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 الكوت الجامعة كمية  –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص 

 م.م موج ماجد 

 المحاضرة االولى .

 

 -:تمييد 

 تعريف القانون الدولي الخاص  \اوال 

ف ليساففففففب ت ليتفففففف  تفففففف خت  ففففففست ل ففففففبق    يختلففففففف تلقيففففففف لي ففففففباخت ليفففففف خي  ليخففففففب   ففففففبختا
هفففف  ج ليةااففففيط   ليسففففخ ت   سقتفففف  لقةبافففف    تاففففب   لي ففففخلايت    خليساففففب ت ليتفففف  لختلففففف  يوففففب

 تاب   لقختصب  لي  ب    تافيذ لقحتبم لقةا يط .

  وت ت خت ةسيع هذ  ليسخل يع    ل بق لي باخت لي خي  ليخب  لم  ل وب     .

 االتجاه الضيق  -االتجاه االول :

 0000خهخ   خق  يا ام ليى لتةبهيت 

افففففب   ففففف  ليسبايفففففب خلي بييفففففب ج ي صفففففق سافففففب ت لي فففففباخت ليففففف خي  ليخفففففب   ليسخقفففففف ليفففففذ  -1
. خ افففففففبل علفففففففى ذيفففففففل   يلفففففففقف لي فففففففباخت ليففففففف خي  علفففففففى سافففففففايط تافففففففب   لي فففففففخلايت   ففففففف  

 ليخب  ج 

" ذيفففففل ليففففففق  سفففففت لي فففففباخت ليفففففذ  ي حفففففل  ففففف  تح يففففف  ليفففففذ  يحتفففففم ليلاقفففففب  لي باخايفففففط ذل  
 ليلاصق لقةا   "

قاتلخاففففففتخايط ج خ سخة فففففففن يلففففففست لي ففففففباخت ليففففففف خي  ليسخقففففففف ليففففففذ  اففففففب   ففففففف  ليفففففف خت ل -2
ليخففففففففب  ساففففففففب ت تاففففففففب   لي ففففففففخلايت ختاففففففففب   لقختصففففففففب  لي  ففففففففب   ختافيففففففففذ لقحتففففففففبم 

 خ ابلل على ذيل يلقف لي باخت لي خي  ليخب  لقةا يط .
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ليففففففففذ  ي حففففففففل  فففففففف   فففففففف  ليتاففففففففب    ففففففففيت لي ففففففففخلايت ختاففففففففب   " ذيففففففففل ليفففففففففق  سففففففففت لي ففففففففباخت 
خبصفففففط ذل  عاصفففففق لةا ففففف  ختتتففففففت قخلعففففف     يفففففبت  لقختصفففففب  لي  فففففب    لفففففات عاقفففففط

لي فففففباخت ليخلةففففف  ليت  يفففففف خخقيفففففط لي  فففففبل  ففففف  ليفصفففففت  ففففف  ليساب عفففففب   يوفففففب   خيلحفففففف  فففففن 
 ساايط تافيذ لقحتبم لقةا يط "

 

 الموسع االتجاه  –االتجاه الثاني 

باخت خهفففففخ لتةفففففب  ليف فففففن لياتياففففف  خهفففففخ ليف فففففن ليافففففب    ففففف  ليلفففففقلف   خ يفففففن تففففف خت  ففففف  ا فففففبف لي ففففف
ليفففففف خي  ليخففففففب  ساففففففب ت ليةااففففففيط   خليسففففففخ ت  خسقتفففففف  لقةبافففففف   ختاففففففب   لي ففففففخلايت  ختاففففففب   

خ اففففففبلل علففففففى ذيففففففل يلففففففقف لي ففففففباخت  000تصففففففب  لي  ففففففب     ختافيففففففذ لقحتففففففبم لقةا يففففففط لقخ
 لي خي  ليخب  

ليففففف خي  يا فففففقل  و ليةاافففففيط خليسفففففخ ت    ي حفففففل  ففففف  ليتخ يفففففع" ذيفففففل ليففففففق  سفففففت لي فففففباخت ليفففففذ  
ختح يفففففف  سقتفففففف  لقةبافففففف   فففففف   خيففففففط سففففففب  خيوففففففتم   قلاففففففط سلففففففتلط تاففففففب   لي ففففففخلايت قيةففففففب  حففففففت 
 س ت ففففب  يتلففففيت لي ففففباخت ليخلةفففف  ليت  يففففف علففففى ليلاقففففط لي باخايففففط ليسلففففخ ط  لاصففففق لةا فففف    

صففففب  سحففففبتم لي خيففففط  فففف   فففف  ليساب عففففب  ليتفففف  تت ففففست س ففففت هففففذ  تسففففب يتتفففففت  تح يفففف  لخت
 ليلاقط خ يبت تيفيط تافيذ ليحتم لقةا   "

 

 طبيعة القانون الدولي الخاص ثانيا : 

 -يتح ي    يلط لي باخت لي خي  ليخب  ت بق لقا لط ليتبييط ج

 ىل القانون الدولي الخاص قانون بالمعنى الصحيح ؟ |س 

خفففففاف  ففففف  لت لي خلعففففف  ليسايسفففففط يلسافففففب ت ليتففففف  تففففف خت  ففففف  هفففففذل ليسخ فففففخ  هففففف  سفففففت ق  –ج 
 لي باخت قت يوب صفط لقي لم .
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ىلللل القلللانون اللللدولي الخلللاص قلللانون دوللللي ام انلللو قلللانون داخملللي   قلللانون وطنلللي    |س 
 ؟

 قأيبت جيخة   –ج 

يفففففذه  ليفففففى لت ةسيفففففع قخلعففففف  لي فففففباخت ليففففف خي  ليخفففففب  خ ايفففففط ختاتفففففف  عاوفففففب  -ليفففففقأ  لقخت ج
ت  ففففلوب   خهفففف  ت  ففففف  فففف  حفففف خ  لقلففففيم تففففصفففففط لي خييففففط   حيففففل يتتفففففت سلففففق  تففففت  خيففففط  خ 

 . خيط 

يفففففط   يتخاوفففففب يفففففذه  ليفففففى لت قخلعففففف  لي فففففباخت ليففففف خي  ليخفففففب  هففففف  قخلعففففف   خي -ليفففففقأ  لي فففففبا  ج
خلحفففففف       خيففففففط ساففففففبر  ففففففات ق سففففففتعاقففففففب  لق ففففففقل  ليتففففففب ليت يلفففففف    خت  يتففففففخت يوففففففب ايم تفففففف

 ليذ  يحتسوب  خييب خيير خ ايب . خعلين  يتخت لي باخت

تسفففففب لت ليت يفففففق سفففففت قخلعففففف  لي فففففباخت ليففففف خي  ليخفففففب  تفففففق  يسصففففف ق  خيففففف  تاخفففففذ سافففففن لحتبسوفففففب 
 تس ب ئ لي باخت لي خي  ليخب  .

ييت يستففففففت لي ففففففخت  ففففففات لي ففففففباخت ليفففففف خي  ليخففففففب  قففففففباخت خ افففففف  يففففففن سيوففففففق  خ ففففففيت هففففففذيت ليففففففقأ
 .  لي خي 

 س | ىل القانون الدولي الخاص قانون عام ام قانون خاص ؟

ليحفففففبف لي خلعففففف  ليتففففف  تفففففايم سافففففب ت لي فففففباخت ليففففف خي  ليخفففففب     سفففففت لي فففففباخت يصفففففل   –ج 
ليلففففففبم لخ ليخففففففب   صففففففخق  تبسففففففط   تسففففففب خيتلففففففذق لافففففف ب  صفففففففط لي خييففففففط عليففففففن خااففففففيبت لصففففففلن 

لي ففففففففباخت ليفففففففف خي   وففففففففخ   ففففففففط   يلففففففففط سختل ذل خففففففففب  يليفففففففف لخل  . خيففففففففذيل  بي ففففففففباخت ليفففففففف خي  ل
  بي لخل  خلي باخت ليخب   بيلبم 

  خقفففف  غيففففق سخ  ففففط قفففف  تتففففخت خقفففف  يففففقف  لفففف  ليف ففففن ليففففى لت تاففففسيط لي ففففباخت ليفففف خي  ليخففففب  
حفففففبخت  ل فففففوم لافففففت  ليوب  سصففففف لق لخفففففق س فففففت ج تافففففب   لي فففففخلايت لخ لي فففففباخت ليخفففففب  ليففففف خي  

 لخ ليسةبسلط لي خييط  .
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ق  خ  يفففففف  تاففففففسيط لي ففففففباخت ليفففففف خي  ليخففففففب  هفففففف  يتاففففففسيب  يففففففم تاففففففت ل  لففففففوغيففففففق لت هففففففذ  ل
....  خقففففف  ذتقهفففففب لي فففففباخت ليسففففف ا  ليلقلقففففف   ففففف  سفففففخل   عاففففف   يفففففبت سصفففففب ق ليتافففففسيط ليلفففففب لط 

 لي باخت لي خي  ليخب  .

 

 ثالثا : مصادر القانون الدولي الخاص 

 -ه  ج هابل خسر سصب ق يل باخت لي خي  ليخب   

 قيع ليتل -1
 لقعقلف ليخ ايط خلي خييط -2
 لي  بل -3
 ليسلبه ل  -4
 ليف ن خس ب ئ لي باخت لي خي  ليخب  . -5

 

 س | ما الحكم اذا تعارضت االتفاقية مع القانون الداخمي ؟

 -:  ية  ليتفقيف  يت سب -ج

لذل تباففففففف  لقتفبقيفففففففط قح فففففففط علفففففففى لي فففففففباخت ... خهافففففففب  فففففففات لقتفبقيفففففففط تااففففففف  لي فففففففباخت  -1
 ليى ق ع ليتلبق  . لياب ف    ق سب يؤ   

  يت حبيتيت  لذل تبا  لقتفبقيط اب  ط يل باخت .... خهاب يل م ليتفقيف  -2
علفففففى  يط لقتفبقيففففط ختقةيحوففففبي  فففف   ا  ففففلعفففف م خةففففخ  افففف  حبيففففط  –ليحبيففففط لقخيففففى 

 خ ين قأيبتلي باخت ليسلبق  
 ساق لقتفبقيط قخ  على لي باخت . - أ
يففففط خخةففففخ  لست ففففبت لي ب فففف   سففففق سلففففقعن خت  يففففف تف ففففيت لي ففففباخت علففففى لقتفبق  -  

قباخافففففن ليفففففخ ا    خلت تفففففبت هفففففذل ليت  يفففففف افففففيؤ   ليفففففى تحسفففففت ليسافففففؤخييط لي خييفففففط 
. 
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سففففط لخ خبصففففط  اافففف  يط خةففففخ  افففف  قففففباخا  ي  فففف   صففففخق  عبحبيففففط  –ليحبيففففط لي بايففففط 
 فففففليتوب افففففخلل لتباففففف  افففففب  ط علفففففى لي فففففباخت لم قح فففففط يفففففن . خهافففففب تف فففففت لقتفبقيفففففط خل 
 . ف خيوست لي باخت ليخ ا  لقتفبقيط خت  

لعففففففب    سففففففت قففففففباخت 16خخق   فففففف  لي ففففففخلايت ليلقلقيففففففط افففففف  خففففففب  خهففففففخ افففففف  ليسففففففب   
 فففففف  هففففففذل لي ففففففباخت   قيففففففؤ خليتفففففف  تففففففا  علففففففى لاففففففن  1223ياففففففاط  22ليسةففففففقسيت ققففففففم 

لحتفففففففبم ليسلبهففففففف ل  خلقتفبقيفففففففب  ليتففففففف  تل ففففففف  قعفففففففب   ليسةفففففففقسيت ختلت فففففففق لحتفففففففبم هفففففففذل 
 لي باخت سل يط  س ت بهب .

خليتفففف  تففففا  علففففى لاففففن  22خليففففا  ليلففففبم هففففخ سففففب خق   فففف  لي ففففباخت ليسفففف ا   فففف  ليسففففب   
ليسلايفففففففففففط  تايفففففففففففيم لقختصفففففففففففب  لي  فففففففففففب   ق ت  فففففففففففف لحتفففففففففففبم ليسفففففففففففخل  ليافففففففففففب  ط و خ 

خليتاففففقيل    لذل خةفففف  افففف  علففففى خا وففففب  فففف  قففففباخت خففففب  لخ سلبهفففف    خييففففط اب ففففذ  
    ليلقلف .

  



1 
 

 كمية الكوت الجامعة –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد 

 المحاضرة الثانية  

 

 الجنسية  

 نقسم دراسة موضوع الجنسية على اربعة محاور ...

 المبادئ العامة لمجنسية . –المحور االول 

 اسس جنسية الشخص الطبيعي في القانون العراقي  –المحور الثاني 

 اسس جنسية االشخاص المعنوية وبعض المنقوالت في القانون العراقي –المحور الثالث 

اسس تنازع الجنسيات واالختصاص القضائي فيها وحجية االحكام الصادرة  –المحور الرابع 
 فيها ووسائل اثباتها في القانون العراقي .

 

 المبادئ العامة لمجنسية 

 

 .تعريف الجنسية واهميتها واركانها 

 تعريف الجنسية  \اوال 

 تعرف الجنسية بأنيا " رابطة قانونية سياسية تربط شخصا بدولة "
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تترتييييي علييييييا حقييييوم والتةاميييياش متبادليييية بييييي  الشييييخ  والدوليييية    حييييم   رابطةةةةة قانونيةةةةةفييييي  
 .الشخ  بالحماية القانونية والتةامو باالعباء العامة  الخدمة العس رية ودفع الضرائي 

النيييييا تجعييييخ ميييي  الشييييخ  احييييد اعضيييياء الدوليييية   ويختلييييف تبعييييا ليييي ل   سياسةةةةيةرابطةةةةة وىيييي  
 مر ةه القانون  ع  مر ة االجنب  .

 

 اهمية الجنسية  \ثانيا 

 . ويختلييييييف بنيييييياء تتجسييييييد اىمييييييية الجنسييييييية ب ونيييييييا اداب لتوةيييييييع االفييييييراد ج رافيييييييا بييييييي  الييييييدوخ 
 ع  مر ة االجنب  ف  الحقوم الواجباش .مر ة الوطن   على  ل 

 

 اركان الجنسية  \ثالثا 

 للجنسية ار ا  ثالثة وى  :

فييييييال بييييييد ميييييي  وجييييييود دوليييييية تميييييين  الجنسييييييية   ويجييييييي ا  ت ييييييو  ىيييييي ه الدوليييييية ...  الدولةةةةةةة -1
لسيييييييييادب    مييييييييا فيييييييي  متمتعيييييييية بالشخصييييييييية الدولييييييييية .وال ييييييييييم بعييييييييد  ليييييييي  ا  ت ييييييييو  ناقصيييييييية ا

الفاتي ييييييا  التيييييي  تعييييييد دوليييييية داخييييييخ دوليييييية اخيييييير  ىيييييي  ايطاليييييييا وفييييييييا الييييييف شييييييخ  يحملييييييو  
جنسيييييييتيا . و ييييييي ل   مييييييا حصيييييييخ فيييييي  العيييييييرام عنيييييييدما اصييييييدر اوخ قيييييييانو  جنسييييييية فييييييي  سييييييينة 

 وىو تحش االنتداي . 9191

ال  االنسييييييا  ل ييييييخ شييييييخ  طبيعيييييي  ل االنسييييييا    اىلييييييية التمتييييييع بالجنسييييييية ... شةةةةةةخص ال-2
انتييييييى نظيييييام اليييييرم والعبوديييييية اصيييييب  مييييي  اشيييييخا  القيييييانو  اليييييدول  الخيييييا  وليييييي  بعيييييد ميييييا 

ميييييي  موضييييييوعاتو   فيييييييو يتمتييييييع بالشخصييييييية القانونييييييية ولييييييي  سييييييلعة يبيييييياع ويشيييييير  . و يييييي ل  
الشيييييييخ  المعنيييييييوت  الشييييييير ة فيييييييي  تتمتيييييييع بالجنسيييييييية وفقيييييييا للشيييييييروط التييييييي  يضيييييييعيا المشيييييييرع 

 الوطن  ف   خ دولة .
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بييييييالوالدب ميييييي  احييييييد الييييييوطنيي  او وىيييييي ه الرابطيييييية قييييييد تتمثييييييخ ...  رابطةةةةةةة قانونيةةةةةةة سياسةةةةةةية-3
فيييي  الدوليييية او بييييامور اخيييير  سيييينراىا الحقييييا عنييييد البحيييي  فيييي  اسيييي  التمتييييع بالجنسييييية   االقاميييية 

والرابطيييية الميييي  ورب ىيييي  ميييي  تجعييييخ الشييييخ  وطنيييييا وتجعلييييو منسييييوبا للدوليييية ميييي  خييييالخ تمتعييييو 
 بجنسيتيا وم  ثم تحملو بالواجباش وتمتعو بالحقوم .

 

 الطبيعة القانونية لمجنسية

 

 -اختلف الفقياء ف  آراءىم حوخ الطبيعة القانونية للجنسية   حي  تباينوا ف  رأي  :

ا  الجنسيييييييييية  اش طبيعييييييييية تعاقديييييييييية   واوخ مييييييييي  رو  ليييييييييي ه النظريييييييييية ودافيييييييييع  –اليييييييييرات االوخ 
  اليييي ت  ىييييي الييييى ا  الجنسييييية ىيييي  عقييييد ملييييةم للجييييانبي     عنيييييا ىييييو الفقيييييو االلمييييان  ل فيييياي 

 الدولة والفرد   وااليجاي فييا نوعا  :

 ايجاي عام موجو للجميع  وى ا ف  الجنسية االصلية الت  تفرض بالوالدب  -9
التيييييي  تميييييين  ايجيييييياي خييييييا  موجييييييو لشييييييخ  معييييييي   وىيييييي ا فيييييي  الجنسييييييية الم تسييييييبة  -9

 لوبة منو لالجنب  عند طلبيا وبعد اتمام الشروط المط

 والقبوخ فييا ايضا نوعا  :

 قبوخ ضمن  وى ا ف  الجنسية االصلية الت  تفرض على الشخ  بعد والدتو -9
قبيييييوخ صيييييري  وىييييي ا فييييي  الجنسيييييية الم تسيييييبة عنيييييدما يبيييييي  الشيييييخ  االجنبييييي  الرا يييييي  -9

 ف  ا تساي جنسية دولة معينو ر بتو ف   ل  بصورب صريحة .

 االنتقاداش الموجية لي ه النظرية .. 

 ال يتوافر ف  الجنسية ما يستلةمو العقد م  توافم ارادتي  وخاصة ف   -9

ل ات بييييييالوالدب ميييييي  مييييييواط    او حييييييم الجنسييييييية المفروضيييييية علييييييى اسييييييا  حييييييم الييييييدم  - أ
 االقليم ل ات بالوالدب ف  اقليم الدولة   
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 قد تلحم الةوجة االجنبية بجنسية ةوجيا بمجرد الةوا  م  دو  ر بتيا .  - ي
قيييييد تلحيييييم ةوجييييية المتجييييين  واوالده الصييييي ار بالجنسيييييية التييييي  ا تسيييييبيا ىييييي ا المتجييييين    - ش

 دو  اختيارىم .

ا  الدوليييييية حييييييرب فيييييي  ميييييين  جنسيييييييتيا وسييييييحبيا وردىييييييا بحسييييييي مصييييييالحيا العليييييييا وظروفيييييييا -9
واالجتماعيييييية واالقتصييييييادية دو  ا  ي يييييو  بأسيييييتطاعة الفييييييرد ا  ي يييييير مييييي   ليييييي  .   السياسيييييية 

 وم  ثم فال يم   عد الجنسية عقدا ناجما ع  توافم ارادتي  .

ا  الجنسيييييية مييييي  الييييينظم القانونيييييية الميمييييية فييييي  الدولييييية ومييييي  اعمييييياخ السييييييادب فيييييال يم ييييي  ا  -3
تنادا اليييييى مبيييييدأ سيييييلطا  االرادب ت يييييو  مجييييياال الرادب االشيييييخا  ي يفونييييييا بحسيييييي مشييييييئتيم اسييييي

. 

البييييييد ميييييي  تييييييوافر االىلييييييية الالةميييييية للتعاقييييييد   وىيييييي ا ال ينطبييييييم داءمييييييا فيييييي  حيييييياالش فييييييرض -4
الجنسييييية  ميييييا فييييي  الجنسيييييية االصييييلية التييييي  تفيييييرض عليييييى الطفييييخ بمجيييييرد والدتيييييو وىييييي ا اليم ييييي  

 ا  يحصخ ا ا  انش الجنسية عقدا .

 

تنشييييييئيا الدوليييييية بقييييييانو  لمصييييييلحتيا ومصييييييلحة  ا  الجنسييييييية عالقيييييية قانونيييييييةالييييييرأت الثييييييان  ... 
وسيييييحبيا  الشيييييخ  معيييييا . والدولييييية وحيييييدىا  اش سيييييلطا  فييييي  تنظيمييييييا ووضيييييع شيييييروط منحييييييا 

وردىيييييا وفقيييييا لمصيييييالحيا العلييييييا اسيييييتنادا اليييييى مبيييييدأ ل حريييييية الدولييييية فييييي  اميييييور جنسييييييتيا   وىيييييو 
 الرأت الراج  مبدأ مسلم بو فقيا وقضاءا ... وى ا ىو 
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 الكوت الجامعةكمية  –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد

 المحاضرة الثالثة

 

 

  الجنسية في المستقرة والمبادئ جنسيتها امر في الدولة سمطان

 

 ،نسػػػػػ  ي ج أمػػػػور فػػػػػ  حػػػػرة الدولػػػػػ  فا ذكرنػػػػ   -- جنسللللليتها امللللر فلللللي الدوللللللة سللللمطان : اوال
 .. ال  ل    رات بب الع  ق دو    مطمق  ل ست الحر   ىذه ولكف

 :  ف  االع ب رات ىذه و  مثؿ الدول مصالح من مستمدة اراتباعت-1

 امػػػور فػػػ  حر  يػػػ  مػػػف بنفسػػػي  ف يػػػ  دحػػػو  ي بعضػػػ مػػػ  وؿلػػػدا  عقػػػدى  ال ػػػ  اتيلللاالتفاق - أ
 عػػػػػػدـب تقضػػػػػػ ال ػػػػػػ  1910 سػػػػػػن  واسػػػػػػب ن   االكػػػػػػوادور ا ف ق ػػػػػػ ت  ذلػػػػػػؾ مثػػػػػػ ؿ جنسػػػػػػ  ي 

 اقمػػػػػ ـ وف فػػػػػ  ولػػػػػد الػػػػػذ ف ف األسػػػػػب ن  الرع  ػػػػػ  أطفػػػػػ ؿ عمػػػػػ   االكػػػػػوادور جنسػػػػػ   ضفػػػػػر 
 لمعالقػػػػػػػػ ت نػػػػػػػػ  ف   ف ق ػػػػػػػػ  ا فػػػػػػػػ  االخ  ػػػػػػػػ ر  البرو وكػػػػػػػػوؿ وكػػػػػػػػذلؾ.  االكػػػػػػػػوادور دولػػػػػػػػ 

 الدبموم سػػػػػػػ   البعثػػػػػػػ  افػػػػػػػراد عمػػػػػػػ  الجنسػػػػػػػ  فػػػػػػػرض   بشػػػػػػػ ف ۱۹۹۱ لسػػػػػػػن  الدبموم سػػػػػػػ  
 ممزمػػػػػ  واصػػػػػب    1962 ؿ سػػػػػن  البرو وكػػػػػو  ىػػػػػذا عمػػػػػ  العػػػػػراؽ صػػػػػ دؽ وقػػػػػد واوالدىػػػػػـ،

 دن عن
 اخػػػػر  دولػػػػ  رع  ػػػػ  عمػػػػ  جنسػػػػ  ي  الدولػػػػ  فػػػػرض جػػػػواز عػػػػدـ ومث لػػػػو الللللدولي العللللر   - ب

 ب نن  وب نيـ  رابط  وجود دوف

 



 

2 
 

  األشخاص مصالح من مستمدة اعتبارات -2

 م طمبػػػػػ ت بػػػػػ ف ال ػػػػػوازف جػػػػػؿ فػػػػػرضا مػػػػػف ضػػػػػ  ؿ بقػػػػػدر ولػػػػػو االشػػػػػخ   ارادة  ح ػػػػػـر أف  جػػػػػب
 االعػػػػػػػالف مػػػػػػػف 11 المػػػػػػػ دة جسػػػػػػػدت وقػػػػػػػد. العدالػػػػػػػ  ومبػػػػػػػ د  اإلنسػػػػػػػ ن   واالع بػػػػػػػ رات السػػػػػػػ  دة

 يمكللللن وال -2. جنسللللية فللللي الحلللل  فللللرد لكللللل -1: نصػػػػي  ب ذلػػػػؾ االنسػػػػ ف لحقػػػػوؽالعػػػػ لم  
 قانوني  وغمس دون تغييرها ح  منو  هيتجنس منا فعست أحد يحرم أن

االشػػػػػػخ   وىػػػػػػ  صػػػػػػ ل  مدة مػػػػػػف  مكػػػػػػف اف نسػػػػػػ ن ا االع بػػػػػػ رات المسػػػػػػ مومػػػػػػف ىػػػػػػذه المػػػػػػ دة 
 -نفسي  المب د  المس قرة ف  الجنس   وال   نب ني  ك ل  ل  :

 : المبادئ المستقرة في الجنسية :ثانيا 

 ح  االنسان في جنسية وحالة الال جنسية  -: المبدأ االول

 ربطػػػػػػو بدولػػػػػػ  مع نػػػػػػ  الف ح لػػػػػػ  الالجنسػػػػػػ   ح لػػػػػػ  شػػػػػػ ذة فػػػػػػ  لكػػػػػػؿ انسػػػػػػ ف حػػػػػػؽ فػػػػػػ  جنسػػػػػػ   
المج مػػػػػ  و جػػػػػب العمػػػػػؿ عمػػػػػ   ف د يػػػػػ  . ومثػػػػػ ؿ االشػػػػػخ   الػػػػػذ ف ال جنسػػػػػ   ليػػػػػـ ىػػػػػـ ال جػػػػػر 

، ولػػػػذلؾ  عقػػػػد جنسػػػػ   اخػػػػر   اك سػػػػبو ومػػػػف اسػػػػقطت عػػػػنيـ جنسػػػػ  يـ عمػػػػ  سػػػػب ؿ العقوبػػػػ  ولػػػػـ  
 الدوؿ ا ف ق  ت مع ن  لمع لج  مثؿ ىذه الح الت كم  و صدر قوان ف داخم   :

 1912مػػػػػف اال ف ق ػػػػػ ت .. اال ف ق ػػػػػ  ال ػػػػػ  اقرىػػػػػ  مجمػػػػػس ج معػػػػػ  الػػػػػدوؿ العرب ػػػػػ  سػػػػػن   -1
لمك فحػػػػػػ  الالجنسػػػػػػ   لمػػػػػػف  ن مػػػػػػ  بةصػػػػػػمو الػػػػػػ  احػػػػػػد  دوؿ الج معػػػػػػ  العرب ػػػػػػ  و قػػػػػػ ـ 
فعػػػػػال فػػػػػ  دولػػػػػ  عرب ػػػػػ  اخػػػػػر  ه ػػػػػر ال ػػػػػ   ن مػػػػػ  ال يػػػػػ  بةصػػػػػمو ولػػػػػـ  ك سػػػػػب جنسػػػػػ   

ال ػػػػػػ  اخػػػػػػذت بحػػػػػػؽ  1991  مع نػػػػػػ  . وا ضػػػػػػ  مع ىػػػػػػدة  قم ػػػػػػؿ حػػػػػػ الت الالجنسػػػػػػ   سػػػػػػن
 االقم ـ لفرض الجنس   .

