ونصيب .....
عل  املريا  هو القانون ال ي حينم عموما مسائل األحوال الش صية. أي هـو القـانون الش صـي، 
وملا كان املور  هو حجر ال اوية إذ ال تركة بدون مور ، فأن القانون الش صي للمور  ينـون هـو 

ي ينتمــي إليهــا جبنســيت ، وهــو يســري علــ  جممــوع الواجــ  التطبيــ  علــ  املــريا ،أي قــانون الدولــة الــ
الرتكة دون تفرقة بن منقول وعقار، وأا كان موق  ذلك املنقـول أو العقـار. وهـ ا هـو موقـف املشـرع 

 ( مدين عل  أن  )قضاا املريا  يسري عليها قانون املور  وقت وفات ...(.11العراقي يف املاد  )
ه  بعض الن م القانونية إىل اعتبار املريا  من مسائل األحوال وعل  العنس من االُاه الساب ، ت 

العينية، فقوام  مال أو شـيء مـايل يـتم للنـ  عنـدما يتحقـ  سـب  امللنيـة ارـاص بـ ، وهـو مـوت صـاحب  
والعرب  هنا مبوضوع أو حمل امللنية، وهو املال املنون للرتكة، ولـيس للمـور  وجيـ  أن خيضـ  للـك ذلـك 

ن مــة املتعلقــة ابمللنيــة عمومــا، ملــا لــ لك مــن أتيــة اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية ابلنســبة املــال لــ ات األ
للمجتمـــــــ . وهبـــــــ ا االُـــــــاه أخـــــــ ت القـــــــوانن الفرنســـــــية والبلجينيـــــــة واالننلي يـــــــة واألمرينيـــــــة والننديـــــــة 

 . (59)واالسرتالية

                                                        
 .256 الساب ، املصدر -السنهوري الرزا  عبد. د - 54
 ص ،2981 بغـــداد، الش صـــية، األحـــوال قـــانون -الســـامرائي عبـــال حممـــد. د النبيســـي، أمحـــد. د ،ارطيـــ  أمحـــد .د - 53

262. 
 .265 ص الساب ، املصدر -السامرائي عبال حممد. د النبيسي، أمحد. د ارطي ، أمحد - 58
59 - Battiffol (h) et Lagard (p): op.cit.p.155 
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اه ينقــل املوصــي إىل هــي تصــر  قــانوين إبراد  منفــرد  مضــا  إىل مــا بعــد املــوت، مبقتضــ -الوصالالية: -1
املوصــ  لــ  علــ  وجــ  التــربع ملنيــة كــل أو بعــض أموالــ  أو أي حــ  آخــر مــن حقوقــ  املاليــة. وعلــ  
خال  املريا  تبدو الوصية وكألا أدا  حيدد هبا املوصي مصري بعض أو كل أموالـ  بعـد وفاتـ ، علـ  

ا أهلية املوصي لاليصاء من حنو خمتلف عن ما كان سين م  هبا القانون، إذا مات من غري وصية. أم
املسائل الي حينمها قانون املوصي وقت موت ، ابعتبارها مـن الشـروط املوضـوعية لصـحة الوصـية، أو 

( مـدين )قضــاا الوصـاا يســري 17/2. وقـد أشـارت املــاد  )(41)التصـر  املضـا  إىل مــا بعـد املــوت
تضــاه أنــ  ينفـي أن تتــوفر األهليــة عليهـا قــانون املوصـي وقــت موتــ ...(. وحنـن نقــرت  حــال ختيـريي مق

لدى املوصي وقت أبـرا  الوصـية، فـ ن كـان  قـ  األهليـة يف ذلـك الوقـت وصـار أهـال وقـت الوفـا ، 
فــ ن وصــيت  تنــون صــحيحة.أي األخــ  ابلوقــت األصــلح لصــحة الوصــية. أمــا عــن أهليــة املوصــ  لــ  

ولــ  الوصــية، ألن القبــول عمــل لتلقــي الوصــية، فهــي ختضــ  لقــانون الدولــة الــي ينتمــي إليهــا وقــت قب
قانوين يل   يف صاحب  األهلية وقت القيا  بـ . وملـا كانـت الوصـية ال تنـون الزمـة إال مبـوت املوصـي، 

 ف ن العرب  دائما بوقت قبول املوص  ل ، بعد موت املوصي.
 احللو  الوضعية بش ن املسائ  املرعل ة ابملعاممت املالية: الفرع الثا 
. وينقسم املال إىل أموال مادية م ل العقار (42)نون هو احل  ال ي مينن تقو  حمل  ابلنقوداملال يف القا

واملنقول وأموال معنوية م ل امللنية الفنرية )األدبية والفنية والصـناعية(،وأا كـان نـوع املـال فأنـ  قـد ينـون 
امل تلفــة، ممــا ينبغــي حــل هــ ا  حمــال لعالقــة قانونيــة ت ــري التنــازع املشــوب بعنصــر أجنــيب بــن قــوانن الــدول

التنــازع بتنييــف طبيعــة موضــوع  أوال وفقــا لقــانون موقعــ ، ومــن مث تعيــن القــانون الواجــ  تطبيقــ  عليــ ، 
واألموال  ،إبعمال قواعد اإلسناد الوطنية. وو ا سنبح  يف نقطة اوىل القانون ال ي حينم األموال املادية

 توايل.غري املادية يف النقطة ال انية عل  ال
 ا ال/ ا مالالوا  املاديالالة

( مدين عل  أن  )هو كل ح  ل  قيمة مادية(. وتن  املاد  45لقد عر  املشرع العراقي املال ابملاد  )
( مــدين علــ  أنــ  )كــل شــيء ال خيــرج عــن التعامــل بطبيعتــ  أو حبنــم القــانون يصــح أن ينــون حمــال 42)

ول  وجود مستقل عن وجـود اإلنسـان ومينـن حيازتـ  أو  ا  للحقو  املالية(. وسواء كان ه ا الشيء ملموس
مينن للن  واالنتفاع والتعامل بـ . مـن املعـرو  أن املشـرع عمومـا يف بنـاءه لقواعـد اإلسـناد، حيـدد ضـابط 
اإلســناد انطالقــا مــن العنصــر الــ ي يشــنل مركــ  ال قــل يف العالقــة القانونيــة ذات الطــاب  الــدويل. وعنصــر 

أي موقــ  املــال ضــابطا  ،هــو مركــ  ال قــل خبصــوص املعــامالت الــي ينــون ااــل l objetااــل أو املوضــوع 
لقاعــد  اإلســناد، يتحــدد بــ  القــانون واجــ  التطبيــ  علــ  منازعــات األمــوال، وابلتــايل يف مســائل األمــوال 

                                                        
 .283 ص الساب ، املصدر اراص، الدويل القانون -لداودي ا علي غال . د - 41
 .2952 لسنة 61 رقم العراقي املدين ونالقان من 45 املاد  - 42
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.واألمـوال (41)املادية، يسري عل  الن ا  القانوين لألموال املادية قانون الدولة الي فيهـا موقـ  تلـك األمـوال
املادية تقسم إىل عقار ومنقـول، وسـو  نـرى طبيعـة القـوانن الـي تطبـ  عليهمـا، أذا مـا كـان أحـدتا حمـل 

 للن اع. 
العقار كل شيء ل  مستقر اثبـت  -2( مدين معرفة العقار عل  أن  )41نصت املاد  ) -( الع ار:3

والغـرال واجلسـور والسـدود واملنـاجم وغـري  حبي  ال مينن نقل  أو حتويل  دون تلـف فيشـمل األرض والبنـاء
ذلك من األشياء العقارية(.أما فيما يتعل  ابلقانون الواج  التطبيـ  علـ  العقـار هـو قـانون موقعـ ، وهـ ه 
القاعد  أخ ت هبا جل التشريعات يف العام العتبارات عد  منها ذات طاب  سياسي لنون  مي ل ج ء من 

ي مقتضــــاه أن أحنــــا  الن ــــا  القــــانوين للمــــال العقــــاري يتصــــل ابلتن ــــيم إقلــــيم الدولــــة، والعتبــــار اقتصــــاد
، كــــــ لك اعتبــــــار قــــــانوين حيــــــ  جيعــــــل (47)االقتصـــــادي يف الدولــــــة وضــــــبط مواردهــــــا والتعامــــــل يف ثروهتـــــا

، (46)( مرافعـات عراقـي74االختصاص القضائي ابملنازعـات املتعلقـة ابملـال العقـاري انمـة موقـ  العقـار )
نمة هي األقدر عل  الفصل يف تلك املنازعات لقرهبا من العقار.وك لك ختت  هـ ه حبسبان أن تلك اا

اانمة يف تنييف طبيعة املال من حي  كون  منقوال أو عقارا، حيـ  خيضـ  للقـانون العراقـي كونـ  موقـ  
أو ( علــ  أنــ  )ومــ  ذلــك فــأن القــانون الــ ي حيــدد مــا إذا كــان الشــيء عقــارا 23/1املــال، وتــن  املــاد  )

منقوال هو قانون الدولة الي يوجد فيها ه ا الشيء(. وه ا أصـبح مـن املبـادئ الشـائعة يف القـانون الـدويل 
 اراص. 
( مــدين علــ  أنــ  )واملنقــول كــل شــيء مينــن نقلــ  أو حتويلــ  دون 41/1تــن  املــاد  ) -( املن الالو :1

لك من األشياء املنقولة(. قبـل كـل تلف فيشمل النقود والعروض واحليوا ت واملنيالت واملوزو ت وغري ذ
شيء البد من اإلشار  إىل أن قانون موق  املال هو ال ي يعتمد يف تنييف املال موضوع الن اع من حي  

 أن  منقول أو غري منقول كما سب  أن ذكر  ذلك. 
مــوال أمــا بصــدد القــانون الواجــ  التطبيــ  يف النــ اع املشــوب بعنصــر أجنــيب املتولــد مــن التصــر  يف األ

املنقولة. فقد اختلفت آراء الفقهاء وظهرت عد  ن رات، منها ن رية قانون منان إبرا  عقد التصر  يف 
ون ريــة قــانون منــان وجــود املــال،  ،مــةءاملنقــول، ون ريــة قــانون مــوطن املالــك، ون ريــة القــانون األك ــر مال

 ه  إىل ضـــرور  حنـــم األمـــوال ، لنولـــا تـــ(45)هـــ ه الن ريـــة األخـــري  هـــي األرجـــح بن ـــر هـــؤالء الفقهـــاءو 
املنقولة بقانون منان وجودها، ألن ه ا احلل يتفـ  مـ  توقعـات كـل شـ   متوسـط احلرص.كمـا تـرجح 

                                                        
 .38 ص ،2944 بريوت، احلليب، منشورات ولبنان، مصر يف املقارن اراص الدويل القانون -مسلم أمحد. د - 41
 املقابلـة مبـدأ كاشـرتاط القيـود، بـبعض إال فيهـا العقـارات للـك األجنبيـة الـدول بعـض قـوانن تبـيح ال أيضـا األسباب وو ه - 47

 لن  أخرى دول وهناك. والسويد والسعودية العرا  يف كما ،ب لك مسب  إذن استحصال وضرور  للن  املسمو  املقدار حتديدو  ابمل ل
 ورومانيـا والعـرا  مصـر يف ال راعيـة كاألراضي ،القومي واالقتصاد الوطنية ال رو  عل  حماف ة فيها العقارات من معن لنوع األجنيب للك

 .واألردن
 .296 ص الساب ، املصدر األردين، اراص الدويل القانون -الداودي علي غال . د -

 إقامــة جــاز العقــارات تعــددت وإذا عيــين حبــ  تعلقــت إذا العقــار حمــل حمنمــة يف الــدعوى تقــا ) أنــ  علــ  74 املــاد  نصــت - 46
 .2949 لسنة 87 رقم العراقي املرافعات قانون(. أحدها حمل يف الدعوى
 . 294 ص الساب ، املصدر -اوديالد علي غال . د - 45
 .718 ص الساب ، املصدر -النر  عبد ممدو . د أن ر ك لك-
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هـــ ه الن ريـــة علـــ  غريهـــا خاصـــة مـــ  اخـــتال  املـــوطن واجلنســـية ألطـــرا  العالقـــة، أللـــا تـــؤمن الضـــمان 
 املنقولة. واالطمئنان واالستقرار يف املعامالت الدولية اراصة ابألموال

 اث يا/ ا موا   ري املادية 
هنـــاك مـــن األمـــوال مـــا ال يـــدرك ابللمـــس، بـــل ابحلـــوال األخـــرى ويعـــرت  ابحلقـــو  الـــي تقـــرر عليهـــا، 
وتسم  ابألموال املعنوية وما يرد عليها مـن حقـو  هـي حقـو  معنويـة غـري ماديـة. والقـانون يعطـي سـلطة 

مــن الوصــول إىل منفعــة ماليــة وأن حيتنــر لنفســ  هــ ه مباشــر  لشــ   علــ  هــ ا الشــيء املعنــوي، لننــ  
، ومنـ  حـ  املؤلـف (44)املنفعة املالية، الي مينن أن تنت  من نشر تلك الفنـر  أو اسـتغالل ذلـك االخـرتاع

علــ  مصــنف  األدي أو املوســيقي أو الســينمائي أو املســرحي أو العلمــي أو املتعلــ  بــربام  احلاســوب اآليل 
  األدبيــة والفنيــة(. وامللنيــة الصــناعية، ومنهــا حــ  امل ــرتع علــ  اخرتاعــ  والنمــاذج وغريهــا وتســم  )احلقــو 

( مدين عل  أن  )األموال املعنوية هي الـي تـرد 31/2الصناعية والعالمات التجارية وغريها. وتن  املاد  )
مـــن  (13علـــ  شـــيء غـــري مـــادي كحقـــو  املؤلـــف وامل ـــرتع والفنـــان(. كمـــا أن الفقـــر  )ب( مـــن املـــاد  )

، ن  عل  أن )لنل إنسـان احلـ  يف محايـة مصـاحل  2968اإلعالن العاملي حلقو  اإلنسان الصادر عا  
األدبيـــة واملاديـــة الناشـــئة عـــن أي إنتـــاج أنتجـــ  يف ميـــدان العلـــو  واآلداب والفنـــون(.ومن قبلـــ  االتفاقيـــات 

، واحتـاد 2887نيـة الصـناعية لعـا  منها اتفاقية ابريـس حلمايـة املل ،الدولية الي جاءت لتؤكد ه ه احلماية
 2892اراص ابمللنية األدبية والفنية، واتفاقية مدريـد اراصـة ابمللنيـة الصـناعية لسـنة  2884برن لسنة 

، واالتفاقيـــــة العامليـــــة للملنيـــــة الفنريـــــة املوقعـــــة يف ســـــتوكهوم عـــــا  2976واملعدلـــــة ابتفاقيـــــة لنـــــدن لســـــنة 
وحقـو  امللنيـة الصـناعية يف نقطـة  ،بية والفنيـة يف نقطـة أوىل. ل ا سنحاول حب  احلقو  األد(43)2943

 اثنية عل  التوايل.
إن مشنلة محاية ح  ملنية تلك األنواع من مصنفات اإلبداع الفنري،  -احل وق ا دبية  الفنية: -2

خاصــة يف الوقــت املعاصــر امتــدت احلمايــة إىل صــور جديــد  الزمــت التطــور التقــين والعلمــي. حيــ  
ملحة يف ظل التقد  امل هل لوسـائل االستنسـا  واالتصـال، ومـن بـ  مباشـر ابألقمـار  أصبح ضرور 

الصناعية. فمن املتع ر القول لن احل  أالستئ اري للمؤلف عل  مصنف  أا كان نوع ، مازال مصو  
 م  ت ايد حركة السرقات األدبية وتقليد أو ت ييف املصنفات عرب احلدود. 

روع للقرصـنة الفنريـة يف جمـال املصـنفات األدبيـة والفنيـة، وجمـال التسـجيالت فال شك أن االنتشـار املـ
الصــوتية والســمعية البصــرية واألفــال  عــرب احلــدود، ي ــري خمــاطر لــيس فقــط ابلنســبة حلقــو  املــؤلفن األدبيــة 

تية حتديد . ل لك ت هر أ(48)والفنية واملالية، بل ك لك ابلنسبة حلركة اإلبداع ال قايف والعلمي يف كل دولة
القانون الواج  التطبي  عل  الن اع فيما يتعل  هب ه املصنفات، ففي حالة النشـر يطبـ  قـانون الدولـة الـي 
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مت فيهـا النشــر األول للمصــنف، ولنــن مـا احلــل لــو مت النشــر يف وقــت واحـد يف أك ــر مــن دولــة...ق الــرأي 
للمصنف، وهو قد ينـون قـانون الدولـة الـي مت الراجح هو تطبي  قانون الدولة الي مت فيها النشر الرئيسي 

فيها النشر قبيل لا  النشر يف الدول األخرى، أو الدولة الي تطر  فيها العدد األكرب مـن نسـخ املصـنف. 
كانت العرب  بقانون الدولة الي يتوطن فيها صاح  املصـنف. أمـا يف   ،فأن تع ر الرتجيح بن تلك الدول

ب هو تقرير االختصاص للقانون الوطين أو الش صي لصاح  املصنف. وه ا حالة عد  النشر فأن األقر 
. واملتأمـل (49)(7/2يف املاد  ) 2943واملعدلة يف استنهوم عا   2884احلل أخ ت ب  اتفاقية برن لعا  

يف كتــــاابت الفقــــ  العراقــــي يــــدرك أنــــ  أقتصــــر علــــ  عــــرض احللــــول يف القــــانون املقــــارن، الســــيما التقليديــــة 
ن إيضا  حقيقة احلل الواجـ  إتباعـ  يف القـانون العراقـي، وذلـك مـن خـالل قواعـد ذلـك القـانون منها،دو 

املتعلقــة حبمايــة حــ  املؤلــف. وعلــ  أي حــال ف ننــا نــرى أن القــانون العراقــي ال لــان  نصوصــ  مــن األخــ  
 . أي قانون القاضي ،ابالُاه املعاصر، يف اختصاص قانون الدولة الي يطل  فيها احلماية

ــــون والعلــــو   -ح الالالالوق امللكيالالالالة الصالالالالناعية: -1 ــــ هين علــــ  جمــــاالت اآلداب والفن ــــداع ال ال يقتصــــر اإلب
االجتماعية، بل يتعداها إىل جماالت العلو  التطبيقية الصناعية والطبية وال راعية... واليو  نسم  عـن 

شافات العلمية، وكـل ال ور  يف التننولوجيا الي توهجت بتقد  ومنو حركة االبتنار واالخرتاع، واالكت
ذلـــك أدى إىل التفـــاوت يف مســـتوات النمـــو االقتصـــادي واالجتمـــاعي بـــن الـــدول. وظهـــر لنـــا دول 
لتلك من األسرار واالبتنارات واالخرتاعات التننولوجية وتعترب دول متقدمة. بينما هنـاك نـوع آخـر 

ئها، وال تنفل وم احلماية الواجبة. من الدول الي ال تويل عناية ابلطاقات اإلبداعية واالبتنارية ألبنا
أما فيما يتعل  ابلقانون الواج  التطبي  عل  ه ا النوع من األموال، هو القانون اراص ابلدولة الي 

، وذلـــك ألن الـــرباء  هـــي الـــي تنشـــ  حـــ  امل رتع.أمـــا فيمـــا يتعلـــ  (31)منحـــت فيهـــا بـــراء  االخـــرتاع
ذج الصناعية، هو قانون القاضي كما يسري ه ا األخري ابلقانون الواج  التطبي  عل  الرسو  والنما

علـــ  اجلـــ اءات اجلنائيـــة الـــي مينـــن احلنـــم هبـــا عنـــدما تشـــنل أفعـــال االعتـــداء جرميـــة معاقـــ  عليهـــا 
، (31). أما ابلنسبة للحماية املقـرر  للعالمـات التجاريـة، احلقيقـة ختضـ  ملبـدأ إقليميـة احلمايـة(32)قانو 

اقتصـر حـ  احتنـار املالـك يف اسـتعماوا علـ   ،المـة ُاريـة يف دولـة معينـةمبعو أن  إذا مت تسجيل ع
 حدود إقليم الدولة الي سجلت فيها العالمة، أي ال لتد محاية العالمة إىل خارج ذلك اإلقليم.