والػػػػػذ   قضػػػػػ  ب جبػػػػػ ر  1510ومػػػػػف القػػػػػوان ف .. القػػػػػ نوف الصػػػػػ در فػػػػػ  سو سػػػػػرا سػػػػػن   -2
عػػػػػد م  الجنسػػػػػ   المق مػػػػػ ف فػػػػػ  وال   يػػػػػ  عمػػػػػ  اك سػػػػػ ب جنسػػػػػ  ي  . والقػػػػػ نوف ال ركػػػػػ  
الػػػػذ  نػػػػ  عمػػػػ  فػػػػرض الجنسػػػػ   عمػػػػ  المولػػػػود مػػػػف ابػػػػو ف مجيػػػػول ف ل ػػػػرض مك فحػػػػ  

    ، وىن ؾ نصو  ف  الق نوف العراق  سنشرحي  ف  محمي  الحق  .الالجنس
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 ح  االنسان في جنسية واحدة وحالة ازدواج الجنسية  -المبدأ الثاني :

 قصػػػػد بػػػػةزدواة الجنسػػػػ   او  عػػػػدد الجنسػػػػ   ىػػػػو اف  كػػػػوف لمشػػػػخ  الواحػػػػد جنسػػػػ   دول ػػػػ ف او 
فقػػػػػو الػػػػػ  اف االنسػػػػػ ف لػػػػػو الحػػػػػؽ فػػػػػ  اكثػػػػػر فػػػػػ  الوقػػػػػت نفسػػػػػو، و ػػػػػذىب الػػػػػرأ  ال  لػػػػػب فػػػػػ  ال

جنسػػػػػػ   واحػػػػػػدة فقػػػػػػط . واف ح لػػػػػػ  ازدواة الجنسػػػػػػ   ح لػػػػػػػ  شػػػػػػ ذة فػػػػػػ  الح ػػػػػػ ة الواقع ػػػػػػ  و جػػػػػػػب 
مك فح يػػػػػ  الف الشػػػػػخ  الواحػػػػػد سػػػػػػ  حمؿ اعبػػػػػ ع ع مػػػػػ  منبثقػػػػػ  مػػػػػػف جنسػػػػػ  ت م عػػػػػددة سػػػػػػواع 

، و ػػػػذىب ىػػػػذا الػػػػرا  الػػػػ  اف احػػػػد  اسػػػػ ل ب حػػػػؿ ىػػػػذه االشػػػػك ل   ىػػػػو اف الحػػػػرب وافػػػػ  السػػػػمـ 
 جبػػػػر الدولػػػػ  كػػػػؿ شػػػػخ  لػػػػو جنسػػػػ  ت م عػػػػددة عمػػػػ  اخ  ػػػػ ر احػػػػدى  فػػػػ  مػػػػدة مع نػػػػ  و  ر ػػػػب 

 عم  ذلؾ فقده الجنس  ت االخر  .

فػػػػػةف ىػػػػػذا الػػػػػرأ  لػػػػػـ  عػػػػػد لػػػػػو وجػػػػػود فػػػػػ  الوقػػػػػت الح ضػػػػػر وبعػػػػػد اف اجػػػػػ ز  علللللرا لاملللللا فلللللي ا
ح لػػػػػ  ازدواة الجنسػػػػػػ   . فقػػػػػػد  2009وقػػػػػ نوف الجنسػػػػػػ   الن فػػػػػذ لسػػػػػػن   2001الدسػػػػػ ور العراقػػػػػػ  

يجللللوز تعللللدد الجنسللللية لمعراقللللي   "  2001مػػػػف دسػػػػ ور العػػػػراؽ لسػػػػن   1-15 ع فػػػػ  المػػػػ دة جػػػػ
وعملللن ملللن يتلللولن منصلللبا سلللياديا او امنيلللا رفيعلللا التخملللي علللن ا  جنسلللية اخلللر  مكتسلللبة  

فقػػػػػد نػػػػػ  فػػػػػػ   2009لسػػػػػػن   29امػػػػػ  قػػػػػ نوف الجنسػػػػػػ   الن فػػػػػذ رقػػػػػـ   ويلللللنكم قلللللل  بقللللللانون  
الللللق  يكتسللللب جنسللللية اجنبيللللة بجنسلللليته العراقيللللة  يحللللتفك العراقللللياوال عمػػػػ  "  \ 10المػػػػ دة 

  ما لم يعمن تحريريا التخمي عن جنسيته العراقية 

 

 ح  االنسان في االحتفاك بجنسيته او تغييرها . -المبدأ الثالث :

مػػػػػػف االعػػػػػػالف العػػػػػػ لم  لحقػػػػػػوؽ  11..  ػػػػػػن  المػػػػػػ دة  لجنسػػػػػػ   ب فػػػػػػ  االح فػػػػػػ ظالحػػػػػػؽ  –اوال 
دوف مسػػػػػوغ قػػػػػ نون  ، و ػػػػػذىب الفػػػػػو  االنسػػػػػ ف عمػػػػػ  عػػػػػدـ جػػػػػواز حرمػػػػػ ف انسػػػػػ ف مػػػػػف جنسػػػػػ  و

 ول  ف  ح ل  ف :ال  اف االنس ف  مكف اف  حـر مف جنس  و و عد ذلؾ مف المب د  المقب

منػػػػػػػ  ازدواة الجنسػػػػػػػ   : كحرمػػػػػػػ ف المػػػػػػػرأة مػػػػػػػف جنسػػػػػػػ  ي  االصػػػػػػػم   بعػػػػػػػد زواجيػػػػػػػ  مػػػػػػػف  -1
اجنبػػػػػ  واك سػػػػػ بي  جنسػػػػػ   زوجيػػػػػ  بةخ   رىػػػػػ  ، او حرمػػػػػ ف الشػػػػػخ  مػػػػػف جنسػػػػػ  و بعػػػػػد 
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اك سػػػػػػ بو جنسػػػػػػ   اجنب ػػػػػػ  ، و الحػػػػػػظ اف قػػػػػػ نوف الجنسػػػػػػ   العراقػػػػػػ  الن فػػػػػػذ  ر ػػػػػػب عمػػػػػػ  
مػػػػػػف جنسػػػػػػ  و العراق ػػػػػػ  بعػػػػػػد اف سػػػػػػم  بػػػػػػةزدواة الحػػػػػػ الت المػػػػػػذكورة حرمػػػػػػ ف الشػػػػػػخ  

 الجنس   كمبدأ كم  وضحن  انف  .
شػػػػخ  مػػػػف جنسػػػػ  و عمػػػػ  سػػػػب ؿ العقوبػػػػ  .. كمػػػػ  لػػػػو ار كػػػػب جػػػػرا ـ مخمػػػػ  حرمػػػػ ف ال  -2

بػػػػةمف الدولػػػػ  وسػػػػالم ي  او فػػػػ  وظ فػػػػ  عسػػػػكر   او مدن ػػػػ  لػػػػد  دولػػػػ  اجنب ػػػػ  . و ن قػػػػد 
ك لقػػػػػ نوف السػػػػػعود   ف القػػػػػوان ف  ػػػػػن  عم ػػػػػو فػػػػػ  حػػػػػ الت مع نػػػػػ الػػػػػبعض ذلػػػػػؾ ، ولكػػػػػ
والمصػػػػػر  ، و الحػػػػػظ اف المشػػػػػرع العراقػػػػػ  لػػػػػـ  ػػػػػن  عمػػػػػ  اكثػػػػػر وال ركػػػػػ  والبحر نػػػػػ  

حػػػػػػ الت اسػػػػػػق ط الجنسػػػػػػ   عمػػػػػػ  سػػػػػػب ؿ العقوبػػػػػػ  ال ػػػػػػ  كػػػػػػ ف القػػػػػػ نوف السػػػػػػ بؽ  نظميػػػػػػ  
 وسنبحثو ف  موضعو الحق  .

بػػػػػػػػدأ السػػػػػػػػ  د فػػػػػػػػ  العد ػػػػػػػػد مػػػػػػػػف القػػػػػػػػوان ف ، فػػػػػػػػ      ػػػػػػػػر الجنسػػػػػػػػ   .. كػػػػػػػػ ف المالحػػػػػػػػؽ  –ث ن ػػػػػػػػ  
 قضػػػػػػػ  بػػػػػػػةف الجنسػػػػػػػ    بقػػػػػػػ  مالزمػػػػػػػ  لمشػػػػػػػخ  دا مػػػػػػػ  وال  سػػػػػػػ ط    كػػػػػػػ النكم ز  واالم ركػػػػػػػ 

    رىػػػػػ  النيػػػػػ  ب لنسػػػػػب  ال ػػػػػو بمث بػػػػػ  االـ فك ػػػػػؼ   صػػػػػور اف  بػػػػػدؿ االنسػػػػػ ف امػػػػػو . ولكػػػػػف ىػػػػػ  
   اف    ػػػػػر جنسػػػػػ  و و خ ػػػػػ ر جنسػػػػػ شػػػػػخ مالمبػػػػػدأ    ػػػػػر فػػػػػ  اوقػػػػػ ت الحقػػػػػ  واصػػػػػب   حػػػػػؽ ل

 اخر  ، و ق د بعض القوان ف ىذه الحر   بشروط مثؿ :

لكػػػػػػػ   ػػػػػػػ مكف الشػػػػػػػخ  مػػػػػػػف     ػػػػػػػر جنسػػػػػػػ  و اف  ػػػػػػػ د    شػػػػػػػ رطالػػػػػػػذ   -القػػػػػػػ نوف ال ركػػػػػػػ  :
 الخدم  العسكر   و س حصؿ موافق  الحكوم  .

  ش رط موافق  ر  س الجميور   -الق نوف المصر  :

 ع  ش رط اذف مسبؽ مف ر  س الوزرا -الق نوف السعود  :

والقػػػػ نوف البحر نػػػػ  فقػػػػد اجػػػػ زا     ػػػػر الجنسػػػػ   مػػػػف دوف شػػػػرط  العراقللللي الجنسللللية قللللانونامػػػػ  
 .  ذكر 
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 كمية الكوت الجامعة –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد جابر

 المحاضرة الرابعة

 

 اسس جنسية الشخص الطبيعي في القانون العراقي والمقارن

 

 عمددددددد  فرضددددددد ا حدددددددا ت أي بالجنسدددددددية التمتددددددد  حدددددددا ت دراسدددددددة : الجنسدددددددية باسددددددد  يقصدددددددد    
 في دددددا يفقدددددد التدددددي الحدددددا ت وكددددد ل  ل دددددا, اكتسدددددابب, و حدددددا ت ببارادتدددددب او بريدددددر ارادتددددد الشدددددخص
 الشددددخصعنيددددب بن امددددا مددددا .فقددددد ا بعددددد الجنسددددية في ددددا يسددددترد التددددي والحددددا ت جنسدددديتب, الشددددخص
والجمعيددددددددددة  كالشددددددددددركة المعنددددددددددوي الشددددددددددخص عددددددددددن يختمدددددددددد  الدددددددددد ي ا نسددددددددددان ف ددددددددددو الطبيعددددددددددي

 مدددددد  العراقددددددي القددددددانون أحكددددددام عمدددددد  ل دددددد   ا سدددددد  دراسددددددتنا فددددددي نركدددددد  وسددددددو . والمؤسسددددددات
 . أخرى بقوانينالبسيطة  المقارنة

 

 فرض الجنسية واكتسابها في احكام القانون العراقي

 تأسددددددي  عنددددددد الشددددددخص ب ددددددا يتمتدددددد  أن -1:  ددددددي بالجنسددددددية لمتمتدددددد  طددددددر  ثالثددددددة  نددددددا      
 وتسدددددم  و دتدددددب عندددددد الشدددددخص ب دددددا يتمتددددد  ان -2 (. التأسدددددي  جنسدددددية) وتسدددددم  جديددددددة دولدددددة

 ل ددددددددا بعددددددددد و دتددددددددب وتسددددددددم   باكتسددددددددابب الشددددددددخص ب ددددددددا يتمتدددددددد  أن -3 .(األصددددددددمية الجنسددددددددية)
 القددددددانون أحكددددددام مبينددددددين الجنسددددددية مددددددن الثالثددددددة األنددددددواع  دددددد   وسددددددنبحث( المكتسددددددبة الجنسددددددية)

 بشأن ا  العراقي
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 العراقي القانون وأحكام التأسيس جنسية

 

 وتبدل الدولة تأسيس عند تختار أو تفرض التي الجنسية هي)  التأسيس جنسية تعريف 
  (.اإلقميم في السيادة

 معا ددددددة بحسدددددب اسدددددتقاللب اعمدددددن ۱۲۳۱/ اب/ ۳۲ وفدددددي العثمانيدددددة, لمدولدددددة تابعدددددا العدددددرا  كدددددان
 ا قددددداليم أ دددددالي جنسدددددية تنظددددديم المعا ددددددة  ددددد   أوجبدددددت وقدددددد. 1223سدددددنة  فدددددي المعقدددددودة لدددددو ان

 42محمددددددي , فصدددددددر قددددددانون الجنسددددددية العراقددددددي رقددددددم  بقددددددانون العثمانيددددددة الدولددددددة مددددددن المنسددددددمخة
 لددددددددو ان نفددددددددا  معا دددددددددة يددددددددوم و ددددددددو ۱۲۳۲/ آب/ 6 فددددددددي نافدددددددد ا أصددددددددب  والدددددددد ي 1224لسددددددددنة 
 و ددددددي واختيار دددددا العراقيدددددة الجنسدددددية فدددددر  حدددددا ت القدددددانون  ددددد ا ونظدددددم العدددددرا , الددددد  بالنسدددددبة
 : حا ت ثالث

 فررري العثمررراني سررركن  أسررراس عمررر  القرررانون بحكرررم العراقيرررة التأسررريس جنسرررية فررررض  \\ اوال
  العراق

"  انددددددب عمدددددد  الممرددددددي ۱۲۳4 لسددددددنة 4۳ رقددددددم العراقيددددددة الجنسددددددية قددددددانون مددددددن 3 المددددددادة نصددددددت 
 وسررراكنا العثمانيرررة الجنسرررية مرررن ۲۹۱4 سرررنة آب مرررنالسرررادس  اليررروم فررري كررران مرررن كرررل
الجنسرررية العراقيرررة ابتررردا ا   حرررا  ا عررردوي العثمانيرررة الجنسرررية عنررر  تررر ول عرررادة العرررراق فررري

  دددد ا بموجددددب العراقيددددة الجنسددددية فددددر  شددددروط أن  لدددد  مددددن ويتضدددد  "  مررررن التررررارير المرررر كور
  كالتالي كانت النص

 ان يكون الشخص عثمانيا في التارير الم كور الشرط االول :: 

  التاريخ؟   ا في عثمانيا الشخص كون يثبت كي *  

 القددددانون  دددد ا مددددن 2 المددددادة كانددددت إ  العثمانيددددة الجنسددددية قددددانون بحسددددب يثبددددت  لدددد  أن األصدددد 
 تثبددددت أن الدددد  كدددد ل  ويعامدددد  عثمانيددددا العثمانيددددة الددددديار فددددي مقدددديم شددددخص كدددد  انددددب عمدددد  تددددنص
 •  رسمية بصفة األجنبية جنسيتب
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 ان في ددددا قددددرر ۱۲۲۲/۱۱/۳5 فددددي فتددددوى الددددديوان  دددد ا أصدددددر :القررررانوني الترررردوين ديرررروان رأي
 تحريريددددددددددة وثدددددددددا   خدددددددددال  مددددددددددن  ا ولددددددددد .  بطدددددددددريقين العثمانيددددددددددة جنسددددددددديتب تثبدددددددددت الشدددددددددخص
 مددددددن والثانيددددددة . اإلدارة مجمدددددد  وقددددددرار الطددددددابو وسددددددندات العمدددددد  وعقددددددود الضددددددرا ب كوصددددددو ت

 . مقنعة بقرا ن المؤيدة الش ود ش ادة خال 

 ان يكون الشخص ساكنا في العراق عادةالشرط الثاني :: 

 عادة؟ العرا  في ساكنا الشحص يعد مت 

ان  بقول ددددددا  1224لسددددددنة  42ه مددددددن قددددددانون الجنسددددددية العراقددددددي رقددددددم \ 2حددددددددت  لدددددد  المددددددادة 
اب  23السدددددداكن فددددددي العددددددرا  عددددددادة  ددددددو كدددددد  مددددددن كددددددان محدددددد  اقامتددددددب فددددددي العددددددرا  مندددددد  يددددددوم 

 . 1224اب  \6لراية  1221\

 كاندددددت العراقيدددددة الجنسدددددية فدددددان المتقددددددمان الشدددددرطان تدددددوافر ا ا: الشررررررطين هررررر ين تررررروافر أثرررررر
 موافقدددددة, صددددددور او طمدددددب تقدددددديم الددددد  حاجدددددة دون مدددددن القدددددانون بحكدددددمالشدددددخص  عمددددد  تفدددددر 
 بالغ وقاصر  بين أو أنث  أو  كر بين تميي  دون ومن
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 الكوت الجامعةكمية  –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد جابر

  المحاضرة الخامسة

 

 العثماااااني توظاااا  أسااااا  عماااا  القااااانون بحكاااام العراقيااااة التأسااااي  جنسااااية فاااار  : ثانيااااا 
 العراق. في

 تتتتتتتتن  الممغتتتتتت  ۲۹۱2 لستتتتتتن  24 رقتتتتتت  العراق تتتتتت  الجنستتتتتت   قتتتتتتان   متتتتتت  ج/ 8 المتتتتتتا ة كانتتتتتتت  
 متتتتت  ۲۹۱2 ن ستتتتت أب شتتتتت ر متتتتت  ا سالستتتتت ال تتتتت   فتتتتت  كتتتتتا  متتتتت  كتتتتت  عراقتتتتت   عتبتتتتتر أنتتتتت  عمتتتتت 

 العراق تتتتتتتت  الحك متتتتتتتت متتتتتتتت  قبتتتتتتتت   مستتتتتتتتت  ما كتتتتتتتتا  اذا العتتتتتتتترا  فتتتتتتتت   ستتتتتتتتاكنا العثمان تتتتتتتت  الجنستتتتتتتت  
 فتتتتت  التتتتت ار ة المتتتتت ة بمغتتتتتت قتتتتت  ستتتتتكنا  تكتتتتت  لتتتتت   ا  قبمتتتتت  أ  التتتتتتار   ذلتتتتت  فتتتتت  عراقتتتتت  كم ظتتتتت 

 :ه  الن  هذا تطب   شر ط أ  ذل  م    تضح الثان   الما ة م ( ه) الفقرة

 بالطر قتتتتتت  ذلتتتتتت    ثبتتتتتتت ، 1924/ اب/ 6 فتتتتتت  الجنستتتتتت   عثمتتتتتتان    الشتتتتتت  كتتتتتت   أ   -1
 . . سابقا رأ ناها الت 

 ستتتتتتاكنا  كتتتتتت   ال ا  عمتتتتتت   لكتتتتتت ،  1924/ آب/ 6 فتتتتتت  العتتتتتترا  فتتتتتت  ستتتتتتاكنا  كتتتتتت   ا   -4
 ا  ألنتتتتتتت  ، 1924/ آب/ 6 لغا تتتتتتت  ۲۹۱۲/ آب/ ۱۲  تتتتتتت   ذمنتتتتتت أي عتتتتتتتا ة، العتتتتتتترا  فتتتتتت 
اشتتتتترنا ال  تتتتتا  التتتتتت  ثالثتتتتت ال ةالمتتتتتا  بم جتتتتتب العراق تتتتت  الجنستتتتت   عم تتتتت  لفرضتتتتتت كتتتتتذل  كتتتتتا 

 . سابقا 
 ۱۲ متتتتت  تبتتتتت ا مع نتتتتت  لمتتتتت ة  ظ فتتتتت  با تتتتت  العراق تتتتت  الحك متتتتت  فتتتتت  ت ظتتتتت  قتتتتت   كتتتتت   أ   -3

 فتتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتتتمرا  كتتتتتتتتتتتت   أ   شتتتتتتتتتتتتترط ال  لكتتتتتتتتتتتت .  1924/ آب/ 6لغا تتتتتتتتتتتت   ۲۹۱۲/ آب/
 هتتتتتذ   بتتتتت   محصتتتتت رةال ظ فتتتتت  ط متتتتت  هتتتتتذ  المتتتتت ة بتتتتت   كفتتتتت  ا   كتتتتت   م ظفتتتتتا الي متتتتت ة 

 . التار    
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 عم تتتتت  تفتتتتتر  كانتتتتتت الشتتتتتر ط هتتتتتذ  ف تتتتت  تتتتتت افرت متتتتت  :تاااااوافر لاااااال الةااااارو  الث ثاااااة  اثااااار 
 بالقان    م      حاج  لتق    اي طمب ا  انتظار م افق   العراق   الجنس  

 

 العراق في الوالدة بسبب العراقية التأسي  جنسية اختيار \\ ثالثا

عتتتتتتتتت  الحتتتتتتتتتالت   الستتتتتتتتتابقت  ، ال  الجنستتتتتتتتت   ف  تتتتتتتتتا ا ت ار تتتتتتتتت   ل ستتتتتتتتتت  ت تمتتتتتتتتت  الحالتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتذ  
 لستتتتن  24 رقتتتت   العراق تتتت الجنستتتت   قتتتتان   متتتت  7 المتتتتا ة كانتتتتت مفر ضتتتت  بحكتتتت  القتتتتان   ، ح تتتتث

 ولاااام العثمانيااااة الدولااااة تبعااااة ماااان الرةااااد ساااان بماااا  ماااان أن))  عمتتتت  تتتتتن  الممغتتتت  ۲۹۱2
 ساااانة تمااااو  71 فااااي يقاااادم ان لاااا  فياااا   مولااااود أناااا  إال عااااادة  العااااراق فااااي ساااااكنا يكاااان

ااا  عراقيااااا يصااااب  الاااا  وعنااااد العراقيااااة الجنسااااية فياااا  يختااااار خ يااااا بياناااااقبماااا   او ۷۲۹۱
 الااا  يساااكنها التاااي الدولاااة حكوماااة وباااين بينهاااا وكاااان الااا  عمااا  العراقياااة الحكوماااة وافقااات

 (( ال مااااا القبياااا  لاااااا ماااان اتفاااااق وجااااود كااااانان  الخصااااوص لاااااا فااااي اتفاااااق الةااااخص
 : ه  الن  هذا تطب   شر ط  كانت

 ا ت تتتتتتتتار طمتتتتتتتتب  قتتتتتتتت   حتتتتتتتتت  هكتتتتتتتتذا   ظتتتتتتتت  الجنستتتتتتتت   عثمتتتتتتتتان  الشتتتتتتتت    كتتتتتتتت   أ   -1
 .العراق   الجنس  

 عنتتتتتت  عمتتتتتتر ، متتتتتت  ستتتتتتن  ۲۱ أكمتتتتتت  أنتتتتتت  أي الرشتتتتتت ، ستتتتتت  بالغتتتتتتا الشتتتتتت    كتتتتتت   ا   -4
  قبم  أ  الطمب تق   

 الجنستتتتت    تتتتت عم لفرضتتتتتت كتتتتتذل  كتتتتتا  ا  ألنتتتتت  عتتتتتا ة، العتتتتترا  فتتتتت  ستتتتتاكنا  كتتتتت   ال أ  -3
 ث الثال لمما ة طبقا

ا   كتتتتت   م لتتتتت  ا فتتتتت  العتتتتترا   ال  شتتتتتترط ا   كتتتتت   مق متتتتتا ف تتتتت  ، كمتتتتتا ال  شتتتتتترط ا    -2
  ك   الش   غ ر مكتسب لجنس   اجنب   .

 أقصتتتتتا  م عتتتتت  فتتتتت  العراق تتتتت  التأستتتتت س جنستتتتت   ف تتتتت    تتتتتتار  ط تتتتتا ب انتتتتتا طمبتتتتتا  قتتتتت   أ  -5
 . الم تص  السمط  ال  الطمب  ق    ،۲۹۱۱/تم ز/۲۱

 . لتق  رها متر    األمر الطمب عم  الم تص  السمط  ت اف  ا  -6
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 ا  الشتتتتت   هتتتتتذا  ستتتتتكن ا التتتتتت   ال  لتتتتت  العتتتتترا  بتتتتت   اتفتتتتتا  كتتتتت  الحك متتتتت  تراعتتتتت  أ  -7
، عممتتتتا انتتتت  لتتتت   عقتتتت  مثتتتت  هتتتتذا االتفتتتتا  فتتتت  متتتت  هتتتتذا القب تتتت  الزمتتتتا  اتفتتتتا   جتتتت   كتتتتا 

 تم  الفترة 

 ألنتتتتت  المختاااااارة العراق تتتتت  التأستتتتت س بجنستتتتت    تمتتتتتت  الشتتتتت   كتتتتتا  الشتتتتتر ط هتتتتتذ  فتتتتتأ  تتتتتت افرت 
عمتتتت   تتتتت  الحتتتتتالت   اال لتتتت   الثان تتتت  ح تتتتث كانتتتتت الجنستتتتت    عم تتتت ، تفتتتتر  أ        تارهتتتتا

 تفر  بحك  القان   .
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 الكوت الجامعة كمية  –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد جابر

 المحاضرة السادسة

 

 

 ۲۹۱3 لسنة 34 رقم العراقية الجنسية قانون الغاء بعد التأسيس جنسية

 وجددددددا  ۲۹۱4 لسددددددنة 4 رقددددددم األول القدددددانون الغددددددا  بعددددددد لمجنسددددددية قانوندددددان العددددددرا  فددددددي صددددددر 
 .يمي وكما التأسيس الجنسية معين تنظيم منيما واحد كل في

 . 1963 لسنة 43 رقم العراقية الجنسية قانون في -أوال 

 42 رقددددددم العراقيددددددة الجنسددددددية قددددددانون والغددددددا  1963 لسددددددنة 43 رقددددددم العراقددددددي الجنسددددددية قددددددانون 
 : مسألتين الجديد القانون نظم و ۲۹۱4 لسنة

 الممغددددد   القدددددانون بموجددددد  ثبتدددددت التدددددي العراقيدددددة الجنسدددددية مشدددددروعية عمددددد  ندددددص أندددددو :األولىىىىى  
 الجنسددددية عمدددد  حصددددل مددددن كددددل الجنسددددية عراقددددي يعتبددددر))  انددددو منددددو الثانيددددة المددددادة فددددي جددددا  إذ

 ( 1924. لسنة 42 رقم القانون أحكام بموج  العراقية

بعددددد تعددددديميا وازالددددة الغمددددو  الددددذي  نسددددية التأسدددديسج احكددددام عمدددد  الددددنص أعدددداد انددددو :الثانيىىىىة
 فييمددددددا تفددددددر  حددددددالتين عمدددددد  نددددددص وقددددددد ...فييددددددا وحددددددذج مددددددا لددددددم يعددددددد جددددددديرا بددددددالنص عميددددددو 

 -:ىما التأسيس جنسية
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 فىىىي وسىىىاكن الرشىىىد سىىىن بىىىال  عثمىىىاني كىىى  عمىىى  العراقيىىىة الجنسىىىية فىىىر  -األولىىى الحالىىىة  
 .عادة العراق

))  أنددددددو عمددددد  1663 لسدددددنة 43 رقدددددم العراقيدددددة الجنسدددددية قدددددانون مدددددن 1ج – 3 المدددددادة نصدددددت 
 جنسدددديتو عنددددو تددددزول عددددادة العددددرا  فددددي وسدددداكنا الرشددددد سددددن وبالغددددا الجنسددددية عثمدددداني كددددان مددددن

 ويعتبدددددر ۲۹۱4 سدددددنة آ  مدددددن السدددددادس اليدددددوم مدددددن ابتددددددا  الجنسدددددية عراقدددددي ويعتبدددددر العثمانيدددددة
 ( (لو تبعا أيضا الجنسية عراقي الصغير ولده

  -: ىي الحالة ىذه في العراقية الجنسية فر  شروط أن النص ىذا من ويتضح

 ىددددددذه القددددددانون حدددددددد وقددددددد 1924/ آ / 6 فددددددي الجنسددددددية عثمدددددداني الشددددددخص يكددددددون ان -1
 ىدددددو) العثمدددداني ان: بقولددددو منددددو 5ج – ۲  المددددادة فددددي وذلدددد  العثمدددداني ىددددو مددددن المددددرة

 لدددددوزان بمعاىددددددة العمدددددل قبدددددل القديمدددددة العثمانيدددددة الدولدددددة جنسدددددية يحمدددددل الدددددذي الشدددددخص
 المعاىددددددددة بموجددددددد  منيدددددددا انسدددددددمخت دولدددددددة أي او 1924/ آ /سدددددددتة  يدددددددوم المصدددددددادج
 (  المذكورة

 .كرهذ الساب  بالتحديد ادةع العرا  في ساكنا الشخص يكون أن  -2
 .  ۲۹۱4/ آ / 6 في سنة ۲۱ باكمالو الرشد سن بالغا الشخص يكون ان  -3

 بددددو يمحدددد  تقدددددم لمددددا وفقددددا الجنسددددية عميددددو تفددددر  الددددذي الشددددخص أن القددددانون قددددرر وقددددد: ***
ويعتبدددددر عراقيدددددا تبعدددددا لدددددو تحقيقدددددا لمبددددددأ وحددددددة الجنسدددددية فدددددي العا مدددددة مدددددن جيدددددة  الصدددددغير ولدددددده

 ومنعا لظيور حالة الال جنسية من جية اخرى .

 فىىىىي الرشىىىد سىىىىن يبمىىى  لىىىىم عثمىىىاني كىىىى  عمىىى  العراقيىىىىة الجنسىىىية فىىىىر  - الثانيىىىة الحالىىىة 
 كان فاقدا االبوين او االب وحده  و 1924/ آب/ ستة

 مدددددن) أن عمددددد  1663 لسدددددنة 43 رقدددددم العراقيدددددة الجنسدددددية قدددددانون مدددددن  ۱ج– 3 المدددددادة نصدددددت 
 الرشدددددد سدددددن بدددددال  غيدددددر(  1924/ آ / سدددددتة أي) السدددددابقة الفقرة ذكور بدددددالمددددد التددددداري  فدددددي كدددددان

وحددددددددده تددددددددزول عنددددددددو الجنسددددددددية العثمانيددددددددة ويعتبددددددددر عراقددددددددي الجنسددددددددية  األ  أو األبددددددددوين وفاقدددددددددا
 .ابتدا ا من التاري  المذكور (
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 -:ىي الحالة ىذه فشروط 

  الجنسية  عثماني الشخص يكون أن   -1
  1924/ آ / 6 في الرشد سن بالغا يكون ال ان . -2
 عميدددددددددو لفرضددددددددت أ  لددددددددو كددددددددان ان ألندددددددددو وحددددددددده  األ  أو األبددددددددوين فاقددددددددد يكددددددددون أن  -3

 . ألبيو تبعا الجنسية

 

 .. ۱۲۲6 لسنة ۱۹ رقم النافذ العراقية الجنسية قانون في -ثانيا

 حصددددل مددددن كددددل الجنسددددية عراقددددي يعتبددددر))  ان عمدددد  النافددددذ القددددانون مددددن الثانيددددة المددددادة نصددددت 
 ۲۹۱4 لسدددددددنة 42 رقدددددددم العراقيدددددددة الجنسدددددددية قدددددددانون احكدددددددام بموجددددددد  اقيدددددددة العر  الجنسدددددددية عمددددددد 
القدددددددانون  (  ولدددددددم يتضدددددددمن ىدددددددذا 1663لسدددددددنة  43 رقدددددددم العراقيدددددددة الجنسدددددددية قدددددددانونو   يالممغددددددد

ظيميدددددا الول تن عمددددد  مضددددد  أن بعدددددد الييدددددا الحاجدددددة النتفدددددا لجنسدددددية التأسددددديس احكامدددددا جديددددددة 
 المراكدددددددز وثبتدددددددت الحاضدددددددر الوقدددددددت فدددددددي واضدددددددحة األمدددددددور أصدددددددبحت اذ  مدددددددرة وقدددددددت طويدددددددل 

 . واضحة صورة ب الوطنيون دوتحد القانونية



 الكوت الجامعةكمية  –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد جابر

 المحاضرة السابعة

 

 العراقي القانون في فرضها وحاالت األصمية الجنسية

 القيييي ن   بحكيييي  ميييي     فيييي   لمشيييي   تثبيييي  التيييي  الجنسيييي   هيييي : األصففففمية الجنسففففية تعريفففف 
 بنييييي   أ  االقميييي   حيييي  الجغ افيييي  األسييييي   بسييييب   أ  اليييي   حيييي   العييييي  م االسيييي     بسييييب  إميييي 
 . مع  الحق   عمى

     مييييي  الشييييي   مييييي    فييييي   تكتمييييي  ثب تهييييي  عن صييييي  أل  دالمفففففيا جنسفففففيةأ ضييييي    تسيييييمى
 الشيييييي   ال ا ة   يييييي  ال انيييييي  كميييييي  م افقيييييي   صيييييي    أ  طميييييي  كتقيييييي    اجيييييي ا  اي الييييييى ح جيييييي 

 . ف ضه  ف 

 الصييييي   مييييي   غ ييييي  ال  لييييي ل  بييييي لم     عن صييييي ه  ب كتمييييي   أصيييييم   الجنسييييي   عييييي  فييييي   العبييييي ة
 فييييي    عم ييييي     لممييييي    الحييييي  تييييي     فييييي  األ اثب تهييييي  مييييي  الشييييي   تمكييييي  لمجنسييييي   األصيييييم  

 -: ه  حاالت ثاث ف   ك   الع ا  ف  األصم   الجنس   ف ض

 األسفففففا ) وحفففففد  الفففففدم حففففف  أسفففففا  عمففففف  العراقيفففففة الجنسفففففية ففففففر  \\ األولففففف  الحالفففففة 
   (العائمي

 الشيييي   هيييي ا  كيييي    قيييي  ال  ليييي   بجنسيييي    تمتيييي  شيييي   ميييي  اليييي ال ة  حيييي   اليييي   بحيييي   قصيييي 
 بحييييي     ييييي  مييييي  فمنهييييي  األسييييي   بهييييي ا أ ييييي ه  مييييي   فييييي  القييييي ان    ت تمييييي  ا  اال  األ  هييييي 
 األبييييي    ميييي  اي مييييي  المنحيييي   الييييي   بحيييي      ييييي  ميييي   منهييييي   حيييي    األ  مييييي  المنحيييي   اليييي  
 1 – 4 المييييي  ة نصيييي  فقيييي   ليييي   فييييي   الن فيييي  السيييي ب  العيييي اق    الجنسييييي   ق ن نيييي  ا تميييي   قيييي 
 فييييي   لييييي  مييييي  ع اق ييييي   عتبييييي  ا )  عميييييى 1963 لسييييين  43  قييييي  الع اق ييييي  الجنسييييي   قييييي ن   مييييي 



 قييييي ن   مييييي  1 – 3 المييييي  ة نصييييي  ب نمييييي  (الع اق ييييي  ب لجنسييييي   متمتييييي  أل     جييييي  أ  العييييي ا 
 ك نيييييي   قيييييي . (ع اق يييييي  أل  ا  ع اقيييييي  أل   ليييييي  ميييييي  ع اق يييييي   عتبيييييي ) أ  عمييييييى الن فيييييي  الجنسيييييي  
 -:ه  الق    الن  تطب   ش  ط

 بمكييييييييي   عبييييييييي ة  ال ط مييييييييي   ال ة  قييييييييي  الع اق ييييييييي  ب لجنسييييييييي   متمتعييييييييي  األ   كييييييييي   ا   -1
 . األ  بجنس   عب ة ال كم  ال ال ة 

 ب قيييييي  االثبيييييي   هيييييي ا كيييييي    ا   الع اقيييييي  لمقيييييي ن    فقيييييي  ألب يييييي  الط يييييي  نسيييييي   ثبيييييي  أ  -2
  لمم    الح 

 حيييي  اسيييي   عمييييى الع اق يييي  الجنسيييي   فيييي ض حيييي ال   سيييي  الن فيييي  القيييي ن   أ   ليييي  ميييي    تضيييي 
  كييييي ل  األصيييييم   الع اق ييييي  ب لجنسييييي   متمتعييييي  ع اقييييي  أل    لييييي  مييييي  كييييي  ف صيييييب   حييييي   الييييي  
 الم اث يييي   ع  يييي  هيييي   ليييي  فيييي   السييييب  مجهيييي ال  أ  أجنب يييي  أبيييي   كيييي    ا  ع اق يييي  أل    ليييي  ميييي 

 متطمبيييييي   بعضييييييه    نتقيييييي . الحقيييييي   فيييييي   الميييييي أة ال جيييييي  بيييييي   المسيييييي  اة تقيييييي   التيييييي  ال  ل يييييي 
 مييييي  الع اق ييييي  الجنسييييي   فييييي  اشييييي      ييييي   اليييييى  يييييؤ ي ألنييييي  الج  ييييي  الجنسييييي   قييييي ن   مسيييييم 
 .ال    االنتم   لمع ا  ال ال  متطمب   ف ه  تت اف  أ     

 الت كييييي  الجنسييييي    قييييي ن   ال  نسييييي  الجنسييييي   قيييي ن   المييييي ه  هييييي ا  هبييييي  التييييي  القييييي ان    ميييي  
  عميييييييى   ۵۱۱۲ سيييييييم  تع  مييييييي  بعييييييي  ۸۳۹۱ لسييييييين  الجزا ييييييي ي الجنسييييييي    قييييييي ن   ۸۳۹۱ لسييييييين 
  تمتييييي  لكييييي  ط مهييييي   ال ة  قييييي  الجنسييييي   ع اق ييييي  األ  بكييييي    كت ييييي  الن فييييي  القييييي ن   فييييي    لييييي 
 الشيييييه    ييييي   مييييي  أ  المييييي    شيييييه  ة بتقييييي    تثبييييي   الييييي ال ة الع اق ييييي   ب لجنسييييي   الط ييييي  هييييي ا
 .الع م  الق اع  بحس  اإلق ا  أ 

  

 األسفففففا ) وحفففففد  االقمفففففيم حففففف  اسفففففا  عمففففف  العراقيفففففة الجنسفففففية ففففففر  الثانيفففففة الحالفففففة
 (الجغرافي

 اب  يييي  جنسيييي   عيييي  النظيييي  بغييييض ال  ليييي  اقميييي   فيييي  الشيييي    ال ة  حيييي   االقميييي   بحيييي   قصيييي  
 عميييييى الجنسييييي   ف هييييي  ت ييييي ض  احييييي ة بح لييييي   الن فييييي  الممغييييي  الع اق ييييي  الجنسييييي   قييييي ن   أ ييييي   قييييي 

   - 3 المييييي  ة نصييييي  فقييييي   المقييييي ط ال الييييي   حييييي  االقمييييي    حييييي     هييييي  ح لييييي  مجهييييي    اسييييي  



 مجهفففولين  أبفففوين مفففن العفففرا  ففففي ولفففد مفففن عراقيفففا يعتبفففر أن عميييى الن فييي  الجنسييي   قييي ن   مييي 
 خفففا  عمففف  الفففدلي  يقفففم لفففم مفففا فيففف  مولفففودا العفففرا  ففففي عميففف  يعثفففر الففف ي المقفففي  ويعتبفففر
 أ  الييييين  هييييي ا مييييي    تضييييي . الممغييييي  القييييي ن   مييييي  3/4 المييييي  ة الح لييييي  هييييي    تط بقهييييي  . لففففف 
 -ه   الح ل  ه  : ف  الجنس   ف ض ش  ط

 .لق طأ أ  ال ال    مجه   الط    ك   أ  -1
  عيييي  العيييي ا  فيييي  المقيييي ط عمييييى  العثيييي  . تقيييي   ا أ  حق قيييي  العيييي ا  فيييي  الط يييي    ليييي  أ   -2

 عنييييي  الجنسييييي   زالييييي  انت ييييي  فييييي  ا ف ييييي   م لييييي   انييييي  عميييييى العكييييي  ألثبييييي   ق بمييييي  ق  نييييي 
   جع  بأث 

 ظهففففر ثففففم المتقففففدمين الشففففر ين تففففوافر عمفففف  بنففففا  الجنسففففية فرضففففت ا ا الحكففففم مففففا \\•  
  كاهما؟ أو األبوين احد

 : منهم   ظه  لم  الط   نس  ثب   بع  ف  ض ت ج 

 .  جع  بأث  الجنس   ز  ت :أجنب    ك    ح   األ  ظه  -1
 النت ييييييي   ا ضيييييي   جعيييييي  بيييييي ث  الجنسيييييي   تييييييز  : أجنب يييييي   ك نيييييي   حيييييي ه  األ  ظهيييييي    -2

 . الن  ش ط
 ث   جع بأ ع  الط   اجنب    : تز   الجنس   ك هم    ال ظه  اال   ا -3
أ بييييييأث   -3ة  الميييييي  بحسيييييي  لمط يييييي  الجنسيييييي   تثبيييييي  ع اق يييييي   كيييييي    حيييييي   األ  ظهيييييي  -4

  جع 
 عييييييي  الن فييييييي  القييييييي ن   م قييييييي    تمييييييي  هنييييييي ..  ع اق ييييييي   ك نييييييي   حييييييي ه  األ  ظهييييييي    -5

 اسييييي   عميييييى لمط ييييي  الجنسييييي   تثبييييي  السييييي ب لمقييييي ن     قيييييف ف السييييي ب   القييييي ن   م قييييي 
 لمط يييييي   الجنسيييييي  فتثبيييييي  الن فيييييي  لمقيييييي ن    فقيييييي  اميييييي  االقميييييي    بحيييييي  المعييييييزز اليييييي   حيييييي 

عمييييييييى  الجنسيييييييي     يييييييي ض القيييييييي ن   هيييييييي ا أل   جعيييييييي  بيييييييي ث  أ ( -۹)  الميييييييي  ة بحسيييييييي 
  ح   اس   ح  ال   المنح   م  اال  

 فيييييييي  الع اقيييييييي  هيييييييي  األ  كيييييييي   فيييييييي  ا  :احيييييييي هم  ع اق يييييييي  كيييييييي    ظهيييييييي  اال   اال     -6
 هيييييي   فيييييي  لمط يييييي  تثبيييييي  التيييييي    الجنسيييييي  لكيييييي  الممغيييييي   الن فيييييي  القيييييي ن ن   فيييييي  اشييييييك  



  المييييي  ة السييييي ب  القييييي ن   مييييي  1  -4 لممييييي  ة  فقييييي  الم   ضييييي  الجنسييييي   هييييي  الح لييييي 
   امييييييي  ا ا ك نييييييي  اال  هييييييي  الع اق ييييييي   اال  اجنبييييييي  فيييييييأ  أ مييييييي  القييييييي ن   الن فييييييي   -3

جنسيييي   الط يييي  تييييز    فقيييي  لمقيييي ن   الممغيييي    اميييي   فقيييي  لمقيييي ن   الن فيييي  فييييأ  الط يييي   عيييي  
 أ . -3ع اق    فق  لمم  ة 

 ربيب ال ي تقوم محكمة االحداث بتربيت  ؟ما حكم ال \\  

 بسييييييب   اسيييييم هم  اب  ييييي  صييييييح    عييييي  ك ف ييييي  معم ميييييي   تتييييي اف  ال الييييي ي الط يييييي  هييييي  ال ب ييييي 
 قييييي ا ا األحييييي ا  محكمييييي  فتصييييي   ال الييييي    مجهييييي     يييييقب مييييي   عييييي   هييييي  مييييي غ  به أ   ف تهمييييي 
  تصييييييي    ت    هييييييي    ال تييييييي  محييييييي   تثب ييييييي  العييييييي  م  المقييييييي   منحييييييي  بتسيييييييم ت    لييييييي  بت ب بييييييي 
 ت سيييييمه  اليييييى م    ييييي  االحييييي ا   المييييي    مييييي   زا ة الصيييييح  بنييييي   عميييييى قييييي ا  المحكمييييي  شيييييه  ة

 العثييييي   عنيييي المقيييي ط     هيييي   االجييييي ا ا  ن سييييه  تتبيييي  ميييي مسففففمما الش صيييي   لتسييييج م    عتبيييي  
 . عم  

 ؟ بالحقو  الوالدين ومجهو  المقي  تمتع مدى \\  

   --:  أ    هن   

 الحقيييي   بجم يييي  التمتيييي  ميييي  تمك نيييي  الييييى  ييييؤ ي اليييين  بيييي    األ يييي  أ  بعضييييه   يييي   \\االو  
هييييي   ال الييييي     مجهييييي   المقييييي ط عميييييى ت ييييي ض التييييي  الع اق ييييي  الجنسييييي  ال    اسيييييتثن       مييييي 

 . الع  م   ص تهم  لمجه ل   أجنب   ب  ل    تبط   ال  هم  اصم    جنس  

 ب ل ظييييي     تمتعييييي  أ  لهمييييي   جييييي ز ال ال الييييي     مجهييييي   المقييييي ط أ  آ ييييي      ييييي   \\الثفففففاني 
 . المهم 

  المهمة؟ الوظيفة تحدد كي  \\  

 تعييييي  ل ظييييي    أمثمييييي  بعضيييييه    ييييي ك  عييييي مه   مييييي  المهمييييي  ال ظ  ييييي  لتح  ييييي  مع ييييي     جييييي  ال
 النيييييي ا   مجميييييي   عضيييييي   اليييييي ز ا    اليييييي ز ا     يييييي    ن  بيييييي   الجمه   يييييي    يييييي  : مثيييييي  مهميييييي 

 المتطيييييييي ع  الجنيييييييي ي الشيييييييي ط  ا  الجيييييييي   ضيييييييي بط   الصييييييييح      نق يييييييي  ا  األطبيييييييي    نق يييييييي 
 .  ل   غ    ال بم م س  الص    ض بط



 بهيييي   الشيييي   تمنيييي  ميييي   تحيييي   التيييي  هيييي  مع نيييي   ظيييي    تيييينظ  التيييي  القيييي ان   أ   المعميييي   
 فييييي    عنيييي ه  عيييي اق     أبيييي    ميييي  ع اق يييي  الشيييي    كيييي   أ  مع نيييي   ظ  يييي فيييي    شييييت ط فقيييي 

 .ال ظ    ه   التع    ف لهم    ج ز ال ال ال     مجه   المق ط

 

  اإلقمففففففيم وحفففففف  الففففففدم حفففففف  أسففففففا  عمفففففف  العراقيففففففة الجنسففففففية فففففففر  \\الثالثففففففة الحالففففففة 
 ( معا الحقين)

 حيييييي  أ   حيييييي   اليييييي   حيييييي  عمييييييى بنيييييي   الجنسيييييي   فيييييي ض شيييييي  ط تتيييييي اف  ال أ  بيييييي ل    قصيييييي 
 ك نيييييي   قيييييي  شيييييي  طهم  بعييييييض لتيييييي اف  معيييييي  ب ألس سيييييي    يييييي ف ؤ  ك مميييييي  بصيييييي  ة  حيييييي   االقميييييي  
 عمييييييىالممغيييييي  تيييييين   1663 لسيييييين  43  قيييييي  الع اق يييييي  الجنسيييييي   قيييييي ن   ميييييي   2 – 4 الميييييي  ة
  (لييييي  جنسييييي   ال ا  مجهييييي    أ  ع اق ييييي  أ  مييييي  العييييي ا  فييييي   لييييي  مييييي  ع اق ييييي  )  عتبييييي  األتييييي 
أ  -3 المييييي  ة فييييي  اصييييي  قييييي   ألنييييي  الح لييييي  هييييي   عميييييى  ييييين  فمييييي  الن فييييي  الجنسييييي   قييييي ن   أمييييي 

  سيييي ا     جيييي   أ  العيييي ا  فيييي  سيييي ا  ع اق يييي  أل    ليييي  ميييي عمييييى كيييي   الع اق يييي  الجنسيييي   فيييي ض
 مييييييي  منطق ييييييي  المشيييييي ع كييييييي   فقييييييي    ليييييي  جنسييييييي   ال أ  ب ييييييي أجن معم ميييييي   أ  مجهييييييي ال األ  أكيييييي  
 ال   . الح ج  لع   الج    الق ن   ف  الح ل  ه   عمى الن  اهم  عن م  ن س 
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 الكوت الجامعةكمية  –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد جابر

 المحاضرة الثامنة 

 

 

 العراقي القانون وأحكام المكتسبة الجنسية 

 بيييييارا   وتكتسييييي  تطمييييي  التيييييي الميييييي   بعييييي  ميييييا جنسيييييية هيييييي) ةسفففففبالمكت الجنسفففففية تعريفففف 
 وليففففا ( المييييي   فييييور القييييانون بحكييييم تفيييير  وال غالبييييا السييييمطة بموافقيييية وتميييين  الشيييي  
   المشففففففففففتقة والجنسففففففففففية الطارئففففففففففة  والجنسففففففففففية الثانويففففففففففة  الجنسففففففففففية: منيففففففففففا متعففففففففففددة تسففففففففففميات
  المختارة سيةنوالج وحة منالم سيةنوالج الالحقة  والجنسية

 مختففففففارة -:نففففففو ين إلفففففف  المكتسففففففبة الجنسففففففية يقسففففففم مففففففن ىنففففففا  المكتسييييييبة  الجنسييييييية أنييييييوا 
 بيفففففففا يتمتففففففف  اذ أختيارىفففففففا  لففففففو يجفففففففوز لمفففففففن حففففففف  شففففففبو فييفففففففا يكفففففففون فالمختفففففففارة ... .وممنوحففففففة

 بيففففا لمتمتفففف  فيجفففف  الممنوحففففة أمففففا. السففففمطة موافقففففة الفففف  حاجففففة دون مففففن طمبففففا يقففففدم أن بمجففففرد
 الطم  . ىذا  م  السمطة تواف  وان بذل  طمبا يقدم أن

 ما ..ى لجنسيةاىنا  طريقان لمتمت  ب  -:  المكتسبة بالجنسية التمتع طرق

 . والمعاىدات االتفاقيات ليذه ممتل بقانون او والمعاىدات باالتفاقيات  -1
  . ا تيادي بتشري  -2
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 العراقي القانون وأحكام لهما ممتثل بقانون أو والمعاه ات باالتفاقيات الجنسية اكتسا 

 

 الففففففدول نسففففففت وقففففففد اكثففففففر  او دولتففففففين بففففففين معاىففففففدة أو اتفاقيففففففة بموجفففففف  الجنسففففففية تكتسفففففف  قففففففد
 حالتفففففان وىنفففففا . المعاىفففففدة أو االتفاقيفففففة بموجففففف   ميفففففو االتففففففا  تفففففم لمفففففا امتثفففففاال داخميفففففة قفففففوانين

 االقمففففففيم   مفففففف  السففففففيادة تبففففففدل حالففففففة ىمففففففا الطريقففففففة  بيففففففذه الجنسففففففية مففففففن  الفففففف  الففففففدول فعاندتفففففف
 السكان  م  السيادة تبدل وحالة

 القانون وحكم ( والضم االنفصال)  االقميم عمى السيا   بيل بت الجنسية اكتسا  -أوال 
 : العراقي

 دولفففة تشفففكيمو أو أخفففر  دولفففة سفففيادة تحفففت ودخولفففو دولفففة اقمفففيم مفففن جفففز  خفففروج ىفففو االنفصيييال
 واالنفصففففال. اخففففر  بدولففففة دولففففة اقمففففيم مففففن جففففز  أو دولففففة اقمففففيم الحففففا  فيففففو الضييييم أمففففا جديففففدة
 .واالقتسام لالتفا  او سياسيةاسبا   او الحر  نتيجة يكونان قد موالض

 سفففففنة بفففففنغالديش دولفففففة وتشفففففكيمو باكسفففففتان اقمفففففيم  فففففن البنغفففففال انفصفففففال - االنفصفففففال مثفففففال -
۱۷۹۱  . 