 احللو  الوضعية املرعل ة اباللرزامات الرعاقدية   ري الرعاقدية: الفرع الثالث
لـــإلراد  بغيـــة حتقيـــ  آاثر قانونيـــة، وااللتـــ ا  التعاقـــدي هـــو حالـــة قانونيـــة التصـــر  القـــانوين هـــو إظهـــار 

مصــدرها العقــد وينــون فيهــا علــ  شــ   القيــا  بعمــل أو عــد  القيــا  بعمــل معــن أو إعطــاء شــيء ذي 
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. أمــا املقصــود اباللت امــات غــري التعاقديــة، وهــي الناشــئة عــن الفعــل الضــار الــ ي تبــو عليــ  (37)قيمــة ماليــة
لــ ا ســـنبن ،(36)وااللت امــات الناشـــئة عــن الفعـــل النــاف  )اإلثـــراء دون ســب  مشـــروع( ،ة التقصـــرييةاملســؤولي

وال انيـة  ،القانون الواج  التطبي  يف كل حالة علـ  حـد  بنقطتـن، األوىل خنصصـها لاللت امـات التعاقديـة
 لاللت امات غري التعاقدية عل  التوايل.

 ا ال/ االلرزامات الرعاقدية 
هــا هــو توافــ  إرادتــن علــ  إحــدا  أثــر قــانوين معــن، يتم ــل يف التــ ا  شــ   أو أك ـــر يف العقــد فق

.أما تعريف العقد يف القانون (35)مواجهة ش   آخر إبعطاء شيء أو القيا  بعمل أو االمتناع عن عمل
علــ  ( مــدين علــ  أنــ  )هــو ارتبــاط اإلجيــاب الصــادر مــن أحــد العاقــدين بقبــول اآلخــر 37العراقـي ابملــاد  )

وج  ي بت أثره يف املعقود علي (. وإذا كان العقد يلع  يف القانون الداخلي دورا أساسيا يف تبادل وتداول 
 ال روات واردمات، ف ن ذلك الدور يتعاظم يف القانون الدويل اراص. 

تتنوع تلك فالعقود الدولية هي الي تسيري التجار  الدولية، ووسيلة املبادالت االقتصادية عرب احلدود، و 
العقــود بتنــوع حملهــا، م ــل عقــد البيــ  الــدويل وعقــد التــأمن وعقــد القــرض الــدويل وعقــود نقــل التننولوجيــا 

 وعقود األشغال والتجهي  والتوريد وعقود التعاون الصناعي وعقود االست مار والتنمية وغريها... 
، فقــد أســتقر يف خمتلــف الــن م أمــا فيمــا يتعلــ  ابلقــانون الواجــ  التطبيــ  علــ  هــ ا النــوع مــن العقــود

القانونية مبدأ العقد شريعة املتعاقدين، يف احلدود الـي ينشـأ فيهـا وفقـا للقـانون،إذ مـن الطبيعـي أن يرتضـ  
الشــ   التعاقـــد كلمـــا كـــان يف ذلـــك مصـــلحت ، فالرضــا دليـــل وإن كـــان غـــري ابت. ويف حـــدود املصـــلحة 

وتضـمينها مـن الشـروط مـا ينفـل حتقيـ  مصـاحلهم. وهـ ا العامة ترك القانون لألفراد حرية تن ـيم عقـودهم 
.بيـــد أن القـــانون قـــد ارأتى مـــن املالئـــم لديـــد (34)هـــو مبـــدأ ســـلطان اإلراد  يف عالقـــات القـــانون الـــداخلي

العمل مببدأ سلطان اإلراد  إىل ميدان العالقات الدولية واالتفاقـات اراصـة ذات العنصـر األجنـيب، مبـا أن 
ء وإنشاء عقدهم فلهم أيضا خبصوص العقود الدولية حرية اختيار القانون ال ي حينم للمتعاقدين حرية بنا
 . (33)تصرفاهتم اإلرادية

فهـ ا يعـين ألـا توجـد يف  ،ف ذا كانت تلك التصرفات والعقـود تتصـل ابلن ـا  القـانوين ألك ـر مـن دولـة
ن ـا  قــانوين معـن وحتديـد ذلــك فـرا  قـانوين، بـل البــد أن ختضـ  يف تنوينهـا وشــروطها وأاثرهـا لقـانون أو 

القانون هـو عمـل املتعاقـدين أنفسـهم، فلهـم اختيـار القـانون واجـ  التطبيـ  علـ  عقـدهم، وهـ ا هـو مبـدأ 
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.و لنـــن نريــد أن نبـــن أن إراد  األشــ اص مقيـــد  (38)يف العقــود الدوليــة lex Voluntariقــانون اإلراد  
بوجود صلة بن العقد والقانون امل تار، حي  يتصل العقد ابلقانون امل تار أما جبنسية أحد املتعاقدين أو 
مبوطن  أو مبحل إبرا  العقد أو حمل التنفي ، وقد أتيت الصلة بن العقد والقانون امل تار من حاجة التجار  

دولية. وهنا جي  التفرقة بن موضوع العقد ال ي خيض  لقانون اإلراد  املشار إلي ، وه ا مـا واملعامالت ال
أخ ت ب  إيطاليا وفرنسا واننلرتا والـدمنارك واجملـر، ومـن الـدول العربيـة مصـر وسـورا وليبيـا ولبنـان واألردن 

الـــن  صــراحة يف املـــاد  ابألخـــ  هبــ ا االُــاه مـــن خــالل  ا  ، أمــا موقــف املشـــرع العراقــي فنـــان واضــح(39)
( مــدين علــ  أنــ  )يســري علــ  االلت امــات التعاقديــة قــانون الدولــة الــي يوجــد فيهــا املــوطن املشــرتك 15/2)

للمتعاقدين إذا احتدا موطنا، ف ذا اختلفا يسري قانون الدولة الـي مت فيهـا العقـد هـ ا مـا م يتفـ  املتعاقـدان 
تطبيقــــ (. يتبـــن لنــــا مــــن هـــ ا الــــن  أن املشـــرع قــــد أخضــــ  أو يتبـــن مــــن ال ـــرو  أن قــــانو  آخــــر يـــراد 

االلت امـــات التعاقديــــة للقـــانون الــــ ي خيتـــاره املتعاقــــدان إبرادهتمـــا الصــــرحية، إن أعلـــن عنهــــا يف العقــــد وإال 
فب رادهتمــا الضــمنية، الــي مينــن للقاضــي أن يست لصــها مــن ظــرو  احلــال، ومــن خــالل تقصــي  لــإلراد  

 .(81)ابة حمنمة التميي  أللا مسألة تتعل  بتفسري العقدالضمنية وأال ختض  ل رق
أمـا إذا م توجــد إراد  صــرحية وم يسـتط  القاضــي أن يستنشــف مــن ظـرو  احلــال إرادهتمــا الضــمنية، 
فقــد أفــرتض القــانون أن املتعاقــدين قــد أرادا قــانون موطنهمــا املشــرتك هــ ا إذا احتــدا موطنــا، أمــا إذا اختلفــا 

ن القانون امل تار هو قانون الدولة الي يتم فيها العقد. وه ا هـو اُـاه حمنمـة التمييـ  موطنا فقد أفرتض أ
  .(82)يف العرا  واألردن

أما املسائل الي خترج عن قانون العقد، فهي كل من األهلية والشنل، إذ قرر القانون العراقي إخضاع  
( مـدين ختضـ  لقـانون اجلنسـية، أمــا 28كـل منهمـا إىل قاعـد  إسـناد خاصـة هبـا، فاألهليــة حسـ  املـاد  )

( مـدين 14شنل التصـر  في ضـ  لقـانون حمـل إبـرا  العقـد، وهـ ا مـا أشـار إليـ  القـانون العراقـي ابملـاد  )
 عل  أن  )ختض  العقود يف شنلها لقانون الدولة الي لت فيها(.
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 .العقد فيها مت الي الدولة قانون ألن  االننلي ي القانون هو القضائية
 .114 ص الساب ، املصدر -اوداوي حممد حسن. د أن ر -
 جـاء والـ ي 21/22/2987 يف الصـادر 87   579 رقـم حقـو ، لييـ ،/ قرارهـا مبوج  األردنية التميي  حمنمة اُاه ك لك -

 مـن األوىل ابلفقـر  عمـال التطبيـ  الواجـ  هـو العقـد فيهـا مت الـي الدولـة قـانون فـأن ،املتعاقـدان فيـ  يقيم ال ي املوطن ديتح م إذا) في ،
 مادا  الرئيسي الشركة ملرك  موطنا األردن اعتبار األردن يف األجنبية الشركة فرع تسجيل عل  يرتت  وال املدين، القانون من( 11) املاد 
 (.األردن خارج للشركة الرئيسي واملرك  املدعي بن مرب  العقد أن

 العـــدد ،73 الســنة ااــامن، نقابـــة جملــة يف املنشــور ،2998/ 631 رقــم حقـــو ، ،األردنيــة التمييــ  حمنمـــة قــرار أن ــر كــ لك -
 .11 -29 ص العاشر،
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 اث يا/ االلرزامات  ري الرعاقدية
وحــــدها مــــن أســــباب ودالئــــل منــــو العالقــــات االقتصــــادية ليســــت األعمــــال التعاقديــــة الدوليــــة وغريهــــا 

الــي  ،TORTIOUS ACTSواالجتماعيــة لألفــراد عــرب احلــدود،بل توجــد إىل جوارهــا األعمــال الضــار 
تســتوج  املســاءلة املدنيــة ملــن تســب  بوقوعهــا، وتــن م خمتلــف القــوانن املســؤولية املدنيــة لألشــ اص لــيس 

ن و ولؤ لش صية، بل أيضا عما يرتت  عل  أعمال من يعترب ألم مسفقط عما حيدثون  من ضرر لعماوم ا
 عنهم، أو عل  فعل األشياء الي يف حراستهم. 