 والمففففففورين األلففففففزاس والحففففففا    ۱۷۹5 سففففففنة تيمففففففور القمففففففيم اندونوسففففففيا ضففففففم -مثففففففال الضففففففم  -
 .  ۱۷۹۱ سنة بالمانيا

 

 : والمضموم المنفصل االقيمم أهالي جنسية في والضم االنفصال تاثير** 

  – وجديد قديم  -:اتجاىان يوجد

  الضفففففامة الدولفففففة سفففففيةنبج وممالمضففففف االقمفففففيم اىفففففالي الحفففففا  الففففف  يفففففذى  كفففففان القييييي يم االتجيييييا 
 يرفضفففففيا مفففففن االقمفففففيم يغفففففادر ان بشفففففرط   مففففف  ا طفففففا ىم حففففف  قبفففففول ىفففففذه الجنسفففففية او رفضفففففيا

المقيمفففففون  مففففف  االقمفففففيم وقفففففت الضفففففم مفففففن  األجانففففف  يسفففففتثني أن  مففففف  ..  معينفففففة مفففففدة خفففففالل
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 ومعاىفففففففدة ۱۷۱۷ سففففففنة فرسفففففففاي معاىففففففدةتففففففو ر ومثففففففال ذلفففففف  مفففففففا قر  .  الجنسفففففففية ىففففففذه االلحففففففا 
 ۱۷۹۱. لوزان

منفعفففففففة الدولفففففففة الضفففففففامة ففففففففي الحفففففففا  االىفففففففالي االقمفففففففيم  :منفعتفففففففين بفففففففين يوفففففففف  االتجفففففففاه وىفففففففذا 
 الدولففففففة جنسفففففية فففففففي الفففففدخول  مفففففف  اجبفففففارىم مد ففففف بجنسفففففيتيا . و منفعفففففة اىففففففالي االقمفففففيم  مفففففف 

 . . الضامة

 . : االتجا  لهذا وفقا الصغار واألوال  الزوجة جنسية تأثر

 رايان يوج : الزوجة جنسية** 

 الزوجفففففففة  مفففففف  يسفففففففري ىففففففذا فففففففان رفضفففففففيا أو الجديففففففدة الجنسفففففففية الففففففزوج قبففففففل اذا - األول 
 .زوجيا  ن مستقمة بصورة وىي ال تمم  ح  الرفض او القبول 

 . زوجيا  ن مستقمة بصورة القبول او الرفض ح  تمم  الزوجة أن - الثاني 

  آرا  ثالثة يوجد: الصغار األوال  جنسية **

. والففففففدىم  ففففففن مسففففففتقمة بصففففففورة القبففففففول او الففففففرفض يممكففففففون وال والففففففدىم يتبعففففففون انيففففففم - األول
 . سابقا  شائعا كان الذي وىو

 مستقمة  ن والدىم تأمينا لمنفعتيم   بصورة القبول أو الرفض ح  يممكون انيم - الثاني

  نفففففد يسفففففتعمموه أن بشفففففرط مسفففففتقمة بصفففففورة القبفففففول او الفففففرفض حففففف  يممكفففففون انيفففففم -. الثالييييي 
 . الرشد سن بموغيم

 

النفففو مفففن الصفففع  صفففيرىم ففففي مفففن سفففكانو  خاليفففا االقمفففيم ضفففم الففف  يفففذى  :الج يييي  االتجيييا : 
 الحفففففففر  بعفففففففد واليونفففففففان تركيفففففففا بفففففففين المعقفففففففود االتففففففففا  ففففففففي حصفففففففلكمفففففففا   و الدولفففففففة الضفففففففامة 

يطاليا والمانيا األول   العالمية  . وا 
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والضففففففم كسففففففب  لتغييففففففر  باالنفصففففففال اخففففففذ أن لمعففففففرا  يسففففففب  لففففففم العراقييييييي القييييييانون موقيييييي  
 الجنسية بعد استقاللو واصدر جنسية التأسيس فيو .

 وحكييييم ( السييييكان تبييييا ل) االقميييييم أهييييالي عمييييى السيييييا   بتبيييي ل الجنسييييية اكتسييييا  -ثانيييييا
 العراقي القانون

 : األتي في السابقة الحالة  ن الحالة ىذه تختم   

جنسفففففية سفففففكانو تبعفففففا  وتتغيفففففر نفسفففففو االقمفففففيم  مففففف  السفففففيادة تتبفففففدل والضفففففم االنفصفففففال ففففففي  -
  مففففففف  ولفففففففيس انفسفففففففيم السفففففففكان  مففففففف  السفففففففيادة فتغيفففففففرلفففففففذل    امفففففففا ففففففففي تبفففففففادل السفففففففكان 

 . اإلقميم
 أو الجديفففففففدة الجنسفففففففية قبفففففففول ففففففففي لمسفففففففكان الخيفففففففار يعطففففففف  قفففففففد والضفففففففم االنفصفففففففال ففففففففي -

 سكان فال يوجد ىكذا خيارال تبادل في اما رفضيا 
فففففففي االنفصففففففال والضففففففم يكففففففون تغييففففففر الجنسففففففية بففففففأرادة دولففففففة واحففففففدة وخاصففففففة فففففففي حالففففففة  -

 الضم   اما في تبادل السكان فيكون التغيير بارادة دولتين متعاقدتين .

موقففففف  القفففففانون العراقفففففي .. لفففففم يسفففففب  لمعفففففرا  ان اخفففففذ بتبفففففادل السفففففكان سفففففببا لتغييفففففر الجنسفففففية 
 بعد استقاللو.

 

 عتيا ي واحكام القانون العراقياكتسا  الجنسية بتشريع ا

 

 -: ىي حاالت ست في ا تيادي بتشري  الجنسية تكت 

  نيبالت  -1
 .  المياجرة -2
 .والدتو ومحل الشخص بين الصمة ثبوت  -3
  العائمةالزواج المختمط  م  اساس وحدة الجنسية في   -4
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 السن صغر بسب  العائمة في الجنسية وحدة اساس  م  التبعية -5
 .سجنالت  -6

 

 وموق  القانون العراقي بالتبني الجنسية اكتسا  -اوال

 مواقففففف  أربعفففففة وىنفففففا   الجنسفففففية  الكتسفففففا  بابسففففف التبنفففففي  فففففد مفففففن القفففففوانين موقففففف  يختمففففف  
 والتوانيففففففففا اسففففففففتونيا فففففففففي كمففففففففا المتبنففففففففي  جنسففففففففية  نففففففففبالمت الكتسففففففففا  سففففففففببا هدتعفففففففف قففففففففوانين -1

 . وتونس وبولونيا

 يكفففففون ولكنفففففوصفففففل بحسففففف  اال قفففففوانين يكفففففون التبنفففففي فييفففففا لفففففيس سفففففببا الكتسفففففا  الجنسفففففية-2
 1545قانون الجنسية الفرنسي لسنة  في كما استثنا  لذل  سببا

 وبمجيكفففففا والمانيفففففا سويسفففففرا ففففففي كمفففففا مطمقفففففا الجنسفففففية الكتسفففففا  اببسففففف التبنفففففي تعفففففد القفففففوانين -3
 . المعدل 1564 لسنة والجنسية اليجرة قانون في واميركا ورومانيا

 ىففففففذا موقفيفففففا فففففففي وىفففففي بففففففالرفض سفففففكوتيا وفسففففففر تمامفففففا الموضففففففوع  فففففن سففففففكتت قفففففوانين. -4
 مفففففففن كدرجفففففففة او الفففففففزواج موانففففففف  مفففففففن كمفففففففان  التبنفففففففي رفضيففففففف الفففففففذي اإلسفففففففالمي بالفقفففففففو متفففففففأثرة
 اإلسفففففالمية الفففففدول واغمففففف  والسفففففعودي والبحفففففرين التركفففففي القفففففوانين ىفففففذه ومثفففففال القرابفففففة درجفففففات
 والممغي  النافذ العراقي القانون وكذل 

 الزوجفففان يطمففف  أن يجفففوز  فيييي القيييانون العراقيييي القرابييية اسيييبا  مييين سيييببا يعييي  ال التبنيييي-
 بالضففففم قففففرار خففففالل مففففن زواجيمففففا مففففن سففففنوات سففففب  بعففففد طفففففال ينجبففففا لففففم اذا الييمففففا طفففففل ضففففم

 وىفففففذا. سفففففنوات تسففففف   فففففن المضفففففموم يصفففففدر مفففففن محكمفففففة االحفففففداث  ويجففففف  ان ال يزيفففففد  مفففففر
القففففانون اوجفففف   مفففف  مففففن يصففففدر حكففففم الضففففم لمصففففمحتو ان يوصففففي  ألن لمقرابففففة سففففببا يعففففد ال

التركففففة  وبمففففا يناسفففف  حصففففة اقففففل وارث . وىففففو يختمفففف  لمطفففففل المضففففموم بمففففا ال يتجففففاوز ثمففففث 
 فففففي المضففففموم والطفففففل الففففدول سففففببا الكتسففففا  الجنسففففية .بعففففض ايضففففا  ففففن التبنففففي الففففذي تعففففده 

 حفففف  اسففففاس  مفففف  القيطفففف أو األبففففوين مجيففففول بوصفففففو الجنسففففية  ميففففو تفففففرض العراقففففي القففففانون
 . التبني اساس  م  ال االقميم
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  العراقي القانون وحكم بالمهاجر  ةالجنسياكتسا   -ثانيا 

 اليهييييا العييييو   عيييي م بنييييية  ولييييتهم اشيييي ا  مجموعيييية او شيييي   تيييير  هييييي   .. المهيييياجر 
 جنسيتها واكتسا  فيها االستقرار بنية  رىا وتر  جنسيتها والذها  الى  ولة

 الييففففففا الرجففففففوع بنيففففففةؤقتففففففة م بصففففففورة دولتففففففو الشففففففخص يتففففففر  أن الميففففففاجرة مففففففن يعففففففد ال ولففففففذل  
  السياحة او العالج لغرض يسافر كمن

 بمغاريفففففا مفففففن المسفففففممين االتفففففرا  كيجفففففرة دينيفففففة الميفففففاجرة أسفففففبا  تكفففففون قفففففد :المهييييياجر  اسيييييبا 
 بسففففففب  أو اجتما يففففففة او اقتصففففففادية او سياسففففففية أو الثانيففففففة  العالميففففففة الحففففففر  بعففففففد تركيففففففا إلفففففف 

 معاممفففففففة طريقفففففففة  فففففففن تختمففففففف  بطريقفففففففة يعامفففففففل والميفففففففاجر. مفففففففثال كفففففففالزالزل طبيعيفففففففة ظفففففففواىر
  بينواالج الالجئ

  – المهاجر  من ال ول موق 

 سياسففففففية أو اقتصففففففادية السففففففبا  وذلفففففف  كففففففانكمترا الميففففففاجرين امففففففام حففففففدودىا تقفففففففل دول -1
 . اجتما ية أو

 العاممفففففففففة وااليفففففففففدي السفففففففففكان الففففففففف  لحاجتيفففففففففا الميفففففففففاجرين امفففففففففام حفففففففففدودىا تففففففففففت  دول  -2
 .كاألرجنتين

 ةالميففففاجر  اسففففاس  مفففف  الجنسففففية العففففرا  يمففففن  لففففم .. المهيييياجر  ميييين العراقييييي القييييانون موقيييي 
 . بيذا الخصوص قانون يصدر ولم

 

 وموق  القانون العراقي وال ته ومحل الش   بين الصمة بثبوت الجنسية اكتسا  -ثالثا 

 الدولفففففففة اقمفففففففيم ففففففففي المفففففففيالد بسفففففففب  القفففففففانون بحكفففففففم الجنسفففففففية اكتسفففففففا الحالفففففففة  بيفففففففذه يقصفففففففد 
 فاكتسفففففففا . االقمفففففففيم وىفففففففذا الشفففففففخص بفففففففين الصفففففففمة لتحقففففففف كافيفففففففة  معينفففففففة مفففففففدة فيفففففففو واالقامفففففففة
 الصففففففمة بثبففففففوت تعزيففففففزه يجفففففف  بففففففل وحففففففده االقمففففففيم حفففففف  الفففففف  يسففففففتند ال السففففففب  بيففففففذا الجنسففففففية
 .  ميو والموافقة طم  تقديم  م  تتوق  وال معينة مدة باالقامة تثبت وىي المذكورة 
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 الكتسا  الجنسية السب  بيذا 1545 لسنة الفرنسي الجنسية قانون أخذوقد 

 الجنسففففية الكتسففففا  كسففففب  الحالففففة بيففففذه العراقففففي القففففانون يأخففففذ لففففم .. العراقييييي القييييانون موقيييي 
 .العراقية

 

 العائمة في الجنسية وح   اساس عمى بالتبعية الجنسية اكتسا  -رابعا 

 العراقيفففففة الجنسفففففية اجنبفففففي اكتسففففف  ) اذا تفففففنص  مفففففمفففففن القفففففانون السفففففاب   1-13كانفففففت المفففففادة 
 الفففففففنص ىفففففففذا تطبيففففففف  فشفففففففروط و ميفففففففو  العراقيفففففففة الجنسفففففففية الصفففففففغار  فففففففراقيين    أوالده صففففففب ي

   راقيين الصغار ىي

اوال مففففففففن قففففففففانون الجنسففففففففية النافففففففففذ  مفففففففف  ) اذا اكتسفففففففف  غيففففففففر العراقففففففففي  -14وتففففففففنص المففففففففادة 
الجنسفففففية العراقيفففففة يصفففففب  اوالده غيفففففر البفففففالغين سفففففن الرشفففففد  فففففراقيين بشفففففرط ان يكونفففففوا مقيمفففففين 

 معو في العرا   

 تطبي  ىذا النص ىي :شروط و ميو فان 

 معاممفففففففففة تكتسفففففففف  وان القفففففففففانون ألحكففففففففام طبقفففففففففا العراقيففففففففة بالجنسفففففففففية األ  يتجففففففففنس ان  -1
 . القطعية الدرجة سونتج

 . الرشد سن بالغ غير الولد يكون أن  -2
 تجفففففنس حفففففين العراقفففففي القفففففانون احكفففففام وفففففف  شفففففر ا ألبيفففففو النسففففف  ثابفففففت الولفففففد يكفففففون أن -3

 الجنسففففففية اال  الكتسففففففا  الحفففففف  تففففففاري  الفففففف  النسفففففف  اثبففففففات يتففففففأخر أن ويجففففففوز األ  
 بفففففامور يسفففففتقلواال فانفففففو  النسففففف  ثبفففففوت وقفففففت الرشفففففد سفففففن دون يظفففففل أن بشفففففرط العراقيفففففة
 جنسيتو

 



 

 الكوت الجامعةكمية  –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد

 المحاضرة التاسعة

 

 وأحكام العائمة في الجنسية وحدة اساس عمى المختمط بالزواج الجنسية اكتساب -ا خامس
 العراقي القانون

  ن  و يتهسدددددجن غيدددددر اخدددددر  يةجنسددددد مدددددن امدددددر ة مدددددن رجددددد  يتددددد وج ان طخدددددتمالم بدددددال واج يقصدددددد
  وج دددددا لجنسدددددية ال وجدددددة اباكتسددددد حكدددددم فدددددي القدددددوانين  تختمدددددو  الددددد واج بعدددددد جنسددددديت ما تختمددددد 
 يددددددنص 9142 لسددددددنة 24 رقددددددم العراقددددددي  الجنسددددددية قددددددانون كددددددان فقددددددد المخددددددتمط  الدددددد واج بسددددددبب
 الددددد واج بمجدددددرد يددددداتمقائ العراقيدددددة بالجنسدددددية عراقدددددي مدددددن المت وجدددددة األجنبيدددددة المدددددر ة الحدددددا  عمددددد 

 العربيددددددة المددددددراة بددددددين يفددددددر  كددددددان فقددددددد 1963 لسددددددنة 24 رقددددددم العراقيددددددة يةجنسددددددال قددددددانون مددددددا ا
 العراقية ةسيالجن اكتساب ما شروط حيث من قياعر  من ت وجينالم األجنبية والمر ة

)) لممددددددراة غيددددددر   مندددددده ( ۱۱)  المددددددادة فددددددي نددددددص فقددددددد  النافدددددد  العراقيددددددة الجنسددددددية قددددددانون مدددددداا 
  بالشروط االتية(( العراقية المت وجة من عراقي ان تكتسب الجنسية العراقية 

ومددددددن خددددددط  عددددددرك الشددددددروط سددددددنبين مددددددا كددددددان يسددددددتم مه القددددددانون المم ددددددي مددددددن شددددددروط ل دددددد   
 الحالة 

 المختمط بالزواج العراقية الجنسيةاكتساب شروط 

 ال وجدددددة تكدددددون  ن ويجدددددب الددددد واج بعدددددد الطمدددددب هددددد ا ويقددددددم و ير الددددد الددددد  طمدددددب تقدددددديم  -9
ة ي اهميددددددة الددددد واج ا ا كددددددان عمدددددر ال وجدددددد  وال تكفددددد ۱۱ تمددددددام وهدددددو الرشددددددد سدددددن بال دددددة

 91   و لدددد  الن االهميددددة المطموبددددة فددددي مددددواد الجنسددددية هددددي اكمددددا  ا   ۱۱يقدددد  عددددن 



 لسددددددنة 46 رقددددددم العراقيددددددة الجنسددددددية قددددددانون مددددددن ج\9 المددددددادة فددددددي جددددددا  لمددددددا طبقدددددداسدددددنة 
 المعددددددداني القدددددددانون هددددددد ا إلغدددددددراك يدددددددةتاال بالتعدددددددابير يقصدددددددد في دددددددا جدددددددا  التدددددددي 2006
 التقددددددددويم) بحسدددددددداب  كاممددددددددة سددددددددنة عشددددددددر ثمانيددددددددة   سننننننننن الرشنننننننند  هددددددددا  ا ا المبينددددددددة
 (الميطدي

 فددددي مقيمددددة كانددددت فددددا ا العددددرا  فددددي واقامت ددددا  واج ددددا عمدددد  سددددنوات خمدددد  ضددددي مدددددةم  -4
    الددددد واج تددددداري  مدددددن اعتبدددددارا فيددددده سدددددنوات خمددددد  تدددددتم  ن وجدددددب الددددد واج قبددددد  العدددددرا 

 مددددددة حيدددددث مدددددن واألجنبيدددددة العربيدددددة المدددددر ة بدددددين يفدددددر  كدددددان فقدددددد السددددداب  القدددددانون مددددداا
  مةقااال
 ل ددددا يحدددد  وكددددان الطمددددب لتقددددديم معينددددة مدددددة ل ددددا تحدددددد لددددم وهدددد     العربيننننة المننننرأة  -  

  ال واج بعد وقت  ي في به تتقدم  ن
 إال الطمدددب تسدددتطي  ال كاندددت وهددد  . العربينننة غينننر بهنننا ويقصننند األجنبينننة المنننراة  - ب

 عمددددد  مضدددددت اوا . العدددددرا  فدددددي واقامت دددددا الددددد واج عمددددد  سدددددنوات ثدددددطث مضدددددي بعدددددد
م دددددادرة  عمي دددددا يجدددددب كدددددان فقدددددد التجدددددن  طمدددددب تقددددددم ولدددددم سدددددنوات خمددددد  الددددد واج
 العرا  .

اسدددددددتمرار قيدددددددام الرابطدددددددة ال وجيدددددددة حتددددددد  تددددددداري  تقدددددددديم الطمدددددددب . ويجدددددددب ان تسدددددددتمر   -4
 انت ددددددا  الحيدددددداة ال وجيددددددة مدددددد   وج واحددددددد   فددددددا ا ت وجددددددت مددددددن  وج عراقددددددي اخددددددر بعددددددد

عضددددد ا   وكددددد ل  ا ا طمق دددددا ثدددددم عددددداد الي دددددا   االو    فدددددط تضدددددم المددددددد الددددد  بالددددد واج 
 -ولكن القانون استثن  من ه ا الشرط حالتين  

 ولدددد ا مندددهان ل دددفدددا ا طمق دددا  وج دددا العراقدددي وكددد –ولهنننا منننن مطمقهنننا ولننند المطمقنننة  –االولنننى 
وات لددددم تددددتم . ولددددم يددددنص القددددانون السدددداب  جددددا  ل ددددا تقددددديم الطمددددب وان كانددددت مدددددة الخمدددد  سددددن

 عم  ه ا االستثنا  

 القانوندددددان عمي دددددا ندددددص الحالدددددة وهددددد    -ولننننند ةننننننم ولهنننننا زوجهنننننا عنهنننننا المتنننننوفى -الثانينننننة
 مولد وامه في نف  الوقت .ل يةارع ل  و ف  والنا الساب 

 



  ها؟القط أو زوجها وفاة عند حامال ةالمرا كانت اذا الحكم ما 

 جدددددا  الدددددوالدة بعدددددد وعدددددا  سدددددميما كدددددان فدددددا ا الطفددددد  والدة لحدددددين االنتظدددددار الددددد  الدددددراي بيددددد ه
 . الطمب تقديم ألمه

ان يكدددددون الددددد وج متمتعدددددا بالجنسدددددية العراقيدددددة حدددددين تقدددددديم  وجتددددده غيدددددر العراقيدددددة الطمدددددب  -2
 وال فر  بين ان تكون جنسية ال وج العراقية اصمية ام مكتسبة .

 ان يكون ال واج صحيحا وناف ا وتاما وف  احكام القانون العراقي  -5

 الخارج في الزواج عقد اذا الحكم ما

  – والموضوعية الشكمية ال واج شروط بين الحالة ه   في يفر  

 ابددددرم الدددد ي البمددددد فددددي السددددائد القددددانون وفدددد  الدددد واج ينعقددددد  ن يكفددددي  الشننننكمية الشننننروط -  
 . .فيه

 عراقيددددا الدددد وجين  حددددد دام مددددا اندددده الدددد  الفق ددددا  بعددددك يدددد هب  الموضننننوعية الشننننروط  - ب
احكددددددام  الدددددد  اسددددددتنادا يسددددددري الدددددد ي هددددددو د حددددددو  راقددددددي الع القددددددانون فددددددان( الدددددد وج وهددددددو)

 فددددي يدددده خمدددد  مددددن القددددانون المدددددني العراقددددي .. وعميدددده ا ا كددددان الدددد واج ف 5-91المددددادة 
 وال بددددداطط يعددددد الدددد واج هددددد ا فددددان العراقددددي  القددددانون يقررهدددددا التددددي الموضددددوعية شددددروطه
 كمدددددا العراقيدددددة لمجنسدددددية عراقدددددي مدددددن المت وجدددددة األجنبيدددددة راةالمددددد الكتسددددداب سدددددببا يكدددددون
 حالددددة  و شددددرط عمدددد  مددددن الدددد واج كددددان ا ا او الدددد واج مواندددد  مددددن مددددان  هنددددا  كددددان لددددو

 مدددد  الشددددخص جنسددددية لقددددانون تخضدددد  ف ددددي األهميددددة  لدددد  مددددن يثنويسددددت محققددددة  غيددددر
 .لم واج موضوعيشرط  ان ا

  الزواج يثبت كيف 

 الددددد واج عقدددددد صدددددحة اثبدددددات يجدددددب انددددده 9165  لسدددددنة 9 رقدددددم الداخميدددددة و يدددددر تعميمدددددات تقدددددرر
 قددددددانون نددددددص وقددددددد األصددددددو   بحسددددددب ومصدددددددقة مختصددددددة ج ددددددةمددددددن  صددددددادرة رسددددددمية بوثيقددددددة
فقددددددد نددددددص فددددددي  الجنسددددددية العراقددددددي النافدددددد   قددددددانون امددددددا. الشددددددرط هدددددد ا عمدددددد  المصددددددري الجنسددددددية
وتعتبدددددددددددر  9164لسدددددددددددنة  24اوال )) يم ددددددددددد  قدددددددددددانون الجنسدددددددددددية العراقدددددددددددي رقدددددددددددم  \ 49المدددددددددددادة 



القددددانون لحددددين صدددددور مددددا التعميمددددات الصددددادرة بموجبدددده نافدددد   بمددددا ال يتعددددارك مدددد  احكددددام هدددد ا 
 يح  محم ا او يم ي ا ((

 

 رئددددي   مدددام لمطعدددن قدددابط  يرالدددو  قدددرار كددددان وقدددد طمدددب ال عمددد  الداخميدددة و يدددر موافقدددة  -6
 النافدددد  ةجنسدددديال ونقددددان فددددي  مددددا  قطعيددددا الشددددان هدددد ا فددددي قددددرار  يكددددون الدددد ي الجم وريددددة

كدددددون قدددددرار وي االداريدددددة المحكمدددددة  مدددددام لمطعدددددن قدددددابط يكدددددون الداخميدددددة و يدددددر قدددددرار فدددددان
  االتحادية المحكمة  مام ه   المحكمة قاب  لمطعن
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 الكوت الجامعةكمية  –المرحمة الرابعة 

 القانوف الدولي الخاص

 ـ.ـ موج ماجد

 المحاضرة العاشرة 

 

 

 العراقي القانون وأحكام بالتجنس الجنسية اكتساب - سادسا

 تػػػوافر بعػػػد السػػػمطة وموافقػػػة طمبػػػ  ىعمػػػ بنػػػا  أجنبػػػي لشػػػخص الجنسػػػية مػػػن :  هػػػو  تعريفففل التجفففنس
 التػػي الدولػػة نحػػو الػػو   وتبنيػػ  ألصػػمية ا دولتػػ  بجماعػػة صػػمت وانقطػػاع المطموبػػة فيػػ     القانونيػػة الشػػروط
 . جنسيتها تمنح 

يسػػػػػمى  الجنسػػػػػية منحػػػػػ  وبعػػػػػد  التجفففففنس بلفففففطا الجنسػػػػػية منحػػػػػ  قبػػػػػؿ األجنبػػػػػي الشػػػػػخصويسػػػػػمى  
 فػي واسػعة تقديريػة مطةسػ ولمدولػة  الجنسية ةحمان الدولة تسمى الجنسية تمنح  التي الدولة و  (لمتجنسا)

 وتختمػؼ. القانوف بحكـ ُيْقتضى موصوفا حقا وليسالتجنس منحة تمتمس   ألف منحها عدـ او جنسيتها من 
تكتسب فيهػا الجنسػية العراقيػة بػالتجنس كانت هناؾ ست حا ت حيث   أخرى  إلى دولة مف التجنس شروط
 :ـ التجنس وحسب التفصيؿ ا تي اختمفت احكا النافذ الجنسية قانوف صدوروبعد 

اكتسففاب الجنسففية العراقيففة بففالولدة رففارن العففراي مففن ام وراقيففة واب مج ففو  او ل   -الحالففة الولفف   
 جنسية له وم  اساس حي الدم المنحدر من الم والمعزز ببعض الشروط  

 يعتبػر أف الوزير اف عمى ) تنص 3694 لسنة 34 رقـ الممغي العراقية الجنسية قانوف مف( 5) المادة كانت
 مػف سػنة خػلؿ اختارهػا اذا الجنسػية عراقي ل  جنسية   او مجهوؿ واب عراقية اـ مف العراؽ خارج ولد مف

 .( أجنبية جنسية مكتسب وغير العراؽ في مقيما يكوف أف بشرط الرشد سف بموغ  تاريخ

 اـ مػف العػراؽ خارج ولد مف يعتبر أف الوزير اف))   عمى ( 3) المادة في نص فقد النافذ الجنسية قانوف اما
 إ  الرشػد سػف بموغػ  تػاريخ مػف سػنة خػلؿ اختارهػا اذا الجنسػية عراقػي لػ  جنسية   او مجهوؿ واب عراقية
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 عمػػى الحصػػوؿ طمػػب تقػػديـ وقػػت العػػراؽ فػػي مقيمػػا يكػػوف اف بشػػرط ذلػػؾ دوف صػػعبةال الظػػروؼ حالػػت اذا
 (( . العراقية الجنسية