وكــ لك الفعــل النــاف  الــ ي يرتتــ  عليــ  إثــراء شــ   علــ  حســاب شــ   أخــر بشــنل يــؤدي إىل 
أو النافعـة مشـنلة  ، وت ـري املسـؤولية عـن األعمـال الضـار (81)اغتناء ال مة املاليـة لل ـاين دون سـب  مشـروع

تنازع القوانن، إذا تطر  إىل أحد عناصرها العنصـر األجنـيب أو الطـاب  الـدويل، ويـدل الواقـ  العملـي علـ  
ونـــوع  ،ت ايـــد عـــدد دعـــاوى املســـؤولية ذات العنصـــر األجنـــيب وتنـــوع أمناطهـــا بتنـــوع م ـــاهر املدنيـــة احلدي ـــة

ابلقانون الواج  التطبي  عل  ه ا النوع من االلت امات . أما فيما يتعل  (87)العالقات الي تتم عرب احلدود
غري التعاقدية، هو قانون الدولة الي وقـ  فيهـا ذلـك العمـل الـ ي سـب  االغتنـاء أو األضـرار للغـري، وجـاء 

( مــدين علــ  أنــ  )االلت امــات غــري التعاقديــة يســري 13القــانون العراقــي هبــ ا االُــاه، حيــ  نصــت املــاد  )
دولــة الــي حــدثت فيهــا الواقعــة املنشــئة لاللتــ ا (. فــ ذا كــان األمــر كــ لك، فبالتأكيــد هنــاك عليهــا قــانون ال

صــــعوابت الفنيــــة الــــي تعــــرتض القاضــــي عنــــد تش يصــــ  لــــ لك القــــانون وأعمــــال قاعــــد  اإلســــناد املقــــرر  
. فقـــد يقـــ  العمـــل الضـــار يف دولـــة ويرتتـــ  الضـــرر يف دولـــة أخرى،فبـــأي قـــانون الـــدولتن (86)الختصاصـــ 

عتــد...ق وكــ لك إذا وقــ  العمــل يف منــان ال خيضــ  لســياد  دولــة حمــدد  كاألعمــال الــي تقــ  علــ  ظهــر ي
 السفن أو عل  ما الطائرات وهي يف أعايل البحار، أو يف الفضاء احلر فو  تلك املناط ...ق

 -( احلواد  الي تق  عل  ظهر السفن أو عل  ما الطائرات:2
النطا  اإلقليمي،ال خال  يف أن  إذا كانت السفينة أو الطائر  ال ت ال  ابلنسبة للحواد  الي تق  يف

وقت حدو  الواقعة املنشئة لاللت ا  ابلتعويض، يف اجملال البحري أو اجلوي للدولة املسجلة هبا السفينة أو 
تن أو الطائر  أي دولة العلـم. فـ ن قـانون تلـك الدولـة ينـون هـو امل ت .أمـا يف حالـة االرتطـا  بـن سـفين

طائرتن يف املياه اإلقليمية أو الفضاء اجلوي لدولة معينـة، فـ ن االختصـاص ينـون لقـانون الدولـة الـي وقـ  
 . (85)حاد  التصاد  داخل نطا  إقليمها البحري أو اجلوي، عمال مببدأ إقليمية القوانن
  أن اســتحالة الرتكيــ  أمــا ابلنســبة للحــواد  الــي تقــ  يف النطــا  احلــر، ينــاد ينعقــد اإلمجــاع هنــا علــ

اإلقليمي لألعمال الضار  تفرض اللجوء إىل تركي  جمازي لوسيلة النقل الي ارتنبت تلك األعمال عليهـا، 
 وابلتايل إعطاء االختصاص لقانون العلم ال ي حتمل  تلك الوسيلة السفينة أو الطائر .

                                                        
 .117الساب ،ص املصدر -ال نون علي حسن. د - 81
 .177 ص الساب ، ملصدرا القوانن، تنازع -صاد  علي هشا . د - 87
 .116 ص الساب ، املصدر -الداودي علي غال . د - 86
 .119 ص نفس ، املصدر -الداودي علي غال . د - 85
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الفضــــاء احلر،جيــــري القضــــاء  أمــــا إذا حــــد  تصــــاد  بــــن ســــفينتن أو طــــائرتن يف أعــــايل البحــــار أو
االننليـــ ي علـــ  تطبيـــ  قـــانون القاضـــي يف هـــ ا ارصـــوص، وحنـــن نؤيـــد هـــ ا االُـــاه علـــ  اعتبـــار قـــانون 
القاضـــي يعـــد دائمـــا صـــاح  االختصـــاص االحتيـــاطي يف حالـــة عـــد  وجـــود قاعـــد  إســـناد حتـــدد القـــانون 

 .(84)الواج  التطبي 
قانون الدولة الي حتمل السفينة الي حلقها الضرر علمها، ليل إىل تطبي   ،بينما اُاه الدول األخرى 

كمـــا وأن غايـــة القواعـــد املن مـــة للمســـؤولية املدنيـــة   ،علـــ  أســـال أن املضـــرور هـــو الطـــر  األوىل ابلرعايـــة
 . (83)عموما هو تعويض الضرر ال اجل اء عل  األنشطة غري املشروعة

 -( املسؤولية عن اإلضرار البيئية:1
وع العناصر الطبيعيـة والصـناعية الـي لـارل فيهـا احليـا  اإلنسـانية، أو هـي الوسـط الـ ي البيئة هي جمم

يعي  في  النائن احلي ويساعده عل  البقاء ودوا  احليا . وقد تتعرض خمتلف عناصر البيئة لتهديد خطري 
و  الــي تتفــاقم ال يتــأت  فقــط مــن االســتن ا  اجلــائر وغــري الرشــيد ملواردهــا وثرواهتــا، بــل مــن أنشــطة التلــ

 . (88)أخطارها يوما بعد يو 
أذن اإلضـــرار البيئيــــة عـــاد  مــــا تنـــون وــــا امتـــدادات ذات طــــاب  دويل، خاصـــة مــــا جيـــري اآلن بطمــــر 
النفاات النووية يف بعض املناط ، والي لـس املصـاو املشـروعة للعديـد مـن الـدول وألفـراد شـعوهبا، لـ لك 

دوليـــة الــي تتضــمن قواعـــد موضــوعية واجبــة التطبيـــ  علــ  مســـائل حتــرص الــدول علـــ  إبــرا  االتفاقيــات ال
املتعلقة ابملسؤولية عن أضرار التلو   2949املسؤولية املدنية عن تلك األضرار، م ل اتفاقية بروكسل لعا  

املتعلقـــة مبســـؤولية مشـــغلي الســـفن النوويـــة، واتفاقيـــة فيينـــا لعـــا   2941ابلبـــرتول، واتفاقيـــة بروكســـل لعـــا  
اصــة ابملســؤولية املدنيــة عــن األضــرار النوويــة. وإذا انعــدمت احللــول املوضــوعية يف االتفاقيــات، ار 2947

تعــن علــ  القاضــي البحــ  عــن القــانون واجــ  التطبيــ  طبقــا لقواعــد التنــازع الوطنيــة، وال خــال  يف أن 
 إعمال تلك القواعد سيقود إىل تقرير االختصاص للقانون الوطين.

..ماذا لـو كـان العمـل البيئـي الضـار قـد وقـ  يف دولـة مـن قبـل شـ   ورتـ  ولنن حنن نطـر  سـؤال.
ضــررا لشــ   آخــر كالتــا يتوطنــا يف دولــة واحــد  أو حيمــالن جنســية مشــرتكة، فينــون القــانون الواجــ  

                                                        
 .193 ص الساب ، املصدر -حافظ النر  عبد ممدو . د - 84
 الــي( لــوتس) ســيةالفرن البــاخر  قضــية يف الدائمــة، الدوليــة العــدل حمنمــة مــن 2913 ســنة صــادر قــرار بــ  أخــ  مــا وهــ ا - 83

. طاقمهــا ولروا  الرتكيــة ابلبــاخر  فادحــة أضــرار إحــدا  إىل أدى اصــطداما البحــر، عــرض يف( بوزكــورت) الرتكيــة ابلبــاخر  اصــطدمت
 يف ارســائر عــن التعويضــات وتقــدير ومســاعدي  رابلــا مبعاقبــة الرتكيــة احلنومــة قامــت تركــي، مينــاء يف( لــوتس) البــاخر  رســت وعنــدما
 تقــدير إبخضــاع وطالبــت ذلــك علــ  الفرنســية احلنومــة فاحتجــت الرتكــي، للقــانون وفقــا طاقمهــا أروا  ويف( بوزكــورت) الرتكيــة البــاخر 
 حمنمة إىل الن اع إحالة ولدى. علمها للضرر املسببة الباخر  حتمل الي الدولة لقانون احلر  املياه يف البحري التصاد  عن الناُة األضرار
 تقضــي قاعــد  وجــود عــد  مــن اانمــة الح تــ  ملــا ،الفرنســية احلنومــة دفــ  بــبطالن قرارهــا يف اانمــة قضــت ،ائمــةالد الدوليــة العــدل

 املصــدر -الـداودي علـي غالـ . د عـن نقـال -. الرتكــي للقـانون وفقـا الفرنسـية البـاخر  ضـد اختــ هتا الـي اإلجـراءات عـن تركيـا مبسـؤولية
 .171ص الساب ،
 الرتبـة، يف أو اوـواء يف أو املـاء يف لطاقـة أو ملـواد مباشـر غـري بطري  أو مباشر  اإلنسان إدخال هو ،la pollution التلو  - 88

 لتلـك املشـروع االست دا  ويعو  املادية وابملمتلنات البيئية، والن م البيولوجية ابملوارد األذى ويلح  البشرية ابلصحة أضرارا   يسب  مما
 .عا  بوج  ابلبيئة التمت  مقي من وينال واملمتلنات، املوارد

 .514 ص الساب ، املصدر اراص، الدويل القانون -سالمة النر  عبد أمحد. د أن ر -
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التطبيــ  هنــا، هــو قــانون املــوطن أو قــانون اجلنســية املشــرتكة. وإذا اختلــف منــان وقــوع الفعــل عــن منــان 
نـــ  يف دولـــة أخـــرى، فنعتقـــد هنـــا ينـــون ضـــرور  البحـــ  عـــن القـــانون األصـــلح للمضـــرور حتقـــ  الضـــرر وكأ

 وتطبيق  عل  الن اع. 
 دور القاضي يف إعمال قاعد  اإلسناد: املطلب الثاني

إن حبــ  دور القاضــي يف تطبيــ  القــانون األجنــيب، يقتضــي أوال التعــر  علــ  دوره يف إعمــال قاعــد  
األجنيب ال يعدو يف حقيقة األمـر أن ينـون إذعـا  ألمـر املشـرع مبقتضـ   اإلسناد. ذلك أن تطبي  القانون

قاعد  اإلسناد الوطنية. و مينن القـول لن دور القاضـي يف تطبيـ  قانونـ  ال خيتلـف عـن دوره عنـد تطبيـ  
القانون األجنيب. ل ا سنبح  دور القاضي يف إعمـال قاعـد  اإلسـناد مـن تلقـاء نفسـ  يف فـرع أول، ودور 

ضي يف البح  عن مضمون القانون األجنيب يف فرع اثن، ودور القاضي يف تفسري القانون األجنيب يف القا
 مطل  اثل  عل  التوايل.

 د ر ال اضي يف العما  قاعد  اإلسناد مت تل اء  فسه: الفرع ا   
فسـ ، يؤكد الفق  احلـدي  يف كـل مـن فرنسـا ومصـر التـ ا  القاضـي إبعمـال قاعـد  اإلسـناد مـن تلقـاء ن

ومـــؤدى ذلـــك أن مـــن واجـــ  القاضـــي أن يطبـــ  أحنـــا  القـــانون األجنـــيب امل ـــت  دون حاجـــة لتمســـك 
، ألن املشــرع (89)ارصــو  لحنــا  هــ ا القــانون. فالقاضــي ملــ   بتطبيــ  القــانون األجنــيب مــن تلقــاء نفســ 

ة أمـا  القضـاء الـوطين. الوطين قد أمره ب لك مبقتض  قاعد  اإلسناد الوطنية، الي وـ ا القـانون قوتـ  املل مـ
وهب ا فان واجـ  القاضـي يف إعمـال قاعـد  اإلسـناد وتطبيـ  القـانون الـ ي تشـري ابختصاصـ ، سـواء كـان 
قانو  وطنيا أو أجنبيا غري مشروط بتمسـك ارصـو  هبـ ه القاعـد ، وإمنـا يتعـن علـ  القاضـي إعماوـا مـن 

كمـا تعرفـ  املبـادئ   ،بدوره املعتـاد يف الـدعوى املدنيـةتلقاء نفس  أسو  بغريها من القواعد القانونية، وعمال 
 العامة يف املرافعات.

عل  أن السؤال يبق  قائما حول إمنانية أعطاء ح  لل صو  ابالتفا  عل  استبعاد القانون األجنيب 
امل ــت  مبقتضـــ  قاعــد  اإلســـناد، اســـتنادا إىل عــد  تعلقهـــا ابلن ــا  العـــا  حـــن تشــري ابختصـــاص قـــانون 

 ...ق أجنيب
 ا ال/ اال الاج الرا الض 

، إىل رفـض إعطـاء هـ ا احلـ  لل صـو  مفضـال القـول (91)ففي ه ا الصدد مييل الفق  الفرنسي الغال 
لن  ليس من ح  ارصو  االتفا  عل  اسـتبعاد قاعـد  اإلسـناد، إال يف الفـروض الـي ال تتعلـ  فيهـا هـ ه 

 ،إلســناد ابلن ـــا  العــا  مـــن عدمــ  علـــ  هــ ا النحـــوالقاعــد  ابلن ــا  العـــا . ويتحــدد مـــدى تعلــ  قاعـــد  ا

                                                        
 .268 ص الساب ، املصدر الدولية، التجار  عقود عل  التطبي  الواج  القانون صاد ، علي هشا . د - 89
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حبســــ  اتصـــــاوا مبســـــألة مـــــن املســـــائل اآلمـــــر  أو املنملــــة يف القـــــانون الـــــداخلي، ولـــــيس حبســـــ  إشـــــارهتا 
. لــ لك فــان قواعــد اإلســناد املتعلقــة مبســائل الــ واج مــ ال، تعــد (92)ابختصــاص القــانون الــوطين أو األجنــيب

بتطبي  قانون أجنـيب، ومـن مث ال جيـوز لل صـو  االتفـا  علـ  اسـتبعادها متعلقة ابلن ا  العا  ولو أشارت 
 ألن أحنا  ال واج تعد يف القانون الوطين من األحنا  اآلمر .

 اث يا/ الالالالرأي الراجالالالال 
، مقتضـاه لن قاعـد  اإلسـناد تشـري ابختصـاص (91)وذه  البعض من الفق  ابُـاه آخـر وحنـن نؤيـده 

عالقة اراصة الدوليـة املطروحـة مـن وجهـة ن ـر املشـرع الـوطين، فلـم يعـد مـن اجلـائ  القانون األوث  صلة ابل
االتفا  عل  ما خيالفها ولو تعل  األمر مبسألة من املسائل الي حتنمها قواعد منملة يف القانون الوطين. 

قــانون الــ ي وإمنــا جيــوز لل صــو  االتفــا  علــ  مــا خيــالف القواعــد املوضــوعية ذات الطــاب  التنميلــي يف ال
 تشري قاعد  اإلسناد ابختصاص  سواء كان قانو  أجنبيا أو كان ه ا القانون هو القانون الوطين.

وخنلـــ  مـــن ذلـــك إىل أتكيـــد التـــ ا  القاضـــي إبعمـــال قاعـــد  اإلســـناد مـــن تلقـــاء نفســـ ، ولـــو أشـــارت 
الفـرض. علمـا  ابختصاص قـانون أجنـيب دون أن ينـون مـن حـ  ارصـو  االتفـا  علـ  اسـتبعادها يف هـ ا

الت ا  القاضي ه ا ينتهي مبجرد أن يطل  من ارصو  أثبات أحنا  القانون األجنيب. فان م يقد  هـؤالء 
مــا ي بــت مضــمون هــ ا القــانون فــال يرتتــ  علــ  القاضــي بعــد ذلــك أي تقصــري يف أداء الت امــ . وينحصــر 

اهلــ  لتطبيــ  قاعــد  اإلســناد يف حالــة مــا إذا م يط لــ  مــن ارصــو  تقــد  الــدليل علــ  خطــأ القاضــي ُو
 أحنا  القانون األجنيب، ال ي أشارت ه ه القاعد  ابختصاص .

 د ر ال اضي يف الب ث عت مضمون ال ا ون ا جنيب: الفرع الثا 
يقتضي حسن بيان وض  القانون األجنيب أما  قضاء املوضوع، أن نفر  بن اُاه حيمـل العـ ء علـ  

قانون األجنيب ابعتباره واقعة. واُاه آخر يل   القاضي ابلبح  عن مضمون ارصو  يف إثبات مضمون ال
 القانون األجنيب من تلقاء نفس . وذلك بنقطتن متتالين:

 ا ال/ اال اج ال ي حيم  العبء عل  امصوم يف بيان مضمون ال ا ون ا جنيب
قـــانون األجنـــيب واجـــ  لقـــد ذهـــ  القضـــاء الفرنســـي إىل عـــد  إلـــ ا  القاضـــي ابلبحـــ  عـــن أحنـــا  ال
. فالقاضـي الـوطين ال (97)التطبي  من تلقاء نفس ، وإلقاء ع ء ذلك البح  علـ  عـات  أطـرا  الـدعوى

يطب  ابتداء القانون األجنيب، بل ال بد أن يطل  ذلك ارصو ، ويتحملون هم ع ء بيـان أحنـا  ذلـك 
خــول للقاضــي حــ  تطبيــ  القــانون قــد  ،القــانون. ويؤكــد ســالمة هــ ا القــول أن القضــاء الفرنســي احلــدي 

. فه ا القضاء يؤكد مر  أخرى خطأ الرأي القائـل لن (96)األجنيب من تلقاء نفس ، إذا كان يعلم مضمون 
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القــانون األجنــيب يعامــل يف فرنســا معاملــة الوقــائ .إذ مــن املبــادئ املســتقر عليهــا يف قــانون املرافعــات أنــ  ال 
 ن وقائ  الدعوى.جيوز للقاضي أن يقضي بعلم  الش صي ع

أما القضاء املصري، يبدو أن  أستقر عل  إلقاء ع ء بيان أحنا  القانون األجنيب عل  عات  ارصـم 
، وكـ لك احلنـم الصـادر 2931وعـا   2943ال ي يتمسك بتطبيقهـا، اسـتنادا ألحنامهـا الصـادر  عـا  

يح وا طل  أبطال الوصـية مـن ، ال ي جاء ب  أن  )إذا كانت الطاعنة م تقد  السند ال ي يب2933عا  
مــن القــانون املــدين، وكــان االســتناد إىل قــانون أجنــيب علــ  مــا  23نصــوص القــانون االســباين عمــال ابملــاد  

ال يعــدو أن ينــون جمــرد واقعــة ماديــة وهــو مــا يوجــ  علــ  ارصــو  إقامــة  ،جــرى بــ  قضــاء هــ ه اانمــة
 2982نيسان  3، ويف 2938حنمها يف أول آذار الدليل علي ، ف ن النعي ال ينون مقبوال(.كما ن كر 

الل ين تردد فيهما نفس الصـيغة ونفـس االُـاه. وبـ لك نـرى أن القضـاء املصـري قـرر أن القـانون األجنـيب 
هو واقعة من الوقائ  الي يق  ع ء أثباهتا علـ  ارصـو ، وال يلـ   القاضـي بشـيء يف ذلـك. ويـدعم عـد  

 . (95)بقانون دولة خال  دولت  الت ام  أن  ال يفرتض في  العلم
، يف شـأن إحـدى الـدعاوى 2986شـباط  4ولنن عند الرجـوع إىل حنـم حمنمـة الـنقض املصـرية يف 

املتعلقة مبسائل القانون البحري، وحي  كان القانون الواج  التطبي  عل  املوضوع هو القانون االننلي ي 
، وحيــــ  قضــــت حمنمــــة 2916ل عــــا  املتضــــمن ألحنــــا  معاهــــد  ســــندات الشــــحن املوقعــــة يف بروكســــ

، لن صــــاح  املصــــلحة ملــــ   بتقــــد  األدلــــة الالزمــــة 2939آذار  3اســــتئنا  اإلســــنندرية حبنمهــــا يف 
إلثبـات حنـم القـانون األجنـيب، وأن حنمـ  يتفـ  مـ  مـا يدعيـ ، إذ أن القـانون األجنـيب ابلنسـبة للقاضــي 

يقيم الدليل علي ، جاءت حمنمة النقض  الوطين جمرد واقعة جي  عل  من يتمسك بن  من نصوص ، أن
املصرية لتنقض احلنم املستأنف، وتقرر أن  )إذا كان من املقرر يف قضاء ه ه اانمة أن التمسك بقانون 
أجنــيب ال يعــدو أن ينـــون جمــرد واقعـــة جيــ  إقامـــة الــدليل عليهـــا، وكــان مـــرد هــ ا القضـــاء هــو االســـتجابة 

عهــا للقاضــي اإلملــا  لحنــا  ذلــك القــانون، فــ ن منــاط تطبيــ  هـــ ه لالعتبــارات العمليــة الــي ال يتيســر م
القاعد  أن ينون القـانون األجنـيب غريبـا عـن القاضـي، يصـع  عليـ  الوقـو  علـ  أحنامـ  والوصـول إىل 
مصــــادره، أمــــا إذا كــــان القاضــــي يعلــــم مبضــــمون  أو كــــان علمــــ  بــــ  مفرتضــــا فــــال حمــــل للتمســــك بتطبيــــ  