بشػػروط اخػؼ ممػػا كػاف يتطمبهػػا  الجديػد القػػانوف نػص جػػا : الحالففة هفه  بموجففب الجنسففية اكتسففاب شفروط 
 ونوض  ا ختلؼ : القانوف الممغي 

 صػيفنوال. مكتسػبة اـ أصػمية جنسػيتها تكػوف اف ويكفػي الطفػؿ و دة حػيف الجنسػية عراقيػة األـ فتكو  اف -3
 . متطابقيف

 . ايضا ذلؾ في متطابقيف والنصيف. الو دة حيف ل  جنسية   أو مجهو  األب يكوف اف  -2
. العراقػػػي لمقػػػانوف وفقػػػا أصػػػولية رسػػػمية و ػػػا ؽب ذلػػػؾ اف تحصػػػؿ الػػػو دة خػػػارج العػػػراؽ عمػػػى اف ي بػػػت  -4

 ابقيف في ذلؾ .متط صيفنوال
 اف يقيـ الولد في العراؽ عند بموغ  سف الرشد   والنصيف متطابقيف في ذلؾ -3
 ألف النصاف يفترؽ وهنا الخارج  في أجنبية جنسية مكتسبا الولد يكوف   اف يشترطكاف النص الممغي   -5

 .اصل الجنسية واجدباز  سم  أف بعد اجنبية جنسية الولد اكتساب عدـ يشترط   النافذ القانوف
 النافػػذ الػػنص وأضػػاؼ. الرشػػد سػػف بموغػػ  مػػف سػػنة خػػلؿ العراقيػػة الجنسػػية اختيػػار طمػػب الولػػد يقػػدـ أف  -9

 الطمػػب تقػػديـ دوف الصػػعبة الظػػروؼ حالػػت اذا السػػنة هػػذ  تمديػػد قػػرر عنػػدما الشػػرود هػػذا مػػف اسػػت نا 
 التمديػػد مػػدة يحػػدد ولػػـ الصػػعبة  الظػػروؼ هػػذ  تحػػدد التػػي الجهػػة يعػػيف  لػػـ النافػػذ القػػانوف ولكػػف. خللهػػا
 الصعبة  الظروؼ انتها  لحيف مفتوحة انها ويبدو

 بعػػ  وجػػود بػػرغـ الموافقػػة تػػاريخ مػػف عراقيػػا الطمػػب مقػػدـ ويعػػد. الطمػػب عمػػى الداخميػػة وزيػػر يوافػػؽ اف  -7
 الشكمية . ات ا جرا

 

 القضائية؟ لمرقابة الوزير قرار يرضع ه 

 المنحػػؿ ال ػػورة قيػػادة مجمػػس قػػرر حيػػث القضػػا  لرقابػػة خاضػػعا الممغػػى القػػانوف ظػػؿ فػػي الػػوزير قػػرار يكػػفلػػـ 
 ولكػػػف القضػػا  أمػػاـ الجنسػػية بشػػاف الػػوزير بقػػػرارات الطعػػف جػػواز عػػدـ ۷۹۱5\ 35\3 فػػي 334 رقػػـ بقػػرار
 ا .قطعي قرار  يكوف الذي الجمهورية ر يس فيها لدى الطعف يجوز
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 أحكػاـ تطبيػؽ عػف الناش ة الدعاوى في اإلدارية المحاكـ اختصاصهو  عاما مبدا قرر فقد النافذ القانوف اما
 لػػدى اإلداريػػة المحكمػػة قػػرار فػػي الطعػػف لوظيفتػػ  اضػػافة والػػوزير سجػػنالت طالػػب مػػف ولكػػؿ الجنسػػية  فقػػانو 

  (.النافذ الجنسية قانوف مف ۰۲ و ۷۹ المادتيف دية )ا تحا المحكمة

 

 المضاوفة بالولدة العراقية الجنسية اكتساب -ثانية ال الحالة

 يعتبػػر أف مػػوزيرل) : األتػػي عمػػى تػػنص  1963 لسػػنة 4 رقػػـ الممغػػى الجنسػػية قػػانوف مػػف( 9) المػػادة كانػػت
 و دة عنػد معتػادة بصػورةمقيمػا  وكػاف ا مولػود أجنبػي أب مػف فيػ  الرشػد سػف وبمػ  العراؽ في ولد مف عراقيا
 سف الرشد ( بموغ  مف سنتيف خلؿ العراقية الجنسية بمنح  طمبا الولد يقدـ أف بشرط ولد 

 منػػػ  الػػػذي ۷۹۹۲/۰/۱ فػػػي ۰۲۲ رقػػػـ المنحػػػؿ ال ػػػورة قيػػػادة مجمػػػس قػػػرار بموجػػػب تعطػػػؿ الػػػنص هػػػذا ولكػػػف
 قبػػؿ مػػف أخػػرى سػػنوات  ػػلث تمديػػدها بجػػوز سػػنوات خمػػس عمػػى تزيػػد مػػدة العػػراؽ فػػي ا قامػػة مػػف األجنبػػي
 تحقػؽ امكػاف لعػدـ عمميػا تعطػؿ قػد اعػل  ( 9مادة ) ال حكـ فاف ذلؾ وعمى. العامة لممصمحة الداخمية وزير

عمػى  سػنة ۷۹ ف ع تقؿ   أف يجب لمولد فبالنسبة معينة  مدة عف تقؿ  والتي يجب اف   المطموبة ا قامة
 تزيػد مػدة با قامػة لػ  يسػم    القػانوف كػاف فاذا الرشد سف بموغ  لحيفاقؿ تقدير  وهي المدة ما بيف و دت  

 التقديرات فقد استحاؿ تحقؽ شرط ا قامة الذي يتطمب  النص .  ابعد عمى سنوات  ماف عمى

 بحذؼ شروطها مف خفؼ أف بعد(  5)  المادة في الحالة هذ  عمى النص أعاد النافذ الجنسية قانوف ولكف 
 بػػد  ووضػػ  (أجنبػػي أب مػػف)  عبػػارة غيػػر كمػػا  (الرشػػد سػػف بموغػػ  مػػف سػػنتيف خػػلؿ) وهػػي األخيػػرة العبػػارة
 . عراقي ( غير أب مف) منها

 : هي الجديد النص تطبيي شروط فان وعمي 

 عراقػػػػي غيػػػػر األب يكػػػػوف أف عمػػػػى العػػػػراؽ فػػػػي والولػػػػد األب و دة أي العػػػػراؽ  فػػػػي المضػػػػافة الػػػػو دة   -3
 أحكػػاـ الػػى اسػػتنادا الولػػد عمػػى العراقيػػة الجنسػػية لفرضػػت عراقيػػة كانػػت اف نهػػا  األـ وكػػذلؾ الجنسػػية 

 . عمى اساس الدـ المنحدر مف ا ـ وحدها . أ  -  4 المادة
فػي وقػت  ب الولػد اليػ ؼ ا ب بنسػيعتػر  أف ويجػوز العراقػي القػانوف ألحكػاـ وفقػا ألبيػ  الولػد نسب  بوت -2

 . رجعي با ر الو دة يوـ الى ا عتراؼ هذا يسريفمى الو دة  حؽ ع
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 ا ب يتخذ أف المعتادة با قامة والمقصود. ولد  و دة حيف معتادة اقامة العراؽ في مقيما األب يكوف أف -4
 . لؾواقامت  ولذ ونشاط  ألعمال  مركزا العراؽ مف

 . الغياب هذا خلؿ الو دة حصمت اذا حتى العودة بنية مقترنا كاف اذا المؤقت الغياب يضر   - أ
 وفاتػػ  وقػػت عػػادة العػػراؽ فػػي مقيمػػا يكػػوف أف يكفػػي بػػؿ الولػػد و دة وقػػت حيػػا األب يكػػوف أف يشػػترط    - ب

 .۰۲ /۷۹3۷/۵ في القانوني لفتوى ديواف التدويف طبقا
 .عمر  مف سنة ۷۹ باكمال  العراؽ في الرشد اف يبم  الولد سف  -3
 الطمػب هػذا فػي يشػترط   ولكػف الرشػد  سػف بموغػ  عنػد العراقيػة الجنسػية في  يختار طمبا الولد يقدـ اف  -5

فػي مػػدة معينػة بعػػد بمػوغ سػػف الرشػد   وهػذا بخػػلؼ القػانوف الممغػػي الػذي اشػػترط تقػديـ الطمػػب   يقػدـ أف
 خلؿ سنتيف مف بموغ الولد سف الرشد .

 أمػػػػاـ لمطعػػػػف خاضػػػػعا قػػػػرار  ويكػػػػوف تقديريػػػػة سػػػػمطة ولمػػػػوزير. الطمػػػػب عمػػػػى الػػػػوزير يوافػػػػؽ اف -9
 . اإلدارية المحكمة



 الكوت الجامعةكمية  –المرحمة الرابعة  

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد

 المحاضرة الحادية عشر 

 

 مةةةة   العةةةةرا  فةةةة  واالقامةةةةث بطمبهةةةةا العراق ةةةةث الجنسةةةة ث األجنبةةةة  اكتسةةةةا  \\الحالةةةةث الةالةةةةةث  
   الشروط بعض مع مع نث

 عمتتتتت  تتتتتتنص ۳۹۹۱ لستتتتتمة 34 رقتتتتتم الممغتتتتتي العراقيتتتتتة الجنستتتتتية قتتتتتانون متتتتتن 8/2 المتتتتتادة كانتتتتتت
 اذا العربتتتتتتي غيتتتتتتر األجنبتتتتتتي سنجتتتتتتت يقبتتتتتت  أن اقتتتتتتتراي التتتتتتوزير عمتتتتتت  بنتتتتتتا  التتتتتتوزرا  المجمتتتتتتس أن

 تتتتتتوفر أن عمتتتت  ذلتتتت  المصتتتتمحة تقتضتتتتيو  متتتتب دل نافعتتتتة خدمتتتتة تتتتتؤد  التتتتتي العناصتتتتر متتتتن كتتتتان
 ىذه المادة (  من(  1)  الفقرة في المبينة الشروط فيو

 نطاقتتتتتو فتتتتتي الستتتتتاب  التتتتتنص عتتتتتن يختمتتتتت  صتتتتتان آورد فقتتتتتد النافتتتتتذ العراقيتتتتتة الجنستتتتتية قتتتتتانون آمتتتتتا 
 العراقتتتتي غيتتتتر سنتجتتتت يقبتتتت  أن التتتتوزير أن عمتتتت  تتتتتنص التتتتتي ( 6ة )المتتتتاد نتتتتص وىتتتتو وشتتتتروطو

 :اآلتية الشروط توافر عند

 الشتتتتتتتروط ليتتتتتتذه استعراضتتتتتتنا عنتتتتتتد والنافتتتتتتذ الممغتتتتتتي النصتتتتتتين بتتتتتتين االختتتتتتت   نتتتتتتر  وستتتتتتو ). 
  وكاألتي

فقتتتتد كتتتتان يتتتتنص عمتتتت   امتتتتا القتتتتانون الستتتتاب  . غيتتتتر عراقتتتتي  يكتتتتون طالتتتت  التجتتتتنس أن -1
 العربتتتتتتتي يشتتتتتتتم  العراقتتتتتتتي غيتتتتتتتر ان يكتتتتتتتون طالتتتتتتت  التجتتتتتتتنس اجنبتتتتتتتي غيتتتتتتتر عربتتتتتتتي   و

 نستتتتتتتتية الج متتتتتتتن  قتتتتتتتانون الغتتتتتتتا ه بعتتتتتتتد بينيمتتتتتتتا يفتتتتتتتر  ال الجديتتتتتتتد فالقتتتتتتتانون . واألجنبتتتتتتتي
 11/4 المتتتتتتادة بحستتتتتت  المتزوجتتتتتتة األجنبيتتتتتتة المتتتتتترأة ىتتتتتتذا يشتتتتتتم  وال   لمعتتتتتتر  العراقيتتتتتتة

 ال كمتتتتتا. الشتتتتترط ىتتتتتذا متتتتتن اخاليتتتتتامتتتتتا القتتتتتانون النافتتتتتذ فقتتتتتد جتتتتتا    الممغتتتتتي  القتتتتتانون متتتتتن
  لمفمسطينيين العراقية الجنسية من  يجوز



 18 باكمالتتتتتو وذلتتتتت  الطمتتتتت  تقتتتتتديم حتتتتتين الرشتتتتتد ستتتتتن بالغتتتتتا التجتتتتتنس طالتتتتت  يكتتتتتون أن  -1
 سنة من عمره .

 التجتتتتنس طمتتتت  تقتتتتديم عنتتتتد فيتتتتو ومقيمتتتتا مشتتتتروعة بصتتتتورة العتتتترا  دختتتت  قتتتتد يكتتتتون ان  -4
 دفتتتتتتتر عمتتتتتت  والحاصتتتتتتمون فيتتتتتتو المقيمتتتتتتون العتتتتتترا فتتتتتتي  المولتتتتتتودون ذلتتتتتت  متتتتتتن ويستتتتتتت ني
 لتتتتتم الممغتتتتت  ننو القتتتتتا أن عممتتتتتا. الجنستتتتتية شتتتتتيادة عمتتتتت  يحصتتتتتموا ولتتتتتم المدنيتتتتتة األحتتتتتوا 
 . االست نا  ىذا عم  ينص

  قديمتتتتتة التستتتتمية ىتتتتذه ولكتتتتن المدنيتتتتتة األحتتتتوا  دفتتتتتر عبتتتتارة النافتتتتتذ القتتتتانون ذكتتتتر :مالحظةةةةث 
 ال النافتتتتذ القتتتتانون واضتتتتعي أن ويظيتتتتر العتتتترا  فتتتتي وجتتتتود وقتتتتد الغيتتتتت بقتتتتانون ولتتتتم يعتتتتد ليتتتتا

 . بذل  يعممون

 عتتتتتن تقتتتتت  ال متتتتتدة مشتتتتتروعة بصتتتتتورة العتتتتترا  فتتتتتي أقتتتتتام قتتتتتد التجتتتتتنس طالتتتتت  يكتتتتتون أن  -3
 امتتتتتتراة متتتتتتن متزوجتتتتتتا يكتتتتتتن لتتتتتتم متتتتتتا الطمتتتتتت  تقتتتتتتديمعمتتتتتت   ستتتتتتابقة متتاليتتتتتتة ستتتتتتنوات عشتتتتتتر
 بقتتتتا  شتتتترط ب ستتتتنوات خمتتتتس عتتتتن تقتتتت  ال لمتتتتدة حينئتتتتذ المطموبتتتتة االقامتتتتة فتكتتتتون عراقيتتتتة
 . الزوجية الرابطة

 بالشر  مخمة حةنج أو بجناية عميو يحكم ولم والسمعة السمو  حسن يكون ان  -5
 .والمجتمع الدولة عم  عالة يكون ال لكي لمعيش جمية وسيمة لو تكون أن  -6
 طبيتتتتتتتتة بتقتتتتتتتتارير ذلتتتتتتتت  ا بتتتتتتتتات ويجتتتتتتتت . االنتقاليتتتتتتتتة األمتتتتتتتتراض متتتتتتتتن ستتتتتتتتالما يكتتتتتتتتون أن  -7

 . أصولية
 يتتتتنص ولتتتتم. العتتتترا  فتتتتي وجتتتتوده  نتتتتا ا فتتتتي الداخميتتتتة وزيتتتتر التتتت  تحريريتتتتا طمبتتتتا يقتتتتدم ان  -8

 . ضمنا يفيم ولكنوىذا  عم  النافذ القانون
 المحكمتتتتة أمتتتتام لمطعتتتتن قتتتتاب  قتتتتراره ويكتتتتون. . التجتتتتنس طمتتتت  عمتتتت  التتتتوزير وافتتتت ي ان  -9

 الساب  فقد كان قرار الوزير باتا .  القانون ظ  في أما اإلدارية 

 العا   فو  بالتجنس العراق ث الجنس ث اكتسا  - الث الرابعث الح

 الجنستتتتتية قتتتتتانون أحكتتتتام متتتتتن استتتتت نا  العراقيتتتتتة الجنستتتتتية تمتتتتن  أن العتتتتتادة فتتتتو  بتتتتتالتجنس يقصتتتتد
 . العامة مصمحةال مقتضيات عم  بنا 



 ا  ناستتتتت  العراقيتتتتة الجنستتتتية بمتتتتن  المنحتتتت  ال تتتتورة قيتتتتادة مجمتتتتس عتتتتن ك يتتتترة قتتتترارات صتتتتدرت وقتتتتد
 لشخص واحد او الفراد عائمة بالكام  . الجنسية قانون احكام من

 عراقتتتتتتي يعتبتتتتتتر ان عمتتتتتت (  2)  المتتتتتتادة نصتتتتتتت  القتتتتتترارات ىتتتتتتذه متتتتتتن النافةةةةةة  القةةةةةةانو  موقةةةةةة 
 المنحتتتت  ال تتتتورة قيتتتتادة مجمتتتتس قتتتترارات بموجتتتت  العراقيتتتتة ستتتتيةجنال عمتتتت  حصتتتت  متتتتن كتتتت  الجنستتتتية
 . العراقية الجنسية بمن 

 قتتتتترارات متتتتتن  الجنستتتتتية ) عمتتتتت  ان يعتتتتتاد النظتتتتتر فتتتتتي جميتتتتتع   3   -6 تتتتتم نتتتتتص فتتتتتي المتتتتتادة . 
 النظتتتتر تعيتتتتد التتتتتي الجيتتتتة التتتتنص يحتتتتدد ولتتتتمالتتتتتي اصتتتتدرىا النظتتتتام الستتتتاب  لتحقيتتتت  اغراضتتتتو ( 

 كتتتتان القتتترار كتتتتون فتتتي المعيتتتتار ىتتتو ومتتتتا   یتتتتوم النظتتتتر اعتتتادة تكتتتتون وكيتتت  القتتتترارات ىتتتذه فتتتي
  ؟ام ال  الساب  النظام اغراض لتحقي  صدر قد

 النافتتتتتذ القتتتتتانون يتتتتتنص ولتتتتتم ( الختتتتتاص التجتتتتتنس )  أيضتتتتتا العتتتتتادة فتتتتتو  سنالتجتتتتت عمتتتتت  ويطمتتتتت 
 ال أن)  عمتتتت  نصتتتتت اذ التجتتتتنس ىتتتتذا منتتتتع  ال تتتت / 6 المتتتتادة نتتتتص متتتتن يستتتتتن  بتتتت  جتتتتوازه  عمتتتت 
 فتتتتتي الستتتتتكانية بالتركيبتتتتتة المختتتتت  الستتتتتكاني التتتتتتوطين سياستتتتتة ألغتتتتتراض العراقيتتتتتة الجنستتتتتية تمتتتتتن 
 ( العرا 



 الكوت الجامعةكمية  –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد

 المحاضرة الثانية عشر

 

 قية  واحكام القانون العراقيااالثار القانونية المترتبة عمى اكتساب الجنسية العر 

جنخدددددية دولددددة معيندددددة د ااندددددط ي دددددبد بعددددد ا مدددددن مدددددواطني شمددددد  الدولدددددة عندددددما يكشخددددد  شدددددخص 
د وممدددددا ف شددددد  ايددددط ان  ددددد   ال ددددد ة او ) المدددددواطن الطددددار   ويطمددددي عميدددددط و دددد  المشجدددددنس 

شندددددددش  اثدددددددارا خدددددددواب اكاندددددددت ارديدددددددة مشعمقدددددددة بشدددددددخص المشجدددددددنس وحدددددددد  د ام جماعيدددددددة ششعدددددددد  
 -:شخص المشجنس الى عائمشط 

 الجنسية  الكتساب القانونية الفرديةاالثار  –اوال 

ويق ددددد بلددددا شمدددد  افثددددار الشددددي شخددددص الشددددخص الدددد ى يكشخدددد  الجنخددددية ن خددددط وف ششعددددد  الددددى 
 غير  من ااراد عائمشط . و نال  ثالث مواق  اي قوانين الدول بشان     افثار ..

شمامدددددا كمدددددا  قدددددوانين شخددددداوى المشجدددددنس بدددددالوطني اف دددددمي بالنخدددددبة لمحقدددددوي والواجبدددددات -1
  اي شركيا

شمامددددددددا ماعدددددددددا الوظددددددددائ  العخددددددددكرية  شجددددددددنس بددددددددالوطني اف ددددددددمي قددددددددوانين شخدددددددداوى الم -2
 كالخعودية 

اشددددددرة )  مدددددددة معينددددددة قددددددوانين ف شخدددددداوى المشجددددددنس بددددددالوطني اف ددددددمي اف بعددددددد انقضدددددداب -3
   كما اي خورياالريبة الثانية 

 جنخيةاشرة الريبة افولى .. المدة الزمنية الالزمة فكشخا  ال
 اشرة الريبة الثانية .. المدة الزمنية الالزمة لمشمشع بالحقوي 

 



 .. موقف القانون العراقي 

 -شنص المادة الشاخعة من قانون الجنخية الناا  عمى افشي :

عمددددددى الجنخددددددية العراقيددددددة بطريقددددددة الشجددددددنس واقدددددددا  ح ددددددلياوف .. يشمشددددددع غيددددددر العراقددددددي الدددددد ى 
 دددددد ا القددددددانون بددددددالحقوي الشددددددي يشمشددددددع بلددددددا العراقددددددي اف    مددددددن11-7-6-5-4فحكددددددام المددددددواد )

 ما اخشثني منلا بقانون خاص .

ثانيددددا .. ف يجدددددوز لقيدددددر العراقدددددي الددددد ى يح دددددل عمددددى الجنخدددددية العراقيدددددة بطريدددددي الشجدددددنس واقدددددا 
  مدددددددن  ددددددد ا القدددددددانون ان يكدددددددون وزيدددددددرا او عضدددددددو ادددددددي  يئدددددددة 11-7-6-4فحكدددددددام المدددددددواد ) 

 شاريخ اكشخا  الجنخية العراقي .برلمانية قبل مضي عشر خنوات عمى 

ى يح دددددل عمددددى الجنخدددددية العراقيددددة واقدددددا فحكددددام المدددددواد ) يجدددددوز لقيددددر العراقدددددي الدددد  ثالثددددا .. ف
 رئيس جملورية العراي او نائبط .   من   ا القانون ان يشقل من   4-6-7-11

 ددددددي شمشددددددع المشجددددددنس  فللللللي القللللللانون العراقللللللياالصلللللل  ان ويشضددددددد مددددددن الددددددنص اعددددددال      
بدددددالحقوي ن خدددددلا الشدددددي يشمشدددددع بلدددددا الدددددوطني اف دددددمي بمجدددددرد شجنخدددددط ومدددددن دون حاجدددددة الدددددى ان 
يمدددددر ب شدددددرة الريبدددددة الثانيدددددة د كشدددددولي الوظدددددائ  العامدددددة وافنش ددددداع مدددددن المراادددددي العامدددددة د اف مدددددا 

 . اخشثني منلا بنص خاص

 دددددو حرمددددددان بعدددددض المشجنخددددددين مدددددن شددددددولي بعدددددض الوظددددددائ  امددددددا االصلللللل  واالسلللللتثنا  مللللللن 
 -:ب ورة مؤقشة او دائمة .

  ف 11-7-6-4الحرمدددددددددان المؤقددددددددددت مددددددددددن الحقددددددددددوي ... المشجددددددددددنس واددددددددددي المددددددددددواد )  -1
يكدددددون وزيدددددرا او عضدددددوا ادددددي  يئدددددة برلمانيدددددة قبدددددل مضدددددي عشدددددر خدددددنوات عمدددددى اكشخدددددابط 

 العراقيةالجنخية 
الحرمدددددان الددددددائم مدددددن الحقدددددوي ... المشجدددددنس واقدددددا لممدددددواد اعدددددال  ف يخدددددشطي  ان يشدددددقل  -2

 من   رئيس الجملورية او نائبط ابدا 

 



 -والمشجنخون واقا لن وص المواد الم كورة  م :

 ولد خارج العراي فم عراقية وا  مجلول او ف جنخية لط  : من 4المادة  -
 نس واقا لشروط معينة : افجنبي المشج 6المادة  -
 افجنبي المشزوج من امرأة عراقية  7المادة  -
 المشزوجة من عراقي : المرأة افجنبية 11المادة  -

اى بدددددالوفدة المضددددداع ة  5افجنبدددددي الددددد ى يكشخددددد  الجنخدددددية العراقيدددددة واقدددددا لمدددددادة  ظ انونالحددددد
الشدددددددي يشمشدددددددع بلدددددددا العراقدددددددي اف دددددددمي  ف يددددددددخل ادددددددي افخدددددددشثناب و دددددددو يشمشدددددددع بجميدددددددع الحقدددددددوي

 بموج  البند افول من المادة الشاخعة من قانون الجنخية العراقي الناا  .

 

 . 3694لسنة  34م قي الممغي رقالعراالجنسية قانون موقف 

الحدددددددال عمدددددددى خدددددددال  القدددددددانون النااددددددد  ددد ا  كدددددددان اف دددددددل  دددددددو عددددددددم شمشدددددددع المشجدددددددنس كدددددددان 
بددددالحقوي الخا ددددة بددددالعراقيين  قبددددل انقضدددداب خمددددس خددددنوات مددددن شدددداريخ شجنخددددط د كمددددا ف يحددددي 

 انشخابط او شعيينط كعضو اي  يئة نيابية قبل انقضاب عشر خنوات من الشجنس .

س قيددددددادة الثددددددورة المنحددددددل يمددددددند افجنبددددددي قابميددددددة الشمشددددددع مجمددددددر قددددددرار  ددددددد 1774اددددددي خددددددنة و 
 بالوظائ  العامة بمجرد اكشخابط الجنخية العراقية .

 

و دددددي الوظدددددائ  الشدددددي يشدددددشرط ايلدددددا ان يكدددددون الشدددددخص  الوظلللللامف الموملللللة او الحساسلللللة   
عراقيددددا مددددن ابددددوين عددددراقيين بددددالوفدة و دددد ا مددددا ف يشحقددددي بددددالمشجنس ايكددددون محرومددددا مددددن شوليلددددا 

الشددددرطة وحددددرس الحدددددود رجددددع  لدددد  الددددى القددددوانين الخا ددددة بشنظدددديم كددددل وظي ددددة  كددددالجيش و د وي
 وغير ا .. 