 .(94)القاعد (
نمــة الــنقض املصــرية هبــ ا احلنــم، م تــرد أن تت ــ  خطــو  متواضــعة حنــو تطــوير قضــائها احلقيقــة أن حم

املســتقر يف شـــأن إثبـــات القـــانون األجنــيب ومعاملتـــ  ابعتبـــاره جمـــرد عنصـــر مــن عناصـــر الواقـــ ، بـــل فضـــلت 
رتضت املواجهة الصرحية لقضائها الساب ، فأل مت القاضي بتطبي  القانون األجنيب من تلقاء نفس  بل واف

فيــ  العلــم لحنامــ  يف أحــوال معينــة. وهبــ ا االُــاه يعــد حنمهــا رائــدا يســتجي  لالُــاه الــراجح يف فقــ  
  القانون الدويل اراص.
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أما يف العرا  ي ه  بنفس االُاه التقليدي ال ي يقضي لن القانون األجنيب ال يطب  بوصف  قانو  
، وعلـ  املتقاضـين (93)أن يـركن إليـ  ويطبقـ  مـن تلقـاء نفسـ  بل ابعتباره جمرد وقائ ، ل ا ال يلتـ   القاضـي

التمســك بــ  و أثبــات مضــمون . وحنــن نــرجح األخــ  ابلــرأي الــ ي يــرى إلــ ا  ااــاكم ابلبحــ  عــن القــانون 
األجنــيب الواجــ  التطبيــ ، حــىت ولــو م يطلــ  إليهــا ذلــك ارصــو . مســتندين يف ذلــك إىل صــيج نصــوص 

املدين العراقي، الي ال تشعر لن تطبيـ  القـوانن الـي تعينهـا يتوقـف علـ  طلـ  قواعد اإلسناد يف القانون 
 من أحد.

فقــد أســتعمل املشــرع يف قواعــد اإلســناد العبــارات التاليــة )يســري، يرجــ ، تطبــ ، ختضــ ، تتبــ ، تعــن 
و ، بـل اانمة....( وه ه الصيج ال تدل مطلقا عل  أن تطبي  القانون األجنيب متوقـف علـ  إراد  ارصـ

العنـــس مـــن ذلـــك ي هـــر منهـــا أن تطبيـــ  القـــانون األجنـــيب حمـــتم يف مجيـــ  األحـــوال الـــي أتمـــر هبـــا قواعـــد 
 اإلسناد، واانمة مل مة ابلبح  عن القانون األجنيب والتحق  من .

 اث يا/ اال اج ال ي يلزم ال اضي ابلب ث عت مضمون ال ا ون ا جنيب
لعـرا ، اُهـت التشـريعات احلدي ـة للقـانون الـدويل ارـاص، وعل  خـال  الوضـ  يف فرنسـا ومصـر و ا

إىل الن  صراحة عل  الت ا  القاضي الوطين ابلبح  من تلقاء نفس  عن أحنا  القانون األجنيب. فاملاد  
، نصت علـ  أنـ  )علـ  اانمـة أو أيـة سـلطة 2939( من جمموعة القانون الدويل اراص اجملري لعا  5)

ذاهتا عن القانون األجنيب ال ي ُهل ، وعند احلاجة وا أن أتمر ابررب  وميننها أيضا  االستعال  من تلقاء
أن أتخــ  يف االعتبــار األدلــة الــي يقــدمها األطــرا ، وبنــاء علــ  طلــ  اانمــة أو أيــة ســلطة أخــرى يقــد  

يل ارــاص ( مــن جمموعــة القــانون الــدو 6وزيــر العــدل معلومــات عــن القــانون األجنــيب(. كمــا نصــت املــاد  )
 عل  أن  )جي  أن يبح  عن القانون األجنيب تلقائيا...(. 2939النمساوي لعا  

( مــن جمموعــة القــانون 24/2( مــن جمموعــة القــانون الــدويل ارــاص الرتكــي، واملــاد  )1وكــ لك املــاد  )
اد  ، واملـــ2991( مـــن القــانون الـــدويل الرومــاين لعـــا  3، واملــاد  )2938الــدويل ارـــاص السويســري لعـــا  

هــ ه القـــوانن كلهـــا أكـــدت علـــ  إلـــ ا   (98).2995( مــن القـــانون الـــدويل ارـــاص االيطـــايل لعـــا  26/2)
القاضــي ابلبحــ  عــن مضــمون القــانون األجنــيب مــن تلقــاء نفســ ، وعــد  جــواز تنصــل  مــن ذلــك، إال إذا 

وضـــح  اســتحال عمـــال الوصـــول إىل بيـــان مضــمون القـــانون الواجـــ  التطبيـــ ، وأثبــت ذلـــك يف حنمـــ  وأ
 .  بتسبي  كا و
 د ر ال اضي يف تفسري ال ا ون ا جنيب: الفرع الثالث

ال ينفــي إلعمــال القــانون األجنــيب النشــف عــن أحنامــ  والوصــول إىل فهــم لقواعــده، فقــد ينتنــف 
 le تلك القواعد بعــض الغمــوض يصـع  علـ  القاضـي الـوطين فهمهـا، والـربط بـن حقيقـة األثـر القـانوين

dispositive والســؤال الــ ي ي ــار (99) القاعــد  القانونيــة األجنبيــة والفــرض يف املســألة املعروضــة أمامــ يف .
                                                        

 .119 الساب ، املصدر -اوداوي حممد حسن. د الداودي، علي غال . د - 93
 .289 ص الساب ، املصدر مقارنة، دراسة القوانن، تنازع -العال عبد حممد عناشة. د - 98
 .129 ص الساب ، املصدر -ميداحل عبد عنايت. د - 99
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هنـــا، هـــل يقـــو  القاضـــي الـــوطين بتفســـري القـــانون األجنـــيب بـــنفس األســـلوب الـــ ي يتبعـــ  يف تفســـري قانونـــ  
فسـ ...ق وهـل حيـ  الوطين، أ  جي  علي  أن يتب  األسالي  واملعايري املتبعة يف القانون األجنـيب امل ـت  ن

ل  ممارسة الرقابة عل  دستورية القـانون األجنـيب امل ت ...قوبعـد هـ ا هـل حيـ  انمـة التمييـ  أن تبسـط 
واليتها عل  تفسري القانون األجنيب امل ت ، أ  ه ا األمر مـرتوك انمـة املوضـوع وحـدها...ق سـنحاول 

 ن:تاإلجابة من خالل النقطتن التالي
 يف الرفسري ا ال/ د ر ال اضي

ابلتأكيد أن للقاضي املعروض علي  الن اع دورا يف عملية التفسري، فهو من  حية ملت   ابحرتا  القانون 
األجنيب يف جمموع  )قواعده العرفية، حلول  القضائية(، بل علي  أن يعي  جو ذلك القانون، يفهم  وخيرج 

قاضـي . وهــو مـن  حيــة أخـرى أمــن علـ  احــرتا   مـن النطــا  الـوطين وين ــر إىل القـانون األجنــيب كمـا يــراه
 ومقتض  ذلك:  (211)قواعد التفسري األصلية املستقر ،

أوال/ أن للقاضــي ســلطة تقــدير التفســري الــ ي يقدمــ  األطــرا  أو اربــري، فريفضــ  إن كــان يســتند إىل 
نـ  ال يتقيـد ابتفـا  قضـاء أو فقـ  مهجـور، أو كـان تفسـريا واسـعا ال حتتملـ  قواعـد القـانون األجنـيب. كمـا أ

 .(212)ارصو  عل  تفسري معن ما دا  قد أوضح ذلك بتسبي  كا و 
اثنيا/ أن  علي  أن ال خيرج من تفسريه عما هو مستقر يف التطبيقات القضائية األجنبيـة، وال يسـو  لـ  

تتضـارب االستناد إىل حنم بعين  حبجة أن  يقرر مـا ينبغـي أن ينـون، أو أيخـ  بتفسـري غـري رائـ  مازالـت 
بشــأن  األحنــا  أو صــادر عــن هيئــة أو جهــة إداريــة أجنبيــة غــري خمولــة حــ  التفســري. وإذا كانــت القاعــد  
األجنبيــة م تتعــرض بعــد لتفســري وتطبيــ  قضــائي، التــ   القاضــي الــوطين بتفســريها علــ  النحــو الــ ي كــان 

نمة الدائمة للعدل الـدويل سيفسرها ب  القاضي األجنيب، حس  قواعد التفسري األجنبية، وكما قررت اا
، علـــ  أنـــ  )لـــيس هنـــاك حمـــل ال عطـــاء القـــانون الـــوطين واجـــ  2919يف قضـــية القـــروض الربازيليـــة عـــا  

. وهــ ا القــرار يــدل إذا كــان القــانون األجنــيب (211)التطبيــ  معــو آخــر غــري ذلــك الــ ي يعطيــ  لــ  القضــاء(
تفســـري املعمـــول هبـــا يف الن ـــا  القـــانوين غامضـــا، وجـــ  أن يفســـر ذلـــك القـــانون طبقـــا لقواعـــد ومبـــادئ ال

األجنيب. وعل  ه ا النه  يسري القضاء الفرنسي والسويسري واالننلي ي واالسـرتايل والبلجينـي واملصـري 
 .(217)والعراقي

 اث يا/ رقابة احملكمة الو نية عل  دسرورية ال ا ون ا جنيب
صحة التشري  شنال وموضوعا. واألصل الرقابة عل  دستورية القوانن عموما، هي وسيلة للتأكد من 

أن ال تنــون اجلهــة الــي تقــو  هبــ ه الرقابــة هــي نفــس الســلطة الــي تضــ  قواعــد التشــري ، ن ــرا ملــا يتســم بــ  
                                                        

 .183 ص الساب ، املصدر -حممد وفا أشر . د - 211
 .123 ص الساب ، املصدر -اوداوي حممد حسن. د ،الداودي علي غال . د - 212
 .299ص الساب ، املصدر الوطين، القضاء أما  األجنيب القانون مرك  -صاد  علي هشا . د - 211
 فيهـا، االننليـ ي القانون تطبي  حينها وتقرر عراقية، حمنمة أما  عراقي من االننلي ية البنت زواج قضية عرضت عندما) - 217
 (.القضية يف االننلي ي القانون حنم لبيان ببغداد الربيطانية السفار  يف القانوين املستشار العراقية اانمة استدعت
 .145ص الساب ، املصدر األردين، اراص الدويل القانون -الداودي علي غال . د أن ر -
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القضاء مـن اسـتقالل وحيـاد ون اهـة. لـ ا قـد تتم ـل هـ ه الرقابـة يف امتنـاع اانمـة مـن تطبيـ  القـانون غـري 
ل الرقابة وقـف العمـل بـ ، ورقابـة دسـتورية القـوانن مقـرر  للقضـاء الدستوري شنال أو موضوعا، وقد تشم