 



كددددددان القددددددانون الممقددددددي ف يميددددددز بددددددين المشجددددددنس والددددددوطني  االعبللللللا  والواجبللللللا  العامللللللة    
 ددددمي اددددي  دددد   افعبدددداب كدددد داب الخدمددددة العخددددكرية د ثددددم اع ددددي المشجددددنس مددددن  دددد   الخدمددددة اف

 ا ا ادا ا اي الدولة العربية الشي كان يحمل جنخيشلا .

امددددا اددددي الوقددددت الحاضددددر ادددد ن الخدمددددة العخددددكرية ليخددددت الزاميددددة حشددددى عمددددى الددددوطني اف ددددمي 
 د

 

ويق ددددد بلددددا شمدددد  افثددددار الشدددددي .. القانونيللللة الجماعيللللة الكتسللللاب الجنسللللية االثللللار  –ثانيللللا 
ال ددددقار  جشددددط واوفد و شخددددص شددددخص مكشخدددد  الجنخددددية اقددددط بددددل ششعدددددا  الددددى ااددددراد عائمشددددط كز 

. 

خدددددية العراقيدددددة عمدددددى جنخدددددية الزوجدددددة نبالنخدددددبة لمزوجدددددة .. ف شددددد ثير لشجدددددنس الدددددزوج بالج -1
ر جنخدددددددية زوجلدددددددا بعدددددددد خمدددددددس خدددددددنوات عمدددددددى الدددددددزواج د ولكدددددددن يحدددددددي للدددددددا ان شخشدددددددا
 . 11وافقامة اي العراي واي المادة 

بالنخددددبة لددددالوفد الكبددددار المدددد ين اكممددددوا خددددن الرشددددد ا يضددددا ف شدددد ثير لشجددددنس ابدددديلم عمددددى  -2
 جنخيشلم

بالنخدددددبة لدددددالوف د ال دددددقار الدددددم يشبعدددددون ابددددديلم  ادددددي اكشخدددددا  الجدددددنس بشدددددرط اقدددددامشلم  -3
   1  – 14ط نص المادة اي العراي واي ما جابت ب
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 فقدان الجنسية واحكام القانون العراقي

 

 سددددبي  عمدددد  وهددددو. الددددزمن مددددن مدددددة بهددددا االنسددددان يتمتدددد  ان بعددددد زوالهددددا سددددية الجن بفقددددد يقصددددد 
 تترتدددد  كانونيددددة آثددددار وهنددددا  بالتبعيددددة  يكددددون وكددددد العقوبددددة  اختيددددار  او كددددد يكددددون عمدددد  سددددبي 

 القانونيدددددة اآلثدددددار بعددددددها نعدددددر و  الجنسدددددية فقدددددد تحددددداالفدددددي  نبحدددددث اوال . يةنسدددددالج فقدددددد عمددددد 
 . فقدها عم  تترت  التي

 الجنسية فقد حاالت 

 -: ةالجنسي لفقد حاالت ثالث هنا 

 .اريباالخت الجنسية فقد -1
 بالتبعية الجنسية فقد -2
 .العقوية سبي  عم  الجنسية فقد  -3

 : إختياري بعمل الجنسية فقد \\الحالة االولى  

 تفقدددددد  القدددددوانين بعددددد  فدددددان أخدددددر   جنسدددددية لددددد  يثبدددددت أن شددددد ن  مدددددن بعمددددد  الشدددددخص كدددددام اذا
 . الشروط في فخال عم  األول  جنسيت 

 فدددددي عميددددد  كددددان عمدددددا النافدددددذ الجنسددددية كدددددانون ظددددد  فددددي العدددددرا  فدددددي كثيددددرا الوضددددد  اختمدددددف وكددددد
 متمتعددددددا وبقددددددا   اخددددددر  جنسددددددية عمدددددد  العراكددددددي حصددددددو  اصددددددب القددددددانون الممثددددددي  حيددددددث  ظدددددد 



 عمددددد  النافدددددذ الجنسدددددية كدددددانون مدددددن أوال/ ۰۱ المدددددادة تدددددنص. اذ   مقبدددددوال أمدددددرأ العراكيدددددة بجنسددددديت 
 عددددن تحريريددددا يعمددددن لددددم مددددا العراكيددددة  سدددديتنبج أجنبيددددة جنسددددية يكتسدددد  الددددذ  العراكددددي يحددددتفظ أن

 أصددددددب  الجنسددددددية ازدواج) مبددددددا أن الددددددنص هددددددذا مدددددن ويتبددددددين. ( العراكيددددددة الجنسدددددية عددددددن تخميددددد 
 ۵۱۱۲ لسدددددنة العدددددرا  جمهوريدددددة دسدددددتور ندددددص وكدددددد. العراكيدددددة الجنسدددددية كدددددانون فدددددي مقبدددددوال أمدددددرا
فقدددددد الجنسدددددية بعمددددد   حددددداالت اجمدددددا  ويمكدددددن.  سدددددابقا رايندددددا كمدددددا  الجنسدددددية تعددددددد جدددددواز عمددددد 

 -اختيار  باالتي :

 11/۰ المددددادة كانددددت: ر باالختيددددا أجنبيددددة جنسددددية باكتسددددا  العراقيددددة الجنسددددية فقددددد -أوال 
 دولددددددة فددددددي اجنبيددددددة جنسددددددية اكتسدددددد  عراكددددددي كدددددد : )األتددددددي عمدددددد  تددددددنص الممثددددددي القددددددانون مددددددن

 . تمقائيا تزو  الجنسية أن يعني وهذا(  العراكية جنسيت  يفقد باختيار اجنبية 

 الجنسددددية بددددازدواج يقبدددد  ألندددد  ممدددداثال نصدددد  النافددددذ القددددانون يتضددددمن لددددم :النافدددد  القددددانون موقدددد 
 نمددددددديع لدددددددم مدددددددا العراكيدددددددة بجنسددددددديت  محتفظدددددددا أجنبيدددددددة جنسدددددددية يكتسددددددد الدددددددذ   العراكدددددددي يبقددددددد  اذ

 لسدددددنة 26 ركدددددم النافدددددذ الجنسددددديةكدددددانون  مدددددن أوال ۰۱ المدددددادة فدددددي جدددددا  اذ عنهدددددا تخميددددد  تحريريدددددا
يعمدددددن  لدددددم مدددددا العراكيدددددة بجنسددددديت  أجنبيدددددة جنسدددددية يكتسددددد  الدددددذ  العراكدددددي يحدددددتفظ)  انددددد  2006
 لهددددذا طبقددددا العراكيددددة الجنسددددية فقددددد شددددروط فددددان وعميدددد  ( العراكيددددة الجنسددددية عددددن تخميدددد  اتحريريدددد
 : هي النص

ان يكتسددددد  العراكددددددي جنسدددددية اجنبيددددددة بالفعدددددد  . وال يشدددددترط ان يكنسددددددبها وهدددددو فددددددي دولددددددة  -1
 بددددين فددددر  والاجنبيددددة اذ يكفددددي ان يكددددون فددددي العددددرا  وكددددت اكتسدددداب  الجنسددددية االجنبيددددة .

 وهددددو الناحيددددة هددددذ  مددددن مطمدددد  الددددنص ألن مكتسددددية ام اصددددمية العراكددددي جنسددددية تكددددون أن
 الرجددددد  بدددددينكمدددددا ال فدددددر  . جنسددددديت  تثييدددددر فدددددي االنسدددددان حريدددددة لمبددددددا تجسددددديدايتضدددددمن 
 . والمرأة 

ان يعمددددن تحريريددددا تخميدددد  عددددن الجنسددددية العراكيددددة . ولددددم يبددددين القددددانون الجهددددة التددددي يعمددددن   -2
 هددددو وهدددد  الجنسددددية فقددددد تدددداري القددددانون   بدددديني لددددم . كمددددا  الجنسددددية عددددنهددددا التخمددددي ماما

 عمددددددد  لموافقدددددددةا تددددددداري  أم الطمددددددد  تقدددددددديم تددددددداري  ام األجنبيدددددددة الجنسدددددددية اكتسدددددددا  تددددددداري 
الدددددد  وزيددددددر  يقدددددددم الجنسددددددية عددددددن التخمددددددي اعددددددالن ان والظدددددداهر. ذلدددددد  غيددددددر أم الطمدددددد 

  الجنسية سائ بم صالمخت الداخمية ما دام هو



  سددداکت عراقدددي مدددن أو أجنبدددي مدددن العراقيدددة المدددرأ  بدددجوا  العراقيدددة الجنسدددية دفقددد  \\ثانيدددا 
 باختيارها األجنبي جوجها يةسجن في ودخولها الجوا  تاريخ بعد أجنبية ةسيجن

 تزوجددددددت ذاا: )األتددددددي عمدددددد  تددددددنص الممثددددددي العراكيددددددة الجنسددددددية كددددددانون مددددددن 12 المددددددادة كانددددددت 
 زو تددددد الدددددزواج تددددداري  بعدددددد أجنبيدددددة جنسدددددية اكتسددددد  عركدددددي مدددددن او اجنبدددددي مدددددن العراكيدددددة المدددددرأة

 .(باختيارها  زوجها جنسية اكتسبت  تم العراكية الجنسية هانع

  المرأة تمقائيا عن تزو  العراكية يةسنجال كانت كدو  

 تزوجددددت اذا) اندددد  عمدددد  مندددد  ۰۵ المددددادة نصددددت فقددددد   تمامددددا مثدددداير النافدددد  القددددانون موقدددد   
مددددا  كيددددةاالعر  الجنسددددية ال تفقددددد فانهددددا زوجهددددا جنسددددية واكتسددددبت العراكددددي رغيدددد مددددن العراكيددددة المددددراة

 لم تعمن تحريريا التخمي عنها ( 

 جنسدددددديتها تفقددددددد ال العراكددددددي غيددددددر مددددددن تتددددددزوج التددددددي العراكيددددددة المددددددراة فددددددان  وطبقددددددا لهددددددذ الددددددنص
 .لتاليةا الشروط بتحق  إال العراكية

 فدددددي عربيدددددا أو أجنبيدددددا أكدددددان سدددددوا  الدددددزواج  وكدددددت عراكدددددي غيدددددر رجددددد  مدددددن زوجتدددددت  ان -1
  كيةاالعر  جنسيت  وفقد اعراكي كان أم األص 

 . العراكي لمقانون وفقا صحيحا الزواج يكون أن  -2
 أن المقصددددددود كددددددان اذا مددددددا الددددددنص يبددددددين ولددددددم األجنبيددددددة زوجهددددددا جنسددددددية ان تكتسدددددد   -3

 يكفدددددددي اختيدددددددار دون مدددددددن الحاكهدددددددا ان ما ب ختيارهدددددددا زوجهدددددددا جنسدددددددية الزوجدددددددة تكتسددددددد 
 هدددددمي الفددددد باالختيدددددار اال يحصددددد  ال الجنسدددددية فقدددددد دام فمدددددا حدددددا  أيدددددة وعمددددد . لتطبيقددددد 

 .اختيارها ثيرب أم باختيارها زوجها جنسية في دخمت كد تكون ان ذل  بعد
 يبددددددين لددددددم النافددددددذ القددددددانون ولكددددددن العراكيددددددة جنسدددددديتها عددددددن تخميهددددددا تحريريددددددا نتعمدددددد ان   -4

 انددددد  ويظهدددددر) الحالدددددة هدددددذ  فدددددي طمددددد  التخمدددددي عدددددن الجنسدددددية  لهدددددا يقددددددم التدددددي الجهدددددة
 أم الددددزواج تدددداري  هددددو وهدددد  الجنسددددية فقددددد تدددداري  القددددانون يبددددين لددددم كمددددا  (الداخميددددة وزيددددر
 . عمي  الموافقة او الطم  تقديم تاري  أم الزوج جنسية في الدخو  تاري 
 
 



  العراقي القانون وأحكام بالتبعية الجنسية فقد الحالة الثانية 

 الجنسدددددية عراكدددددي فقدددددد اذا انددددد  عمددددد  تدددددنص الممثدددددي الجنسدددددية كدددددانون مدددددن ۰1/۵ المدددددادة كاندددددت
 .الصثار أوالد  ايضا  يفقدها العراكية

 الجنسدددددددية عراكددددددي فقددددددد اذا انددددددد  عمدددددد  النافددددددذ الجنسدددددددية كددددددانون مددددددن ثانيدددددددا/ ۰4 المددددددادة وتددددددنص
  هي الحالة هذ  فشروط وعمي  الرشد سن البالثين غيراوالد   لذل  تبعا يفقدها العراكية

  الفقد اسبا  من سب  أل  العراكية جنسيت  عراكي يفقد ان  -1
 . العراكي القانون وف  لوالد  النس  ثابت الولد يكون أن -2
 . لجنسيت  الوالد فقد حين الرشد سن بالغ غير الولد يكون ان -3

 مدددددددن البدددددددالثين غيدددددددر األوالد يفقدددددددد هددددددد  أ  لجنسددددددديتها  األم فقدددددددد حالدددددددة الدددددددنص يشدددددددم  هددددددد •• 
 ةالعراكي جنسيتها مهمجنسيتهم تبعا لفقد  الرشد

يددددذه  الدددد  ان فقددددد االم جنسدددديتها   حدددددهماالقددددانون الممثددددي وجددددد رأيددددان فددددي الفقدددد  ا ظدددد  فددددي  
يددددذه  الدددد    والثددددانياذا كددددان ابددددوهم متددددوف  .   الصددددثار اوالدهددددا ايضددددايددددؤد  الدددد  ان يفقدددددها 

 طريقهدددددا عدددددن الجنسدددددية الصدددددثار سدددددا تكان الدددددنص خددددداص بددددداال   الن االم لدددددم تكدددددن سدددددب  ال
 . لها تبعا الجنسية لفقدهم سببا تكون فال

 ام مددددن والدتدددد  بسددددب  عراكيددددا الصددددثير يكددددون أن يمكددددن وحيددددث النافدددد  القددددانون ظددددل فددددي أمددددا 
 كاندددددددددت اذا األم أن القدددددددددو  فددددددددديمكن مكتسدددددددددبة  ام اصدددددددددمية تهاجنسدددددددددي اكاندددددددددت سدددددددددوا  عراكيدددددددددة 
 أن ثبددددددددتأ  ثدددددددم ا\3 المددددددددادة طبقدددددددا والدتدددددددد  بسدددددددب  عراكيددددددددا ولددددددددها واصددددددددب  كتسدددددددبةم جنسددددددديتها

 الجنسددددددية تفقددددددد فانهددددددا صددددددحيحة غيددددددر العراكيددددددة الجنسددددددية الكتسددددددا  كدددددددمتها التددددددي المعمومددددددات
 .  لها تبعا الصثار أوالدها ويفقدها العراكية



  (للجنسية الالإراديالفقد )عنوان المحاضرة 

 ( جنسية على سبيل العقوبةسحب ال)

 م.م موجد ماجد  /اعداد: م.م محمد حافظ 

 المحاضرة الرابعة عشر
الشررررفق وف داباا بالت ن   بتناو  في الم المحاضررررلس    خت ارإبان الجنةرررر    ف د ولنا في المحاضررررلس الةرررراب    بعد ان تنا

 .ةحب او االس اطالى سبيل تجليد الشفق من جنةيته اما عل أي بصورس ال ارادي حال  ف د الجنة   

تصردر   إداري  إجلاءات او ان تزو  الجنةر   عن الشرفق بةربب خارن عن ارادته من خال    الالإراديوي صرد بالق د  
 .من الةلط  المفتص  في الدول 

اللغن من ان اناك    علىاما الةرررحب واالسررر اط وان المشرررل  العلازي لن يميز  يناما    الالإراديبوعان من الق د واناك  
. وكان المشررررل  العلازي في لل النااس الةررررا   وزابون الجنةرررر   المل ي اما ين لق فل الى وجود يجابب من الق ه يشرررر

والتي بتج عناا سرررحب الجنةررر    زد توسررري في  لس بةررربب بعب االعت ارات الةررر اسررر   والد ن      1963لةرررن     43رزن 
 .أعالميلس من العلازيين باالستناد الى االعت ارات واس اطاا عن طائق  كب

 سحب الجنسية.  .أوال

الةرررحب او اجلاء اداري يصررردر من الةرررلط  المفتصررر   للس في الدول  ويددي الى تجليد الشرررفق من جنةررريته وال  
ب الى زصررررررررررررررل ارلا االجلاء على  فلق في  لرس  ين الشررررررررررررررفق الوطني والطرارم في حين ان بعب من الق ره  رلار

 يين.الوطن

 ت سحب الجنة   تلد في التشليعات الوطن   على سبيل الحصل ال المثا  و لس بةبب خطورس الا االجلاء.وحاال

ان الةرحب   أين منح جنةريتاا للوطني المتتةرب لالم الجنةر    عدو  الدول  عويلاب ال عب الى ان الةرحب يعني  
 .األصلييشمل الوطني اجلاء ي تصل على الوطني الطارم وال 

 :غيالمل 1963لسنة   43. حاالت السحب وفقا للقانون رقم  1

 اربي حاالت واي:تناو  زابون الجنة   المل ي حاالت الةحب في 



اللي اكتةررررررباا وزاس او حاو    األجنبيسررررررحب الجنةرررررر   العلا    من  ( من ال ابون المل ي حال  19تناولت المادس ) أ.
 .األصليدون المواطن  ل الم الحال  ف ط المتجنةين. وتشماالق اس بأي عمل يعد خطلًا على امن الدول  وسالمتا

واي سرررررررررحب الجنةررررررررر   العلا    من العلازي اللي  دخل في الفدم  ( 1ف  20ا المادس )ب   تناولتااما الحال  الثاب. 
من    ةرتثنىوي  متتةرب للجنةر   أيطن اصرلي اس طارم سرواء كان موادون مواف   وزيل الدفا  نب    العةرتلي  لدول  اج

 لعةتلي  في دول  علب  .الحاصل على ا ن وزيل الدفا  او كان ابضمامه للفدم  ا لس  

زي اللي يعمل لمصرررلح  دول  اجنب   او جا  معادي  للعلاق من العلا( تةرررحب الجنةررر    2ف  20بموجب المادس )ن. 
 الوزيل. في ول ق  لدى دول  اجنب   او احدى الايئات الدول   ورفب تلكاا رغن صدور امل  للس مناو عمل 

ي الفارن بصرررررورس   ن ف( الحال  اللابع  واي سرررررحب الجنةررررر   العلا    عن العلازي اللي يق3ف  20المادس )د. بامت  
 ل .ابضن الى ايئ  اجنب   تعمل على زعزع  النااس االجتماعي واالزتصادي للدو دائم  و 

ةرررررررررررر   المل ي واي حال  الحصررررررررررررو  على  نزي في زابون الجوالتي لن  نق علياا المشررررررررررررل  العلا  األخيلسه. والحال  
لم دس النق على اثائ  مزورس واسرررررررررا  عو و   العلا    عن طلي  ال ش او ت دين معلومات غيل صرررررررررح ح   الجنةررررررررر 

 اثل. أيباطل وبالتالي ال  لتب  أسا ي وس على بطلي  ال ش الحال  ان الحصو  على الجنة   

 النافذ: 2006لسنة   26لسحب وفقا للقانون رقم  االت ا. ح2

منه    15في المادس   2006لةرررن    26المشرررل  العلازي حاالت سرررحب الجنةررر   في زابون الجنةررر   النافل رزن  أورد زد  و 
ي بصررت )للوزيل سررحب الجنةرر   العلا    من غيل العلازي التي اكتةررباا ا ا ثبت   امه او حاو  الق اس بعمل يعد والت

لومات خاطئ  عنه او عن عائلته عند ت دين الطلب اثل صرررررررررررردور حتن  خطلًا على امن الدول  وسررررررررررررالمتاا او زدس مع
 ةب لدرج  البتات(.ائي بح ه متتزض

 صورتين من صور سحب الجنة   واي: أورد خال  الا النق بالحظ ان ال ابون الجد د من 

من زابون  (  15دس )حةرررررب الما  سرررررحب الجنةررررر   من غيل العلازي المتجن  اللي يعد خطلا على أمن الدول  وسرررررالمتاا...أ. 
والحتم  من الا النق واضررررح  ... ألن المشررررل  عندما أعطى الجنةرررر   العلا    لالا األجنبي على أمل أن  الجنةرررر   النافل.

ثبت العت  فأن المصررررلح  تفون في سررررحب الجنةرررر   منه من باب أولى... و ررررلوط   فإ ايصرررر ح عضرررروا بافعا في المجتمي.  
 -( اررري :15تطبي  المادس )

  يعد خطلا على أمن الدولالعلازي المتجن  بالجنةررررررررر   العلا    لوحدم او مي غيلم داخل العلاق او خارجه بعمل وس  ي   أن. 1
 .والمالي اإلداري د او القةا وا األماو غةيل  اإلرااب مثل جلائن وسالمتاا أو يحاو  الق اس  للس 



ء في العلاق او خارجه وصررررردور ثبت اداب  الشرررررفق بالعمل او محاول  الق اس به من جابب المحاكن المفتصررررر  سرررررواان ت. 2
 طلي  من طلق الطعن. أيبات ال ي بل  أيحتن بح ه متتةب الدرج  ال طن   

 ويق د الجنة   من تاريخ الةحب. أن ي لر وزيل الداخل   سحب الجنة   منه. 3

 ط.ان بق  الشلو وال  دثل الةحب على افلاد اسلته اال ا ا تح  ت في األجنبيب منه الجنة   معامل  حن تةامل مويع

أ  ناء على معلومات خاطئ   ف د الجنةرررررر   العلا    بةرررررربب الحصررررررو  علياا بال ش والتزويل والفطب. اما الحال  الثاب   فاي  
  .ي دماا عنه او عن احد افلاد اسلته

 و لوط الم الحال  اي

 ان يتون العلازي متجنةًا بالجنة   العلا   .. 1

ئ  سرررواء  رررقا ًا او تحليليًا  اطان يتون حصررروله على الجنةررر   العلا    له او الحد افلاد اسرررلته عن طلي  المعلومات الف .2
 من خال  وثائ  مزورس زدماا لالا ال لض.

يل أو الفلب أو الفطأ الم صررررود لتزو ،  ثبت ف ه حصررررو  ال ش أو اأن يصرررردر حتن زضررررائي بح ه متتةررررب درج  البتات . 3
 في المعلومات.

فأن سررحب الجنةرر   العلا    ت عًا له   صررولان علىا ا كان حوال ال ين  ل ال صرر وأوالدمويتلتب على  لس ان افلاد اسررلته زوجته  
 نة   س شمل جم ي افلاد اسلته.الج

ال ال ين زد حصرلوا على الجنةر   بصرورس مةرت ل  فان الةرحب ال يمتد اليان وابما ف ط للمتجن    أوالدماما ا ا كابت زوجته او  
 لص ار غيل ال ال ين.وأوالدم ا

أما الحاالت األخلى ... واي ف د الجنةررررررررررر   العلا    بالعمل لصرررررررررررالح دول  أجنب   معادي  ، أو اإلزام  في الفارن بصرررررررررررورس  
فأن ... معتادس، أو عن العلازي من أصررررررررل أجنبي بةرررررررربب عدس والئه أو لعدس دخوله الفدم  العةررررررررتلي  أو عدس والئه للوطن 

 الجنة   العلا   أو سحب الم الحاالت في النصوص المتعل   بإس اط  أل ى، 2006لةن   26زي النافل رزن ال ابون العلا

واللي بموج ه اسرررررر ط الجنةرررررر   العلا    في حال    1980( عاس  666ال لار رزن )وكان مجل    ادس الثورس المنحل زد اصرررررردر 
ال ى   2006لةرررررررن     26رزن غيل ان زابون الجنةررررررر   النافل  آبلاكالحزب   أاداف على  ضرررررررل وتعتبل خطلاً مالق اس بأي عمل  

كما   وجم ي ال لارات الجائلس  أعالمالجنةرررررر   العلا    لفل علازي اسرررررر طت عنه بموجب ال لار الملكور  وأعاد لار مل  الا ال الع
 بالوالدس عن العلازي الي سبب كان.حالت اس اط الجنة   العلا     2005( من الدستور العلازي لعاس 3ف 18)المادس ان 
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  الجنسية لفقد الجماعية القانونية اآلثار  \\ثانيا 

بالنساااااابة  قانونيااااااة نليجااااااة يااااااةا العراقااااااي القااااااانون ثااااااي لرلااااااس  ..  زوجببببببةمل ةالنسبببببببب  --اوال 
 العراقيااااة يلهانساااابج ظفحاااالل أن ولهااااا  ثااااي حااااال ثقااااد  وجهااااا العراقااااي جنساااايله العراقيااااة  لم وجااااة

 عمااااا جنساااايلها ماااان خااااالل حصاااامت قااااد لكاااان لاااام مااااا الجدياااادة  وجهااااا جنسااااية سساااالكل   أن أو
 . عائمله عن أو عنه خاطئة معمومات ال وج يمدلق

 العراقياااااة جنسااااايله والااااادهم بفقاااااد أيضاااااا يلاااااا رون   وهااااا    ..الكببببببارلببببب والد بالنسببببببة  –ثانيبببببا 
 معمومااااات لقااااديم طرياااا  عاااان صااااغارا كااااانوا عناااادما لوالاااادهم بعااااالعميهااااا  حصااااموا قااااد كااااانوا ا ا إ 

 . لوالدهم لبعا جنسيلهم ونقدفثي خاطئة

 رايناااااا كماااااا جنسااااايله ثقاااااد ثاااااي بوالااااادهم يمحقاااااون وهااااا   : الصببببب ار الدلببببب و  بالنسببببببة --ثالثبببببا 
 ) ثقد الجنسية باللبعية ( جديدة جنسية  عما يحصل لم ولو حلا



 ( 1ج عنوان المحاضرة )استرجاع الجنسية

 حمزةاعداد: م.م محمد حافظ 

  المحاضرة السادسة عشر

 استرجاع الجنسية 

هناك صوووون من  و  صوووون  الووووة وام احانةووووتر اه ا لاحر اولووووة ةاة ااحة  م ن     اة  اح وووو    
 مباعًا.  اة  امة ى اح ة النةناال كل ونه اإلاااحثانتر م ن  خا ج 

 االسترداد:

يقصو   اولوة ةاة هن احدنة  احقلقر احى احانةوتر احةوا قر احة  كا  عة ةا اها اح و   قدل  ق ها 
ألباب احفق ا  ابدنة  احانةتر احة   ق ها اح    عؤةي احى الةئناف احدققر اننه ابن  ةاحةه  ةدب أل  

 و  لنث احة ةا  اححقنق ااحناوبات.

مق يبًا و تا احة  يدات احد بتر نظ ت ونضنم اولة ةاة    قنانننها ابدضها اضا ش اط ودننر  
حةنر    43م ونضنم اولة ةاة    احة  يا اح لغ   قم حقلة ةاة او  هذه احقنانن  احقانن  احد اق  احذي نظ

 النةناال لاوت اولة ةاة    كل ونه ا. 2006حةنر  26ااحقانن  احنا ذ  قم  1963

 العراقي لجنسيته العراقية بعد تخليه عنها.عودة أوال. 

عنة  ( ونه على لق 2ف  11   اح اة  )  1963حةوووووووووووونر    43ن  قانن  احانةووووووووووووتر اح لغ   قم 
 احد اق  احى ونةنةه احنطنتر احة   ق ها  ةدب اكةةاب ونةتر اوندتر    اح ا ج ايكن  ذحك    اط ه :

 . ا  يدنة حلد اق ع  ط يق و  ام.1

 . اإلقاور    احد اق  د  احدنة  ح    لنر.2

 الة ةاة احانةتر احى ازي  اح اخلتر.. مق يم طلب 3

. ونا قر احةوووووولخر اح  ةصوووووور على طلب اولووووووة ةاة و ثلر انزي  اح اخلتر  ق يةووووووة ة اح وووووو   ونةوووووونةه  4
 احد اقتر اهذه اححاحر ملقائتًا  حكم احقانن  اان ا ياب ونا قر احنزي  على طلب اولة ةاة.



احانةووتر احد اقتر ايكن  ق   ق ها  ةوودب  هذا اححق يكن  حلد اق  األصوول  اا احخا أ أي وكةةووب 
  2003/ 13/1     15اكةةاب ونةتر اوندتر.  ضًق ع  ا  والس قتاة  احثن   اح نحل أص   احق ا   قم 

ااحذي   نوبه ُ ةت احانةوووتر احد اقتر ح ل و   ق ها اهذه احصووون   ا  يق ً طلبًا عةضووو   نق ًا ذامتًا ايةوووةفاة  
 و  هذا احق ا  و   اال    قط.

 ق  عاحج هذه اححاحر و  اولوووووة ةاة      2006الووووونر   26اوا  احنةوووووبر حقانن  احانةوووووتر احنا ذ  قم 
ونه ااحة  من  على الوووووة ةاة احد اق  ونةووووونةه احد اقتر احة  م لى عنها اةنا   شووووو اط ( 3ف  10اح اة  )

 ه :

 طا ئر.أ  يفق  احد اق  ونةنةه احد اقتر    اح ا ج لناء كانت ونةنةه اصلتر اً . 1

. ا  يكن   ق ا  احانةوتر احد اقتر  ةودب احة ل  عنها مح ي يًا احتس   ي لودب  خ  ك ا    لاحر  ق ا  2
احانةووووووتر على لوووووودنل احدقنبر احة  لوووووودق ا  مم شوووووو لها    وحاضوووووو   لووووووا قر  ف  هذه اححاحر و يحق حه 

 الة ةاة ونةنةه.

يدةد  وة ل  ع  ونةووووونةه احد اقتر  غن  لاحر   . ا  يكن  احد اق  ق  اكةةوووووب ونةوووووتر اوندتر ذحك انه و3
 اكةةاب ونةتر اوندتر اذحك لةى و يقا    لاحر ع يم احانةتر.

أي ا  يكن  ةخنحه حلد اق و  اح نا ذ اح  ووو اعر اباناز لوووف  اا   احدنة  احى احد اق  صووون   و ووو اعر. 4
ةه يب وثًق و يحق حه الوووووة ةاة أي اثتقر مقًن وقاوه ذحك انه اذا ةخل حلد اق ع  ط يق غن  و ووووو ام كاح

 ونةنةه اح فقنة .

 . اإلقاور    احد اق و   و مقل ع  لنر  د  احدنة .5

ا   لاحر  . مق يم طلب الووة ةاة احانةووتر احى احنزي  و  ما يع احدنة  احى احد اق اقدل انةهاء و   احةوونر6
 ر.ع ً مق يم احخلب خقل احةنر و يحق حه الة ةاة احانةتر احد اقت

لوة ةاة احانةوتر ذحك و  هذا اولوة ةاة هن ونحر علة س  اق ها و  احةولخر . ونا قر احنزي  على طلب ا7
ملقائتًا  حكم احقانن  اان ا يةووةلً  لصوونل ونا قر احةوولخر اح  ةصوور وة ثلر  ا ةها احته احتس لقًا  اح  ةصوور  

 انزي  اح اخلتر على احخلب.

  15و ع   حم عن  علنها احقانن  احةووووووووووووووااق اح   ق ا  والس قتاة  احثن    قم . احقانن  احنا ذ واء  فق    8
ن  علنها ااحة  ي ك  اعةبا ها شوووووو طًا يضوووووواف احى اح وووووو اط أعقه اه  انه و يحق حفاق    2003حةوووووونر  

 .احانةتر مق يم طلب اولة ةاة او و   اال    قط  اذا  ق ها  د  اولة ةاة و يحق حه طلب الة ةاةها و  



 . التي تخلت عنها عودة العراقية لجنسيتها العراقية ثانية.

ت الووة ةاة احانةووتر احد اقتر حل  أ  احة  عاحا  1963حةوونر    43  نوب قانن  احانةووتر اح لغ   قم 
  ل ى احخ يقةن   اولوة ةاة كن   اي مة اج و  أوند  ام ةةوب ونةوتر زاوها امة لى ع  احانةوتر احد اقتر

 احةاحنةن :

  12ونح زاوهوا األوند  احانةووووووووووووووتور احد اقتور اا م اووت و  ع اق    نووب اح واة  ) اححواحور األاحى ه . 1
( و  احقانن  اح لغ  اذحك     م ن  ق   ق ت ونةوووووووونةها احد اقتر ااكةةوووووووودت ونةووووووووتر زاوها األوند   3ف

  م اوت و    ل   مةووةختا طلب اولووة ةاة ا  يكن  زاوها األوند  اكةةووب احانةووتر احد اقتر اا م ن  ق
 ع اق  عة ةا  احانةتر احد اقتر.

انةهاء اح ا خر اح اوتر ا اوها األوند  إوا  احن ا  اا احخقق اا  ةووووع عق  اح ااج   اححاحر احثانتر مة ثل. 2
( و  احقانن  اح لغ  ااحذي يدن  احانةوووووووووووتر   نودها و  ما يع مق يم احخلب  2ف  12اذحك   نوب اح اة  )
 صنل اح نا قر علته.ااحذي و يحةاج احى ل

و  لاحر الوووة ةاة احانةوووتر احد اقتر    2006حةووونر    26اوا ونقف قانن  احانةوووتر احد اق  احنا ذ  قم 
ااحة  اشوووا ت احى إوكانتر   فق منها األاحى ااحثانتر  ( 13حل  أ  احد اقتر احة  م لت عنها  ق  عاحاةها اح اة  )

 ا  مةة ةها    لاحةن  ه ا: أوند احد اقتر اح ة اور و  

م اوت و  شووو   عة ةا  احانةوووتر احد اقتر امداة  إذا. لاحر ونح احانةوووتر احد اقتر ح اوها األوند  اا 1
ونونة     ( او ي ة ط    ذحك ا  م ن  1ف  13اذحك   نوب اح اة  )  احنها ونةنةها و  ما يع مق يم احخلب 

 .   احد اق

من   عنها زاوها اا طلقها اا  ةوووع عق  اح ااج م وا احنها احانةوووتر احد اقتر و  ما يع مق يم    إذا. لاحر  2
 .(2ف 13امنااحةها اح اة  ) احخلب    ط ا  م ن  ونونة     احد اق عن  مق يم احخلب 

 و  و اودر ن  اح اة  اعقه نقلظ ا  م ة ط من   ش اط اه :

م ن  اح  أ  ع اقتر مح ل احانةووووووتر احد اقتر لووووووناء كانت ونةوووووونةها اصوووووولتر اا وكةةووووووبر امفق  هذه   . ا 1
 احانةتر اة لنها عنها مح ي يًا.

. ا  عةم ونح زاوها األوند  احانةووووووووتر احد اقتر اا مة اج و  ع اق  عة ةا  احانةووووووووتر احد اقتر اا منةه   2
 اا  ةع عق  اح ااج.عققةها اح اوتر إوا ان ا  زاوها اا  احخقق 



 . اً مق ً طلب الة ةاة احانةتر احد اقتر احى ازي  اح اخلتر.3

كانت ق  ق وةه اه       إذا. ا  م ن  ونونة     احد اق عن  مق ي ها طلب اولووووة ةاة  ق يقدل احخلب  4
 خا ج احد اق.

ذحك ألنها مةوووووووووووة ة . مةوووووووووووة ة ونةووووووووووونةها و  ما يع مق يم احخلب أي ا  هذا احخلب و يحةاج احى ونا قر 5
 ونةنةها  حكم احقانن . 

 و  الة ةاة احد اق  حانةنةه. أخفاهذا يدن  ا  الة ةاة اح  أ  احد اقتر حانةنةها م ن  ش اطها 

 



 ( 2ج عنوان المحاضرة )استرجاع الجنسية

 حمزةاعداد: م.م محمد حافظ 

  عشر السابعةالمحاضرة 

 استرجاع الجنسية 

 ثالثًا. استرداد الصغير لجنسيته العراقية التي فقدها تبعًا ألبيه. 

( من قانون الجنسية  المغي  اال  اتيداداد الجنسية  القاا ة  لغرييلا ال   2ف  13نظمت المادة )
فقدها بسيييييتب الدألبة  أيةا    ان اقد القد الجنسييييية  القاا ة  السيييييتب  ييييييا السييييين     د  يغو  السييييين 
القانونة  لألطلال القدان جنسيييييييلداق القاا ة  بألقا  أيلاق اقد اليييييييداطت المادة   لش قتيييييييدادادها ال ييييييياا  

 الدالة :

 . القودة لغقااق.1

 . يغوغاق تن الالد القانونة .2

 خلل تن  من يغو  السن القانونة . . بقداق طغب 3

 . ان اكون موجود  ف  القااق  ند بقداق الطغب.4

اه ا اقن  ان اقتييييداداد ف  ه ش ال ال  اكون بقد يغو  السيييين القانونة  فكوا لق اكونوا قد يغيوا ه ش 
 اقد اللاود السين ق اسيدطةقون بقداق طغب اقتيداداد. ف يل   ن ولن فكن الم ياث اتيد نذ من ه ش ال ال  

 .1951لسن   12االقانون رقق  1950لسن   1ال ين اتقطت  ناق الجنسة  القاا ة  بالقانون رقق 

فقد  الج ه ش ال ال    2006لسيييين     26اما بالنسييييأل  لموقم الم يييياث القااق  ف  القانون الناف  رقق 
بألقا  لا  اقدش الريييييار غلا  ( االد  الييييارى الذ ان من القد الجنسيييية  القاا ة  القدها  2ف  14ف  المادة )

 الألاليلن ايجوز لاق اتداداد الجنسة  القاا ة  الد  فقداها بستب الدألبة  أيلاق يدوافا لاا  ه :

. ان اكون ه ا الريلا غلا الألالغ تن الالد قد فقدها بستب الدألبة  أيةا اما اوا فقدها ق  تتب غلا  1
 ولن فل ا مغا اقتداداد بموجب ه ا النص.

 .  ودة الريلا الذ القااق بقد يغوغا تن الالد.2



. ان اقد  طغب الذ السيغط  المتدري  خلل تين  من باريق اقامدا ف  القااق ايسيداد جنسيلدا من باريق  3
 ودبا ق من باريق بقداق الطغب    ان للتيييييييييييداداد ا اا  رجبةا  ف  ه ش ال ال  ف يييييييييييل   ن ان اتيييييييييييداداد 

 القانون اق يدوقم  غذ موافق  الوزيا. الجنسة  اكون بغقائةا  ب كق

الم يييياث القااق  ف  القانون الناف   بقذ  غذ  د  لييييمول  اقد اللاود القااقللن باتييييداداد الجنسيييية   
 .1951لسن   12االقانون رقق  1950لسن   1القاا ة  الد  فقداها بموجب القانون رقق 

 طت عنه ألسباب سياسية او عنصرية او طائفية. رابعًا. استرداد الجنسية العراقية للعراقي الذي اسق

الكناا اردى ف  القانون النلاو   1963لسين    43ه ش ال ال  لق يدناالاا قانون الجنسية  المغي  رقق 
اجاء النص  غلاا ف  ه ش القانون لمقالج  ااقى ك لاة اتيييييييقطت  ناا الجنسييييييية     2006لسييييييين     26رقق 

  ا نريياي  كان يدألقاا النظا  السييايد فقد نرييت  غذ ولن المادة القاا ة  بسييتب ا دألاراى تييةاتيية  اطائ ة
 ( من ه ا القانون.18)

( من القانون الناف  بناالت اال  رد الجنسييييييييييييية  القاا ة  لكه من اتيييييييييييييقطت  نا  18او إن المادة )
أتيييييألاد تيييييةاتييييية  اا طائ ة  اا  نرييييياي  من خلل بقداق طغب ي لن اف  اال  افابا ا د أاقدش ال ين 

 داا جنسلداق بألقا  أيلاق اا لوالدباق ان يدقدموا بطغب اقتداداد اي دا  ل لن بوفا ال اا  الدالة .فق

. ان القد القااق  جنسيييلدا القاا ة  ق دألاراى تيييةاتييية  اا  نرييياي  اا طائ ة  تيييواء كانت جنسيييلدا الد  1
 فقدها ا غة  ا  مكدسأل .

 اء من داخه القااق اا خارجا.. ان اقد  طغب اتداداد الجنسة  ف     اقت تو 2

. ان يافد مع الطغب من الو ائد االقااراى الريادرة من الجااى المتدري  ما ي تت اتيقا  الجنسية   نا  3
 (. 18لألتألاد الم ددة ف  نص المادة )

 الرد )رد الجنسية( 

ايقريييد بالاد إ ادة الجنسييية  الد  كان ال يييتص يدمدع ياا افقدها خلفا  كرادبا ايكون ولن بقاار  
لدقديا السيغط  المتدري  ف  لي ان الجنسية  ال لن اتدغم الاد  ن اقتيداداد ال   ا ريه  ادار  ات يع  

 بكرادة ال تص ال   فقد جنسلدا فقدانا  اراداا .

ف  الن ان القانون الناف  بناالاا    1963لسين    43اال  رد الجنسية  لق يدناالاا قانون الجنسية  المغي  رقق 
  الجنسيييييية  الد  ارييييييغت لألقج األييييييتا  بموجب قاار مجغ  ( لمقالج  ااقى اتييييييقا17ف  المادة )



( الييت قاار مجغ   ةيادة ال ورة   لش 17. او ان الميادة )1980( لسييييييييييييييني   666 ةيادة ال ورة المن يه رقق )
اقارى رد الجنسيييييية  القاا ة  لكه من اتييييييقطت  نا بموجب ه ا القاار اولن يدوفا ليييييياطلن اأال هو ان 

 لقاا ة  قته  دار القاار   لش تواء كانت جنسلدا ا غة  ا  مكدسأل .اكون ال تص اامه لغجنسة  ا

 .1980( لسن  666اال ا  ال ان  هو ان اكون اتقا  الجنسة   نا قد بق بطتةقا  أاكا  القاار رقق ) 

 فكوا بوفا ه ان ال اطان باد الجنسة  القاا ة  لغ تص ب كق القانون ادان ال اج  الذ    اجااء رتم .

 



 (  ثار القانونية السترجاع الجنسيةاآلعنوان المحاضرة )

 حمزةاعداد: م.م محمد حافظ 

  عشرالثامنة  المحاضرة 

 آثار استرجاع الجنسية 

ا هناك جملة من اآلثار القانونية التي تترتب على استتتتتترداد الشتتتتت ا لجنستتتتتنتف التي ستتتتت    ان فقده
  تتوزع هذه اآلثار بنن فردية  جماعية.

 أ اًل. االثار الفردية السترجاع الجنسية.

هذه االثار الى الشتت ا الذي يستتترد جنستتنتف ستتواص يانا اطتتلية ام حارةة ففي حالة   فتنصتتر 
ما اذا يانا اطتتتلية ترد اليف الجنستتتية االطتتتلية  اذا يانا مدتستتت ة تسود اليف مدتستتت ة   سود الشتتت ا  

الحقوق المدنية  الستياستية التي يان متمتع ب ا    تسود لف جميعبنفس المريز الذي يان عليف ق ل الفقد 
 ق ل الفقد.

 إذا يتانتا أموالتف قتد  قع علن تا قرار فتالتصتتتتتتتتت يتة ا  ال يع في المزاد فتعن تا تسود لتف فستد عودة 
يفتف   يفتف فستتت ب فقدانف الجنستتتية يساد الى ً  فًا ق ل الفقد  فصتتتل من ً  الجنستتتية اليف.  اذا يان مًو

يفة ق ل الفقد الى المدة الةحقة فسد االستتتترداد الرام ال دمة فاستتتترجاع الجنستتتية    تضتتتاف مدة الًو
 التقاعد   تمتع أيضتتا الشتت ا فدافة الحقوق التقاعدية  لف ح  مزا لة يافة الم ن  االعماع  تساد لف 
  الحماية الدبلوماستتتتتتية في ال ار  التي تمارستتتتتت ا الد لة لرعاياها   ساد لف القند ال ا  فف في ستتتتتتجل

 النفوس فضًة عن إعادة جنسنتف  ش ادة الجنسية السراقية لف.

 قد تم تستت نل ارجراصال لخشتت ا  الذمن استتقما عن م الجنستتية فموجب قرار مجلس قيادة 
 .1980لسنة  666الثورة رقم 

 ثانيًا. االثار الجماعية السترجاع الجنسية.

 حده  انما يمتد هذا ااثر الى إن آثار استتتتترجاع الجنستتتتية السراقية ال يقتصتتتتر على الشتتتت ا  
 افراد اسرتف ز جتف  أ الده فيسترد ن جنسنت م فالت عية ابن م.



فالز جة ل ا ان تستتترد جنستتنت ا فصتتورة مستتتقلة عن ز ج ا يما يمدن ا ان تتجنس فالجنستتية  
ي القانون السراقية اذا يانا جنستتتتتنت ا اجن ية  تستتتتتتردها اذا يانا عراقية هذا في القانون النافذ  اما ف

 تستردها فالت عية فقط.فعن ا  1963لسنة  43الملغي رقم 

فالنستتتتتتت ة لخ الد اذا يانوا فقد ها فالت عية ابن م فعن م يستتتتتتتترد ها فالت عية ابن م اما اذا يان 
فقدان م الجنستية ليس فالت عية فان م ال يستتميسون استترجاع الجنستية فالت عية  انما يح  ل م التجنس 

 السراقية. فالجنسية 
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 الكوت الجامعةكمية  –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد

 المحاضرة التاسعة عشر 

 

  واحكام القانون العراقي المعنوية األشخاص جنسية اسس

 

  واسس تعيينه وأنواعه المعنوي الشخص  \\اوال 

 عميخخخخخخ  ويطمخخخخخخ  بخخخخخالحس راکخخخخخخ دا يمكخخخخخخن وال يحخخخخخس وال يخخخخخخدر  ال معنخخخخخخوي وجخخخخخود المعنخخخخخخوي الشخخخخخخص 
شخخخخخخ  , كمخخخخخخا يعخخخخخخرو بانخخخخخخ    مجموعخخخخخخة مخخخخخخن االشخخخخخخخاص او االمخخخخخخوا  تن االعتبخخخخخخاريبالشخخخخخخخص  أيضخخخخخخا

لتحقيخخخخخخ   خخخخخخرع مخخخخخخا , وتتمتخخخخخخي بالشخ خخخخخخية القانونيخخخخخخة التخخخخخخي تمكنخخخخخخ  مخخخخخخن ممارسخخخخخخة الحقخخخخخخو  وادا  
 االلتزامات ( 

 مشدددددكمة  راسدددددة  -1, محخخخخخورين فخخخخخي دسخخخخختتج فائددددد   المعنخخخخخوي الشخخخخخخص جنسخخخخخية تحديخخخخخد لمسخخخخخالة: 
لشخخخخخخخخص ا عخخخخخخخن وحقوقخخخخخخخ  مركخخخخخخخز  يختمخخخخخخخو األجنبخخخخخخخي المعنخخخخخخخوي الشخخخخخخخخص ألن ,األجانددددددد  مركددددددد 

 تطبيخخخخخ  الخخخخخ  اإلسخخخخخناد قاعخخخخخدة أشخخخخخارت لخخخخخو كمخخخخخا القدددددوانين تندددددا   مسدددددالة  -2. المعنخخخخخوي الخخخخخوطني 
 القخخخخانون لمعرفخخخخة فتنشخخخخ  فامخخخخدة معرفخخخخة جنسخخخخية الشخخخخخص المعنخخخخوي المعنخخخخوي الشخخخخخص جنسخخخخيةقخخخخانون 
 .التطبي  الواجب

 لألشخخخخخخاص الجنسخخخخخية بثبخخخخخوت يعترفخخخخخان الحخخخخخديث والفقخخخخخ  الحديثخخخخخة القخخخخخوانين فخخخخخان حخخخخخا , أيخخخخخة وعمخخخخخ  
 وانقضخخخخخخام ا نشخخخخخخوم ا الخخخخخخ  بالنسخخخخخخبة الجنسخخخخخخية هخخخخخخذ  الخخخخخخ  وردهخخخخخخا تمييزهخخخخخخا الغخخخخخخرع وذلخخخخخخ  المعنويخخخخخخة
 . حقو  من ب  تتمتي ما مدى وتحديد ذل , ك  في يحكم ا الذي القانون ولبيان
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  ثالثة أنواع :المعنوية األشخاص أنوا 

 هخخخخخخخخخذ  جنسخخخخخخخخية وتحديخخخخخخخخخد واألقضخخخخخخخخية, المحافظخخخخخخخخخاتنون العخخخخخخخخام .. كاشخخخخخخخخخاص تابعخخخخخخخخة لمقخخخخخخخخخا -1
 ان تبعيت ا تكون لمدولة التي تنتمي الي ا  خالو ال يثير اي األشخاص

 ووكاالت خخخخخخخخخخا المتحخخخخخخخخخخدة األمخخخخخخخخخخم كمنظمخخخخخخخخخخة..  العخخخخخخخخخخام الخخخخخخخخخخدولي لمقخخخخخخخخخخانون تابعخخخخخخخخخخة اشخخخخخخخخخخخاص -2
 وال بالوطنيخخخخخخخة ليسخخخخخخخت ف خخخخخخخي دولخخخخخخخة, أيخخخخخخخة تتبخخخخخخخي وال اتفاقيخخخخخخخاتتنشخخخخخخخا ب  وهخخخخخخخذ  المتخ  خخخخخخخة,

 . باألجنبية
 وهخخخخخذ  والمؤسسخخخخخات, والجمعيخخخخخات الشخخخخخركاتك اشخخخخخخاص تابعخخخخخة لمقخخخخخانون الخخخخخدولي الخخخخخخاص.. -3

 . لم عوبات مثارا تكون ما هي األشخاص

: ومن خخخخا عامخخخخة ب خخخخورة المعنويخخخخة األشخخخخخاص العراقخخخخي المخخخخدني القخخخخانون مخخخخن 44 المخخخخادة ذكخخخخرت وقخخخخد
 عخخخخخخخخن مسخخخخخخخختقمة معنويخخخخخخخخة شخ خخخخخخخخية القخخخخخخخخانون يمنح خخخخخخخخا التخخخخخخخخي العامخخخخخخخخة والمنشخخخخخخخخات واإلدارات الدولخخخخخخخخة,
 والجمعيخخخخخخخات, والمدنيخخخخخخخة, التجاريخخخخخخخة والشخخخخخخخركات واألوقخخخخخخخاو, الدينيخخخخخخخة, والطوامخخخخخخخو الدولخخخخخخخة, شخ خخخخخخخية

 . معنوية شخ ية القانون يمنح ا األموا  أو األشخاص من مجموعة وك 

 

 .. العراقي القانون واحكام الخاص لمقانون التابعة المعنوية األشخاص جنسية -

  الشركات جنسية-

 -:الشركة جنسية تحديدل معايير عدة توجد

 البمخخخخخد جنسخخخخخية هخخخخخي الشخخخخخركة جنسخخخخخية تكخخخخخون وبموجبخخخخخ  .. التأسددددديس أو التكدددددوين محددددد  عيدددددارم-1
 المعيخخخخخار ب خخخخخذا القخخخخخو  ويبخخخخخرر. الشخخخخخركة بتكخخخخخوين الخا خخخخخة والوثخخخخخام  الموافقخخخخخات فيخخخخخ  اعطيخخخخخت الخخخخخذي
 ت خخخخخخرو ف خخخخخخي عقخخخخخد والشخخخخخخركة ابرامخخخخخخ  مخخخخخدلب القخخخخخخانوني الت خخخخخرو خضخخخخخخوع قاعخخخخخخدة مخخخخخي ينسخخخخخخجم بانخخخخخ 

 بسخخخخخخ ولة المعيخخخخخخار هخخخخخخذا ويمتخخخخخخاز. الخخخخخخخاص الخخخخخخدولي القخخخخخخانون فخخخخخخي مسخخخخخختقرة القاعخخخخخخدة وهخخخخخخذ  قخخخخخخانوني,
 واليابخخخخخخان واألرجنتخخخخخخين وانكمتخخخخخخرا االميركيخخخخخخة المتحخخخخخخدة الواليخخخخخخات: مثخخخخخخ  دو  عخخخخخخدة بخخخخخخ  واخخخخخخخذت تطبيقخخخخخخ 
 ۱۲ المخخخخخادة فخخخخخي ۲۹۹۱ لسخخخخخنة ۱۲ رقخخخخخم النافخخخخخذ العراقخخخخخي الشخخخخخركات قخخخخخانون بخخخخخ  أخخخخخخذ كمخخخخخا واالتحخخخخخاد

  -: جانبين من لمنقد تعرع المعيار هذا ولكن. من 
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 شخخخخخروط  دون الت خخخخخرو شخخخخخك  تحكخخخخخم ابرامخخخخخ  لبمخخخخخد القخخخخخانوني الت خخخخخرو خضخخخخخوع قاعخخخخخدة اناالو  : 
 الموضوعية

الح خخخخخو   لغخخخخخرع دولخخخخخة فخخخخخي تسخخخخخاس اذا لمشخخخخخركة الحقيقيخخخخخة الجنسخخخخخية اخفخخخخخا  يسخخخخخ   انخخخخخ  الثخخخخخاني :
 ۱ اجنبية واموال ا االجانب من ومديروها اعضاؤها عم  جنسيت ا بينما

 الخخخخذي البمخخخخد جنسخخخخية هخخخخي الشخخخخركة جنسخخخخية ان اي. سددددتوم  وم اولددددة النشددددا األ محدددد  معيددددار -۱
 دو  عخخخخخخدة فخخخخخخي نشخخخخخخاط ا تمخخخخخخارس قخخخخخخد الشخخخخخخركة نأل المعيخخخخخخار ذاهخخخخخخ وينتقخخخخخخد.  فيخخخخخخ  نشخخخخخخاط ا  تخخخخخخزاو 

 االسخخخخخخختغال  محخخخخخخخالت تسخخخخخخخاوتوخا خخخخخخة ان  جنسخخخخخخخيت ا, تحديخخخخخخخد في خخخخخخعب الجخخخخخخخوي النقخخخخخخخ  كشخخخخخخركات
 االهمية . في المتعددة

اذ تكخخخخون جنسخخخخية الشخخخخركة هخخخخي جنسخخخخية البمخخخخد الخخخخذي يوجخخخخد   .. المركدددد  الددددرئيس لددددم ار معيددددار  -۲
 الخخخخذي بخخخخالمركز والعبخخخخرة. ا خخخخوريال حقيقيخخخخا المركخخخخز هخخخخذا يكخخخخون أن عمخخخخ فيخخخخ  مركخخخخز ادارت خخخخا الخخخخرميس 

نشخخخخخخاط م  موظفوهخخخخخخا فيخخخخخخ  ويباشخخخخخخر  مخخخخخخةمال فيخخخخخخ  قرارات خخخخخخا تتخخخخخخخذ والخخخخخخذي المخخخخخخدبر الشخخخخخخركة عقخخخخخخ  يعخخخخخخد
  االعتيادي .