 .(216)النروجيي ورومانيا والربتغال وكندا وسويسرا والوالات املتحد  األمرينية
أما يف فرنسا فقد جرت حمنمة النقض عل  رفض بسط رقابتها عل  تفسري القانون األجنيب، حبسبان 

ا  املوضـوع. وهـ ا يتماشـ  مـ  مـ ه  اانمـة التقليـدي يف أن مسألة التفسري هي مـن اختصاصـات قضـ
رفضـها الرقابـة علـ  إعمـال القـانون األجنـيب بوجـ  عـا ، غـري أن تلـك اانمـة قـد أدركـت م الـ  موقفهـا، 
فأجــازت اســت ناءا مقتضــاه قبــول الطعــن يف أحنــا  املوضــوع الــي ختطــ  خطــأ واضــحا يف تفســري القــانون 

 .(215)يؤدي إىل مسخ مضمون  وتشوي  معناه الواضح األجنيب وفهم أحنام ، مبا
أمــا يف مصـــر، أن مقتضـــ  القـــول بفــرض حمنمـــة الـــنقض رقابتهـــا علــ  إعمـــال قاعـــد  التنـــازع وتطبيـــ  
القــانون األجنــيب الــ ي ختتــاره، امتــداد تلــك الرقابــة إىل تفســري ذلــك القــانون مــن جانــ  قضــا  املوضــوع، 

طبيق ، بل إن ارطأ يف تفسري القانون األجنـيب هـو يف حقيقتـ  خطـأ لالرتباط الوثي  بن تفسري القانون وت
يف إعمــال قاعــد  اإلســناد، وقواعــد اإلســناد مــن القواعــد الوطنيــة الــي ختضــ  تطبيقهــا وتفســريها دون أدا 

 . (214)شك لرقابة حمنمة النقض
ت  يف ه ه احلالة إىل أن  البد من تفسري القانون األجنيب امل  ،(213)أما يف العرا  ذه  بعض الفق 

بـــنفس األســــلوب الســــائد يف الن ـــا  القــــانوين لدولــــة القـــانون األجنــــيب امل ــــت  ولـــو أحتــــدت أو تشــــاهبت 
نصوصـــ  مـــ  نصـــوص قـــانون القاضـــي. ألن حرفيــــة النصـــوص يف دول خمتلفـــة ال تعـــين يف مجيـــ  األحــــوال 

لقضائية أثر يف إسبا  معو خاص إحتادها يف املعو واملضمون. فقد ينون لل رو  التارخيية وطر  الرقابة ا
للــن  يف دولــة خيتلــف عمــا هــو عليــ  يف نــ  يشــاهب  يف دولــة أخــرى، ممــا جيــ  التمســك مبعــو القــانون 
األجنـــيب امل ـــت  كمـــا هـــو مطبـــ  يف دولتـــ ، للوصـــول إىل املعـــو الـــ ي يقصـــده مشـــرع  يف بلـــده وزمنـــ . 

قـانون أجنـيب، يريـد بـ لك حقيقـة إتبـاع نفـس  فاملشرع عندما يـن  يف قواعـد اإلسـناد الوطنيـة علـ  تطبيـ 
ألن القاعـد  القانونيـة ال تعـين الـن  القـانوين وحـده، وإمنـا  ،احللول القانونية السائد  يف دولـة هـ ا القـانون

 تتضمن مبادئ واُاهات وتفسريات خاصة هبا وال بد من الرجوع إليها كنل.
خيتلف الوض  فيما إذا ين ر للقانون األجنيب امل ت    أما ابلنسبة لرقابة حمنمة التميي  يف العرا ، فقد

. وقد بينا سابقا أن الفق  والقضاء يعتـرب القـانون األجنـيب مب ابـة واقعـة، (218)كمجرد واقعة أو كقانون مل  
وابلتــايل ال خيضــ  عندئــ  القــرار الصــادر مبقتضــاه يف النــ اع مــن حمنمــة املوضــوع الوطنيــة امل تصــة للتمييــ  

لتمييــ  يف العــرا ، ألن قــرار حمنمــة الدرجــة األوىل يف الوقــائ  يعــد لائيــا غــري خاضــ  لرقابــة لــدى حمنمــة ا
 وتدقي  حمنمة التميي ، لنون  يدخل ضمن السلطات التقديرية لقاضي املوضوع.

                                                        
 .131 ص نفس ، املصدر -الداودي علي غال . د - 216
215 - Battiffol (h) et Lagard (p): op. cit. p.259 
 .154 ص الساب ، املصدر ،1ج اراص، الدويل القانون -هللا عبد الدين ع . د - 214
 .128 ص الساب ، املصدر -اوداوي حممد حسن. د الداودي، علي غال . د - 213
 .119 ص نفس ، املصدر -اوداوي حممد حسن. د الداودي، علي غال  .د - 218
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ويف رأينا جي  إخضاع تفسري وتطبي  القانون األجنيب امل ت  يف مجي  األحوال لرقابة وتدقي  حمنمة 
شــأن  يف ذلــك شــأن القـــانون الــوطين لامــا، ألن مهمــة حمنمــة التمييـــ  هــي اااف ــة علــ  وحـــد  التمييــ . 

وأن فهمها لقصد املشرع يف القانون األجنيب امل ت ، قد ينون  ،التفسري واحللول وسالمة تطبي  القانون
ضي الوطين قد يهمل أك ر من فهم القاضي املنفرد، بسب  اررب  الطويلة املتوفر  لدى أعضائها، وألن القا

وغـري قابـل للطعـن،  التحري عن القـانون األجنـيب امل ـت  وتفسـريه إذا كـان يعلـم مسـبقا أن قـراره يعـد ابات
ويف ه ا ضرر حمق  لصاح  احل  وخمالفة لرو  العدالة وقواعد اإلسناد الوطنية الي أمرت بتطبي  القانون 

يف تفســري وتطبيــ  القــانون األجنــيب امل ــت  جيــ  أن األجنــيب امل ــت . وعليــ  فــ ن قــرار القاضــي العراقــي 
إذا كان القرار قد بين عل  خمالفة ألحنـا  هـ ا القـانون أو خطـأ يف  ،خيض  لتدقي  حمنمة التميي  العراقية

 تطبيق  أو عي  يف أتويل  حماف ة عل  سالمة تطبيق ، شأن  شأن القانون العراقي لاما.
 الخاتمة

ل أن نقـد  اسـتنتاجات الـي توصـل وـا البحـ ، مـ  اإلشـار  إىل التوصـيات يف لاية ه ا البحـ  حنـاو 
وجعلهـــا تســـاير التطـــور ،2952لســـنة  61الـــي مينـــن أن تســـاهم يف تعـــديل القـــانون املـــدين العراقـــي رقـــم 

 -احلاصل يف جمال القانون الدويل اراص، وخاصة قواعد اإلسناد، وابلشنل التايل:
 -أوال/ االستنتاجات:

أو قواعد موضوعية حلنم ه ه  ،لسلطة الدولية الي مينن أن تنهض مبهمة وض  تن يم موحدانعدا  ا -2
العالقات القانونية املشوبة بعنصر أجنيب. ك لك عد  ميل الدول لاللتـ ا  أو التقيـد ابتفاقيـات دوليـة 

 تقد  ذلك التن يم.
 ( مدين غري سليم.72/2رفض اإلحالة بشنل مطل  من قبل املشرع العراقي عل  وف  املاد  ) -1
يف نطـــا  العقـــود الدوليـــة اراصـــة تنـــون لألطـــرا  حريـــة يف اختيـــار القـــانون الـــ ي حينـــم عالقـــتهم  -7

 التعاقدية، ولنن ه ه احلرية مقيد  بوجود صلة بن العقد والقانون امل تار.
ينون القانون يف جمال األضرار البيئية خاصة م  انتشار ظاهر  الطمر للمواد املشعة أو النووية، فعاد    -6

الواج  التطبي ، هو القانون املشرتك للطرفن سواء  كان قانون املوطن أو قانون اجلنسـية، وقـد يطبـ  
 قانون القاضي املعروض علي  الن اع.

التــ ا  القاضــي بتطبيــ  قاعــد  اإلســناد وتطبيــ  القــانون األجنــيب الــ ي تشــري ابختصاصــ ، معلــ  علــ   -5
 قانون.شرط لسك ارصو  لحنا  ه ا ال

القاضي العراقي ال يطب  القانون األجنيب بوصف  قانو  ، بل ابعتباره جمرد وقائ ، ل ا ال يلت   ابلركـون  -4
 إلي  ويطبق  من تلقاء نفس ، وعل  املت اصمن التمسك ب  واثبات مضمون . 

لقـــانون للقاضــي العراقـــي ســلطة تقديريـــة يف التفســري الـــ ي يقدمــ  األطـــرا  أو اربــري، فيمـــا يتعلــ  اب -3
األجنيب الواج  التطبي ، فريفض  إذا كـان يسـتند إىل قضـاء أو فقـ  مهجـور، أو كـان التفسـري واسـعا 

 ال حتتمل  قواعد ه ا القانون. 
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مبــا أن القضــاء العراقــي يتعامــل مــ  القــانون األجنــيب ابعتبــاره واقعــة، وابلتــايل خيــرج واحلــال كــ لك مــن  -8
 لك أمامها.رقابة حمنمة التميي  وال حي  الطعن ب 

 -ثانيًا/ التوصيات:
التأكيد عل  الت ا  القاضي العراقي إبعمال قاعد  اإلسناد من تلقاء نفسـ ، وتطبيـ  القـانون األجنـيب  -2

 إذا كان هو الواج  التطبي ، دون حاجة لتمسك ارصو  لحنا  ه ا القانون.
إال  ،د  جواز تنصل  من ذلكإل ا  اااكم ابلبح  يف مضمون القانون األجنيب الواج  التطبي ، وع -1

.  إذا استحال علي  وأثبت القاضي ذلك يف حنم  وأوضح  بتسبي  كا و
نرى يف حالة حتق  األضرار البيئية، ضرور  البح  عن القانون األصلح للطر  املضرور وتطبيق  عل   -7

 الن اع، ألن  أقرب لتحقي  العدالة.
يف التطبيقـــات القضـــائية األجنبيـــة، وأن يلتـــ   علـــ  القاضـــي أن ال خيـــرج يف تفســـريه عمـــا هـــو مســـتقر  -6

 بتفسريه عل  النحو ال ي كان سيفسره هبا القاضي األجنيب.
لرقابــة وتــدقي  حمنمــة  ،ضــرور  إخضــاع تفســري وتطبيــ  القــانون األجنــيب امل ــت  يف مجيــ  األحــوال -5

 التميي  يف العرا ، شأن  شأن القانون الوطين لاما .
ملشرع العراقـي موقفـا أك ـر مرونـة، ويقـرر رخصـة األخـ  ابإلحالـة كلمـا بـدأ كان من االوف  أن يتبو ا -4

خاصة ابلطر  املسلم يف قضاا األحوال الش صـية، وكـ لك  ،ذلك مالئما  ابلن ر للمصاو الوطنية
 ( مدين وجعلها هب ا االُاه. 72لصاو عقود التجار  الدولية، ل ا نقرت  تعديل املاد  )

مقتضــاه أنــ  ينفــي أن تتــوفر األهليــة لــدى املوصــي وقــت إبــرا  الوصــية، فــأن كــان  نقــرت  حــال  ختيــريا   -3
 قــ  األهليــة يف ذلــك الوقــت وصــار أهــال  وقــت الوفــا ، فــأن وصــيت  تنــون صــحيحة، لــ لك نقــرت  

 ( مدين وجعلها هب ا االُاه.17/2تعديل املاد  )
الـي ينتمـي إليهـا وقـت قبـول الوصـية، فهـي ختضـ  لقـانون الدولـة  ،أما أهلية املوص  ل  لتلقي الوصية -8

ألن القبول عمل قانوين يل   صاحب  وجود األهلية وقت القيا  بـ ، ومبـا أن الوصـية تنـون الزمـة بعـد 
( مدين إبضافة 17الـــموت )املوصي(، ل لك نقرت  أمنانية القبول بعد وفا  املوصي، وتعديل املاد  )

 فقر  اثل ة تن  عل  ذلك.
 المصادر

 -املصادر باللغة العربية: أواًل/

 -أ( الكرب العربية:
 .2944القانون الدويل اراص املقارن يف مصر ولبنان، منشورات احلليب، بريوت،  -د. أمحد مسلم  -2
قـــانون األحـــوال الش صـــية،  –د. أمحـــد ارطيـــ ، د. أمحـــد النبيســـي، د. حممـــد عبـــال الســـامرائي  -1

 .2981 ،بغداد
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القـاهر ،  ،2نون الدويل اراص، تنـازع القـوانن، دار النهضـة العربيـة، طالقا -د. إبراهيم أمحد إبراهيم -7
1111. 

، 2علـــم قاعــد  التنــازع واالختيـــار بــن الشـــرائ  )أصــوال ومنهجـــا (، ط -د. أمحــد عبــد النـــر  ســالمة -6
 .2994 ،املنصور  ،منتبة اجلالء اجلديد 

دويل للقـــوانن واملرافعـــات املدنيـــة القـــانون الـــدويل ارـــاص، التنـــازع الـــ -د. أمحـــد عبـــد النـــر  ســـالمة -5
 .1111/ 1112 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،1الدولية، ج

ــــدويل ارــــاص، ط -د. أشــــر  وفــــا حممــــد -4 ــــة، القــــاهر ،  ،2الوســــيط يف القــــانون ال دار النهضــــة العربي
1119. 

ملطبوعــــات ديــــوان ا ،2الن ريــــة العامــــة لاللتــــ ا  يف القــــانون املــــدين اجل ائــــري، ج -د. بلحــــاج العــــري -3
 .2995 ،اجلامعية، اجل ائر

 .2936 ،منشأ  املعار  مبصر، القاهر  ،تنازع القوانن -د. هشا  علي صاد  -8
 ،مركــــ  القــــانون األجنــــيب أمــــا  القضــــاء الــــوطين، منشــــأ  املعــــار ، القــــاهر  -د. هشــــا  علــــي صــــاد  -9

2948. 
واحللـــول الوضـــعية  دراســـة مقارنـــة يف املبـــادئ العامـــة ،تنـــازع القـــوانن -د. هشـــا  علـــي صـــاد  -21

 .2997املقرر  يف التشري  املصري، منشأ  املعار ، اإلسنندرية، 
ــــازع القــــوانن، دار الفنــــر  –د. هشــــا  علــــي صــــاد   -22 ــــدويل ارــــاص، تن املــــوج  يف القــــانون ال

 .2998اجلامعي، اإلسنندرية، 
ليليـة القـانون الواجـ  التطبيـ  علـ  عقـود التجـار  الدوليـة، دراسـة حت -د. هشـا  علـي صـاد  -21

 .2995ومقارنة، منشأ  املعار ، اإلسنندرية، 
 .2931أصول االلت ا ، بغداد،  –د. حسن علي ال نون  -27
تنــازع القـوانن وأحنامـ  يف القـانون الــدويل ارـاص العراقـي، بغــداد  -د. حسـن حممـد اوـداوي -26

2931 . 
 .2933 ،دادالقانون الدويل اراص، دار احلرية للطباعة، بغ -د. ممدو  عبد النر  حافظ -25
 .2934 ،امللنية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهر  -د. حممد حسن عبال -24
تنـــازع القــــوانن وتنــــازع االختصــــاص  ،1ج ،القـــانون الــــدويل ارــــاص -د. عـــ  الــــدين عبــــد هللا -23

 .2984، اويئة املصرية العامة للنتاب، 9القضائي الدولين، ط
 .2931القاهر ، ،دار النهضة العربية ،4اراص، ط القانون الدويل -د. ع  الدين عبد هللا -28
 ،1الـــوجي  يف القـــانون الـــدويل ارـــاص، دار النهضـــة العربيـــة، ط -د. عـــوض هللا شـــيبة احلميـــد -29

 . 2993 ،القاهر 
ن ريـة االلتــ ا  بوجـ  عــا ،  ،2الوسـيط يف شــر  القـانون املــدين، ج -د. عبـد الـرزا  الســنهوري -11

 .2946 ،القاهر   ،دار النهضة العربية
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 ،دار املطبوعـــات اجلامعيـــة ،تنـــازع القـــوانن، دراســـة مقـــار نـــة -د. عناشـــة حممـــد عبـــد العـــال -12
 .1111اإلسنندرية، 

القــانون الــدويل ارــاص، اإلجــراءات  -د. عناشــة حممــد عبــد العــال، د. هشــا  علــي صــاد  -11
عـــــات اجلامعيـــــة، املدنيـــــة والتجاريـــــة الدوليـــــة وتنفيـــــ  األحنـــــا  األجنبيـــــة وتنـــــازع القـــــوانن، دار املطبو 

 .1118 ،اإلسنندرية
الفنـر  املسـند  يف قاعـد  خضـوع شـنل التصـرفات  –د. عاطف عبد احلميد عبـد اجمليـد نـدا  -17

 ،دار النهضــة العربيــة، القـــاهر  ،2دراســة مقارنــة يف تنــازع القـــوانن، ط ،القانونيــة لقــانون حمــل اإلبـــرا 
1114. 

دار النتـ  للطباعـة  ،دخل لدراسـة القـانوناملـ -د. زهري ط  البشـري ،-د. عبد الباقي البنري -16
 .2989والنشر، جامعة بغداد، 

القـــانون الـــدويل ارـــاص، دار النهضـــة العربيـــة،  -د. ســـامية راشـــد ،د. فـــؤاد عبـــد املـــنعم راض -15
 .2936 ،القاهر 

تنــازع القــوانن واالختصــاص القضــائي الــدويل  –د. ســامية راشــد  ،د. فــؤاد عبــد املــنعم راض -14
 .2996 ،األجنبية، دار النهضة العربية وآاثر األحنا 

الن ريــة العامــة وأحنــا  اجلنســية العراقيــة،  ،القــانون الــدويل ارــاص -د. غالــ  علــي الــداودي -13
 .2983بغداد،  ،1ط

القـــانون الـــدويل ارـــاص، الن ريـــة العامـــة للمـــوطن واملركـــ  القـــانوين  -د. غالـــ  علـــي الـــداودي -18
 .2934 ،بغداد لألجان  وأحنامهما يف القانون العراقي،

دار  ،6ط ،تنــازع القــوانن ،2القــانون الــدويل ارــاص األردين، ج –د. غالــ  علــي الــداودي  -19
 .1115 ،وائل للنشر

القــانون الــدويل ارــاص، تنــازع القــوانن  -د. غالــ  علــي الــداودي، د. حســن حممــد اوــداوي -71
توزي   ،القاهر  ،النتاب العاتك لصناعة 1وتنازع االختصاص القضائي وتنفي  األحنا  األجنبية، ج

 .1119 ،بغداد ،املنتبة القانونية
 . 2942/ 2941 ،الوجي  يف احلقو  العينية األصلية، بغداد -د. صال  الدين الناهي -72

 -ب( اجملمت ال ا و ية:
أسالي  فض تنـازع القـوانن ذي الطـاب  الـدويل يف القـانون الوضـعي املقـارن  -د. عنايت عبد احلميد -2

 .45، العدد 2995السنة  ،ل(، جملة القانون واالقتصاد)حتليل وأتصي
 ،العدد العاشر.2998السنة  ،73السنة  ،جملة نقابة ااامن األردنية -1

 -ال( النصوص ال ا و ية:
 . 2952لسنة  61القانون املدين العراقي رقم  -2
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 .2949لسنة  87قانون املرافعات العراقي رقم  -1
 -د( ال رارات  ا حكام ال ضائية:

، املنشـور يف 2958/ 18/5بتاريخ  2958حقوقية،  216بغداد، رقم  ،ر انمة التميي  العراقيةقرا -2
 جملة القضاء، العدد ال اين.

، 2943/ 1/ 29بتــــأريخ  2944، حقوقيــــة، 1617بغــــداد، املــــرقم  ،قــــرار انمــــة التمييــــ  العراقيــــة -1
 املنشور يف جملة القضاء، العدد األول.

ـــــــة مبوجـــــــ  قرارهـــــــا/ لييـــــــ ، حقـــــــو ، رقـــــــم قـــــــرار حمنمـــــــة التمييـــــــ  األرد -7 الصـــــــادر يف  87   579ني
 ، العدد الراب .11السنة  ،، املنشور يف جملة نقابة ااامن21/22/2987

، 73، املنشور يف جملة نقابة ااامن، السنة 2998/ 631حقو ، رقم  ،قرار حمنمة التميي  األردنية -6
 العدد العاشر. 
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