 فيخخخخ  ت خخخخدر والخخخخذي الشخخخخركة مخخخخا  رأس فيخخخخ  يتكخخخخون الخخخخذي البمخخخخد أي: المددددا  رأس محدددد  معيددددار-4
 المعيخخخخخار هخخخخخذا ولكخخخخخن. البمخخخخخد هخخخخخذا جنسخخخخخية هخخخخخي الشخخخخخركة جنسخخخخخية فتكخخخخخون لمتخخخخخداو وسخخخخخندات ا  أسخخخخخ م ا
 البمخخخخد تحديخخخخد في خخخخعب مختمفخخخخة بمخخخخدان فخخخخي لمتخخخخداو  سخخخخندات ا ت خخخخدر قخخخخد الشخخخخركة ألن لمنقخخخخد يتعخخخخرع
  .بجنسيت  تتمتي الذي

 األولخخخخ  العالميخخخخة الحخخخخرب فخخخخي فرنسخخخخا فخخخخي المعيخخخخار هخخخخذا ظ خخخخر: واالشددددرا  الرقابددددة معيددددار -4
 تتمتخخخخي الشخخخخركات هخخخخذ  كانخخخخت فقخخخخد أللمانيخخخخا والتابعخخخخة فرنسخخخخا فخخخخي العاممخخخخة سخخخخما الشخخخخر بمناسخخخخبة
 فخخخخخخخرع تسخخخخخخختطي فمخخخخخخخم فرنسخخخخخخخا, فخخخخخخخي الخخخخخخخرميس مركزهخخخخخخخا وجخخخخخخخود بسخخخخخخخبب الفرنسخخخخخخخية بالجنسخخخخخخخية
 فوجخخخخخد. وطنيخخخخخة تعخخخخخد كانخخخخخت ألن خخخخخا األعخخخخخدا  امخخخخخوا  مخخخخخن باعتبارهخخخخخا اموال خخخخخا عمخخخخخ  الحراسخخخخخة

 جنسخخخخخخخخخية بحسخخخخخخخخخب تتحخخخخخخخخخدد الشخخخخخخخخخركة جنسخخخخخخخخخية أن ومضخخخخخخخخخمون  واالشخخخخخخخخخراو الرقابخخخخخخخخخة عيخخخخخخخخخارم
 جخخخخخخخز ا أو مال خخخخخخخا راس كخخخخخخخ  ويممكخخخخخخخون بون خخخخخخخاويراق ويخخخخخخخديرون ا يكونون خخخخخخخا الخخخخخخخذين األشخخخخخخخخاص

 عخخخخددةمت عوامخخخخ  مخخخخن يسخخخختقي اذ الحخخخخا  واقخخخخي بحسخخخخب الرقابخخخخة و خخخخو ويتحخخخخدد. منخخخخ  م مخخخخا
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 مجمخخخخخس وأعضخخخخخا  مال خخخخخا رأس ا خخخخخحاب ا مبيخخخخخة جنسخخخخخية او الشخخخخخركة مخخخخخديري جنسخخخخخية: مثخخخخخ 
 .يراقبون االذين  واألشخاص ادارت ا

  

 اتيالجمع جنسية

 لتحديد جنسية الجمعيات آرا  ثالثة توجد 

 نفسخخخخخخ ا تقخخخخخخدم, مخخخخخخا فخخخخخخي رأيناهخخخخخخا والتخخخخخخي ركة,الشخخخخخخ عمخخخخخخ  تطبخخخخخخ  التخخخخخخي والمعخخخخخخايير األسخخخخخخس ان- ۲ 
 . الجمعية عم  تنطب 

 . ل ا المكونين األشخاص يةنسج من الجمعية جنسية آن - ۱ 

: والقانونيخخخخخة السياسخخخخخية تبعيت خخخخخا لتحديخخخخخد خخخخخخاص ضخخخخخابط مجخخخخخرد بخخخخخ  جنسخخخخخية, ل خخخخخا ان الجمعيخخخخخة  -3
 عيخخخخخخار م يحخخخخخخددها السياسخخخخخخيةوتبعيت خخخخخخا . الخخخخخخرميس ادارت خخخخخخا مركخخخخخخز محخخخخخخ  يحخخخخخخددها القانونيخخخخخخة فتبعيت خخخخخخا
 .الرقابة

 : التالية يرممعايل طبقا تحديدها يمكن ال الجمعية جنسية ان ال  يذهب من وهنا 

  .المادي والريح الما  براس ت تم ال الجمعيات ألن وذل : الما  رأس مح  معيار -أ 

وقخخخخد  مختمفخخخخة بمخخخخدان فخخخخي فخخخخروع عخخخخدة ل خخخخا يكخخخخون قخخخخد الجمعيخخخخة ألن: النشخخخخاط مزاولخخخخة محخخخخ  معيخخخخار-ب
 ..نفس  المركز من يكون احد الفروع اقوى 

 يمكخخخخن ولخخخخذل  الجمعيخخخخة, جنسخخخخية لتحديخخخخد األفضخخخخ  ويعخخخخد  التأسدددديس محدددد  معيددددار الفقخخخخ  ويخخخخرجح 
 . : السمطة موافقة عم  الح و  بعد عممية او خيرية او ادبية  جمعية ينشموا أن لألجانب

 المؤسسات جنسية

 ذي لعمخخخخخخ  معينخخخخخخة  يخخخخخخر مخخخخخخدةل مخخخخخخا  بتخ خخخخخخيص اشخخخخخخين معنخخخخخخوي شخخخخخخخص هخخخخخخي: المؤسسخخخخخخة تعريخخخخخخو
 البخخخخخخخر اعمخخخخخخا  مخخخخخخن آخخخخخخخر عمخخخخخخ  أي أو رياضخخخخخخية أو فنيخخخخخخة أو عمميخخخخخخة او دينيخخخخخخة أو انسخخخخخخانية  خخخخخخفة
 . الماديق د الربح  دون المجتمي عم  العام بالنفي يعود
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 الجمعيخخخخخة ولكخخخخخن المخخخخخادي, الخخخخخربح عمخخخخخ  الح خخخخخو  إلخخخخخ  يرميخخخخخان ال كالهمخخخخخا: والمؤسسدددددةالجمعيدددددة 
 . أموا , تجمي والمؤسسة اشخاص, تجمي

  رأيان يوجد: المؤسسة جنسية

 . الراجح الرأي هو وهذا تكوين ا, مح  جنسية هي المؤسسة جنسية ان-1

 .نشاط ا مزاولة مح  جنسية هي جنسيت ا ان-2

حخخخخد  ولكنخخخخ  المؤسسخخخة, جنسخخخخية الخخخ  العراقخخخخي المخخخدني القخخخخانون يتطخخخر  لخخخخم: العراقددددي القددددانونموقددد  
 لألشخخخخخخاص القخخخخخانوني النظخخخخخام عمخخخخخ  يسخخخخخري-1   .ن خخخخخت التخخخخخي 44 المخخخخخادة فخخخخخي القانونيخخخخخة تبعيت خخخخخا
 مركخخخخخخز في خخخخخخا يوجخخخخخخد التخخخخخخي الدولخخخخخخة قخخخخخخانون وجمعيخخخخخخات ومؤسسخخخخخخات شخخخخخخركات مخخخخخخن األجنبيخخخخخخة المعنويخخخخخخة
ذلخخخخخخخ  اذا باشخخخخخخخر الشخخخخخخخخص المعنخخخخخخخوي االجنبخخخخخخخي نشخخخخخخخاط  فخخخخخخخي ومخخخخخخخي  -2الر يسخخخخخخخي الفعمخخخخخخخي  ادارت خخخخخخخا

 العراقخخخخي القخخخخانون فخخخخان العخخخخرا  فخخخخي الرميسخخخخي نشخخخخاط  العخخخخرا  فخخخخ ن القخخخخانون العراقخخخخي هخخخخو الخخخخذي يسخخخخري
 اي  لممؤسسخخخخخخخة السياسخخخخخخخية يخخخخخخةالتبع تحديخخخخخخخد األفضخخخخخخ  أن الخخخخخخخ  الفقخخخخخخ  ويخخخخخخخذهب ( يسخخخخخخري الخخخخخخخذي هخخخخخخو

 . التكوين مح  لمعيار وفقا( جنسيت ا

 رايان يوجد ؟ ويالمعن الشخص جنسية تغيير يجوز ه : المعنوي الشخص جنسية تويير

المعنخخخخخخخوي تغيخخخخخخخر جنسخخخخخخخيت  ,  الشخخخخخخخخص عمخخخخخخخ  القخخخخخخخاممون اراد واذا الجخخخخخخخواز, بعخخخخخخخدم بعضخخخخخخخ م قخخخخخخخا -1
 وتمتعخخخخخخخ  الي خخخخخخا نقمخخخخخخخ  يريخخخخخخدون التخخخخخخخي الدولخخخخخخة فخخخخخخخي جديخخخخخخدا شخ خخخخخخخا فعمخخخخخخي م ان ين خخخخخخو  ثخخخخخخخم يؤسخخخخخخس 

 . بجنسيت ا

 المعنخخخخخوي الشخخخخخخص لنظخخخخخام وفقخخخخخا التغييخخخخخر عمخخخخخ  ي خخخخخوت ان بشخخخخخرط ذلخخخخخ  بجخخخخخواز آخخخخخخرون وقخخخخخا -2
 الغير . لم الح ضمانا ذل  يعمن وان األخرى, ال  الدولة الرميسي فعال المركز ينق  وان

 



 (أسس تعيين جنسية أنواع من المنقوالتعنوان المحاضرة )

 ( )السفن والطائرات واالقمار الصناعية 

 حمزةاعداد: م.م محمد حافظ 

  العشرون المحاضرة 

لم يؤيد بعض الفقهاء منح الجنسيية لععض المنقوالت االسيفن والطائرات واالقمار الصيناعية ف   
منح الجنسيييييية لهذن المنقوالت العتعارات قانونية وعمسية وسييييينبين  حين يذهب الغالبية من الفقهاء الى  

 أسس منح الجنسية لكل من السفن والطائرات واالقمار الصناعية تعاعًا.

 أواًل. أسس تعيين جنسية السفن.

أهمية منح الجنسيية لسسيفن ال تقتصير عسى السيفينة وحدها تل يتعداها الى الراال والغير ا، يًا  
وميا ليم من ا ر ف  تحيديد    جنسييييييييييتهيا ،م ن التمييز تين السيييييييييفن الو نيية وا جنبيية ذلي  انيم من ل  

بخصيييول أو موضيييوع من مواضيييي  القانون الدول  القانون الواجب التطبيق وااللتصيييال الق يييائ  
عسى متن السييييييفينة عند وجودها ف  الميان اةقسيمية لدولة اجنبية او ف  أعال  العحار او عند   الخال

 تين شخصين من جنسيات مختسفة عسى متنها. حصو  جريمة

تتمت  تنوع من الحقوق واالمتيازات والحما،ة واالعفاء من الرسييوم بشيي ل ا بر فالسييفن الو نية  
الى عامة وتشيمل السيفن الحرةية والمخصيصية  تمييز السيفن   عسىف يً  عما يترتب     من السيفن ا جنبية
 يياء دولة جنسيييتها الت  تحمل عسمها ف  جمي   لقانون وق حيث تخ يي  هذن السييفن   غراض ح ومية

الجرائم والمسييييائل الجنائية والمدنية الت  تحصييييل عسى متنها وف  أو جزء من المنا ق العحرية سييييواء  
 التابعة لدولة العسم او لدولة اجنبية ذل   نها تعتبر امتداد لسيادة الدولة الت  تحمل عسمها.

يم ن ال يياعها ف  بعض المسييائل والجرائم فوه  التجارية   الح وميةف  حين ان السييفن غير  
وذل  عندما تكون ف  الميان اةقسيمية لدولة غير دولة الجنسييييية اما   لقانون غير قانون دولة الجنسييييية

اذا ايانيم موجودة ف  المييان اةقسيميية ليدولية الجنسييييييييييية او أعيال  العحيار فيلنهيا تخ ييييييييي  لقيانون دولية 
 .الجنسية



الحرةية وغير  ظم قانون العقوةات العراق  موضيييييييوع ل يييييييوع السيييييييفن والطائرات العرا ية  وقد ن
ا جنبية  بخصييييول الوال،ة عسى السييييفن (  اما 7ل لتصييييال العراق  أينما وجدت ف  المادة )الحرةية 

 مسيم الجريمة امن العراق  اوفقد اسيتننى المشيرع العراق  السيفن ا جنبية من الخ يوع لواليتم اال اذا  
او اذا  سب رةان السفينة من السسطات العرا ية المساعدة وقد نظم     ان الجان  او المجنى عسيم عرا ياً 

 ( منم.8ذل  قانون العقوةات العراق  ف  المادة )

اما بخصيييول موضيييوع الوالدات عسى متن السيييفينة فيجب التمييز تين السيييفن العامة الحرةية 
خاصيية او التجارية. فالوالدة الت  تحصييل عسى متن السييفن والمخصييصيية  غراض ح ومية والسييفينة ال

الح ومية الحرةية وغير الحرةية المخصييييصيييية  غراض ح ومية تعتبر حاصييييسة عسى نقسيم دولة جنسييييية  
السييييييفينة أينما اانم موجودة سييييييواء ف  الميان اةقسيمية لدولة الجنسييييييية او أعال  العحار او ف  ميان 

   تخ   لألسس المعتمدة ف  تس  الدولة بخصول منح الجنسية.نقسيمية لدولة اجنبية وةالتال

فان الوالدة عسى متنها ومنح الجنسية لسمولود تخ   لقانون دولة  اما اذا اانم السفينة لاصة  
اذا اانم ف  الميان اةقسيمية لتس  الدولة او ف  أعال  العحار اما اذا اانم السيفينة ف   السيفينة  جنسيية  

لدولة اجنبية فان منح الجنسييييية لسوالدة الت  تحصييييل عسى متنها تخ يييي  لقانون دولة  الميان اةقسيمية  
 العحر اةقسيم  ا جنب  الموجودة فيم السفينة.

التجارية فأنم ،طبق عسيها قواعد االسييناد الموجودة ف  قانون  و وفيما يتعسق بالمعام ت المدنية  
دولة القاضييييييي  المعروض امامم النزاع فف  ا ار المعام ت المالية ،طبق قانون اةرادة الصيييييييريحة او 
ال يييييييييمنييية لأل رال ف  أو مجييا  اييانييم السيييييييييفينيية او الطييائرة وف  حييا   يييال هييذن اةرادة في ون  

نة او الطائرة باعتعارن قانون محل اترام العقد حتى لو التسف مو ن  االلتصيييال لقانون جنسيييية السيييفي
 ا رال الع قة.

وةخصيييييول مسيييييائل ا حوا  الزوجية أو الزوام والط ق وما يترتب عسيهما فتخ ييييي  لقانون 
، ون االلتصييييييال لقانون المدين تها أو جنسييييييية الزوجين او لقانون مو نهما وف  مسييييييائل النفقة  

 الزوجة. منهما أو الزوم او

  انيا. جنسية الطائرات.

أ، ييا شييانها ان لجنسييية الطائرات أهمية ف  القانون الجنائ  ومسييائل القانون الدول  الخال 
ف  ذل  شييأن السييفن. وتعد ال  ائرة مسييجسة ف  السييج ت الخاصيية بسييسطة الطيران المدن  لدولة ما 



تعتبر الطائرة عرا ية متى ما اانم مسييجسة  حامسة لجنسييية تس  الدولة وقد الذ المشييرع العراق  تذل  اذ 
ف  سيج ت سيسطة الطيران المدن  العرا ية وتزو  الجنسيية العرا ية عنها اذا فقد مال  الطائرة الجنسيية  
العرا ية او اذا تم شييطبها من سييج ت التسييجيل الخاصيية تذل  ف  سييسطة الطيران بسييبب انتقا  مسكيتها  

 الى اجنب .

ت العراق  واليتيم عسى الطيائرات العرا يية وا جنبيية تنفس الح م الخيال  وقيد نظم قيانون العقوةيا
والمصييييادق عسيها من قبل    1963( منم  ف ييييً  عن اتفا ية  وايو لعام  8و 7بالسييييفن ف  المادتين )

العراق تألذ تنفس الح م وهو ل يييييوع ا فعا  الجرمية عسى متن الطائرة لقانون الدولة المسيييييجسة فيها  
ميم ف  التطبيق قيانون اليدولية االجنبيية الت  تحسق ف  اجوائهيا اذا امتيدت ا يار الجريمية واليذو قيد يزاح

 اليها او لرقم ا نظمة الخاصة بالطيران.

بالوالدة الت  تحصيل  وةخصيول الوالدات عسى متن الطائرة فلنها تخ ي  لنفس االح ام الخاصية 
لاصييييية ومن حيث وجودها ف  اةقسيم الجوو عسى ظهر السيييييفينة من حيث تمييزها عن  ائرة عامة او 
  ف يي  عن المعام ت المدنية والتجارية الت  لدولة الجنسييية او نقسيم دولة اجنبية او ف  الف يياء الحر

 تجرو عسى متن الطائرة تخ   لنفس االح ام الخاصة بالسفينة.

  النا. ا قمار الصناعية.

ح ام السييييفن والطائرات من حيث الجنسييييية  تختسف االح ام الخاصيييية با قمار الصييييناعية عن ا
الف يييياء الذو تتحره فيم هذن   للت نوالوالدة واالفعا  الجرمية الت  تحصييييل عسى متنها وذل  بسييييبب  

من حيث ان ا قمار تحسق ف  ف اءات حرة غير لاضعة   الخال بالسفن والطائرات  المجا ا قمار عن  
تراا لكل اةنسييانية شييأنم ف  ذل  شييأن أعال  العحار. اذ لسيييادة دولة وانما ،منل هذا الف يياء ترا ًا مشيي

تألذ ا قمار جنسييية الدولة الت  ا سقتها فالوالدة والجرائم الت  تحصييل عسى متنها تخ يي  لقانون دولة  
اال  ق والى ال يييييييييواب  المقررة ف  ذليي  القييانون بخصيييييييييول تحييديييد القييانون الواجييب التطبيق او 

 االلتصال الق ائ .

 



  (اإليجابي التنازع  _تنازع الجنسياتعنوان المحاضرة )

 حمزةاعداد: م.م محمد حافظ 

  الحادية والعشرون المحاضرة 

وتتعلق تلك المشاال  اساترجا  الننيا ة  او  فقدانفرض او    رافقالتي قد ت هناك جملة من المشاال 
 حها تباعًا.يد االختصاص في ميائ  النني ة وسنوضتناز  النني ات وموضو  تحد بموضو  

 تنازع الجنسيات. 
االمر الذي قد يؤدي الى  أخرى من دولة الى منح الننيااا ة   أسااا   تالفاخ بيااا   ز  يحصااا   التنا

ن  للننيااااااا ة او قد تنت  ع   اإلينابيتمتع الشااااااار  ب لنر من جنيااااااا ة وعندها يمةن ان تنو   الة التناز   
  ي للنني ات. لة التناز  اليلوعندها تنو  مي وقو  الشر  في  الة الالجني ة األس هذه  ختالفإ

 للنني ة.  اإلينابياواًل. التناز   

رضااااااع  انه ي ب لنر من جنياااااا ة أييةون متمتع  أن الشاااااار   ي ف  اإلينابي الة التناز     تحصاااااا 
عل ه  قانونها    ص ل نزا  ف ن ك  دولة تدعي اختصاااااوفي  الة  صااااو الحام  لننياااا تها    هذه الدوللياااا اد   

وني وااللتزامات التي تفرضاااااها  تتعلق بالمركز القان إشاااااةال ات . وقد تنو   ت ر هذا الشااااار  من وان  هاوتع
  ث ال يمةن توقع ان يؤدي الشر  هذا االلتزام في عل ه النني ة للدولة المانحة لها كالردمة العيةرية  

ةون ملتزم بدفع الضااارائ  لنم ع  فه  يعق  ان الشااار  يااللتزام بالضااارائ   الى   باإلضاااافةالنر من دولة  
إن فضاااًل عن   .او الحماية الدبلوماساا ة التي تمنحها الدولة لرعاياها في الرا  الدول التي يحم  جنياا تها  

الدول  وباألخ  الشااااارصااااا ة   األ والر من الدول كضاااااابا اساااااناد في مياااااائ   تعتمد عل ها الكن الننيااااا ة  
  تحديد القانون  وأغل  الدول العرب ة بالتالي يصااااااااااااااع  لدول التي تيااااااااااااااتمد قوان نها منها كالعرا الالت ن ة وا

 .المرت  في  الة تمتع الشر  ب لنر من جني ة

التي قد يقع بهاا مزدو  الننياااااااااااااا اة البد من االسااااااااااااااتنااد الى ا د هذه    ةاإلشااااااااااااااةاالوألج     هذه  
. وفي لكي يتم اال تكام الى قانونها وتط  قه على النزا   األخرى على   الننيااااا ات المتعدد  وتفضااااا   ا دها

  قاضاااااااااااي  أياني  قاضاااااااااااي الو هذه الحالة ين  التم  ز ب ن  الت ن وهي  الة كون النزا  معروض امام ال



الدولة التي يحم  الشاار  جنياا تها وب ن ما ااا كان النزا  معروض امام قاضااي اجن ي بالنياابة لننياا ة  
 الشر .

 اضي الوطني.القلمزدوج الجنسية امام . المركز القانوني 1

ااا كاان الشاااااااااااااار  يحما  النر من جنياااااااااااااا اة وكاان من ب ن هاذه ياذها  الى اناه    األولاالتنااه  
بننياا ته    القاضاايا  الدولة التي ينتمي ال هتعت ر جنياا ة  المعروض امامه النزا   الننياا ات جنياا ة القاضااي  

انه ااا كان هناك نزا  لعراقي يحم  النر من جنيا ة وعرض النزا  امام القاضاي العراقي   أيهي المعتمد  
 دون بق ة النني ات. د هي التي تعتمفي العرا  فإن النني ة العراق ة 

ي تمر  ان الننيااااااا ة تعت ر من مااهر سااااااا اد  الدولة وأن القاضاااااااي ال    االتناههذا انصاااااااا  وي ر   
ه بتط  ق قانونه  بقانون دولة اجن  ة وانما يلتزم بتط  ق قانونه الواني فتمتع الشر  بنني ة القاضي يلزم

ال يةون    اعتبا  بمعنى انه أيال تباط الحق قي للشااار  بدولة القاضاااي دون ان يةون ل  على بق ة القوان ن
 .التي تمنحها هذه النني ةقو  المدن ة والي اس ة لمدى تمتع الشر  بالح أهم ةهناك 

القانون    ساااااا ؤدي الى ان الشاااااار  عند عرض نزاعه امام القاضااااااي العراقي يط قلكن هذا الرأي 
فانه يعت ر وان ًا    الننياا ة الل نان ةويحم  هذا العراقي   ل نانيهو قاضااي  العراقي وااا كان من ينار النزا   

ان الصااااااااافة الوان ة ترتلج بحيااااااااا  النهة  أي ةيعتد عند الك بالننيااااااااا ة العراق امام الك القاضاااااااااي وال  
 لمعروض امامها النزا .ا

النار الى الننيا ة  االخذ بننيا ة قاضاي النزا  من خالل ومقاب  هذا كله ارح البعض بدياًل عن  
امام جم ع الدول التي يحم  الشااار  الك ساااتكون وا د     أساااا الفعل ة او الواقع ة فصااافته الوان ة على 

الفعل ة عراق ة يعت ر عراقي ساااااااواا امام القضااااااااا العراقي او امام القضااااااااا   نت الننيااااااا ةجنيااااااا تها فإاا كا
 . األجن ي

اضاااااااااي المعروض امامه النزا   ننيااااااااا ة القوالمحالم قد اخذت بو غم ك  الك فإن كن ر من الدول  
من  اضاااي ال يعتد بننيااا ته الوان ة ان الق  في   ن،  هي التي تط ق في  ال تزا مها مع جنيااا ات اجن  ة

هي جنياااا ة دولة معادية اا ال يعام   املها   األجن  ةا كانت ا دى الننياااا ات ب ن الننياااا ات المتعدد  اا 
يحم  جنياا تها وفي نف    ماية الدبلوماساا ة ااا كان الشاار  حمعاملة الواني، كما ان الدولة ال تما   ال

ال تياااااااااااتط ع التدخ  عند الك لحمايته،  ف  أ اضااااااااااا ها ام  لننيااااااااااا ة الدولة التي ا تك  الفع  على  الوقت  
اعتماد جنيااا ة  حم  الشااار  جنيااا اتها يقضاااي بعدم  الة وجود اتفا  ب ن دولت ن ي الى انه في  باإلضاااافة

 القاضي المعروض امامه النزا  فال يعتد   نها بنني ة القاضي.



  33بموج  الماد  )ق جنيااااااااا ة القاضاااااااااي المعروض امامه النزا   بتط   وقد اخذ المشااااااااار  العراقي
عراق ة  قت وا د بالنيااااابة للعرا  الننيااااا ة الالذين تن ت لهم في و   األشاااااراص (   ث نصااااات )على ان  2ف

  وبالنيبة الى دولة اجن  ة او عد  دول جني ة تلك الدولة فالقانون العراقي هو الذي ين  تط  قه(.

( منه نصاات على  4ف  10في الماد  )  2006لياانة    26ون الننياا ة النافذ  قم  فضاااًل عن ان قان
 عراقي بحق من يحم  النني ة العراق ة وجني ة دولة اجن  ة(. الك بقولها )تط ق المحالم العراق ة القانون ال

 

 

 الة عرض النزا  امام  وهي    اإلينابيالحالة النان ة من  االت التناز   في المحاضاااااااااار  القادمة ساااااااااانتناول  
  تكون جني ته من ب ن النني ات المتنازعة.ضي القا



 الكوت الجامعةكمية  –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد جابر

 المحاضرة الثانية والعشرون

 

 مركز مزدوج الجنسية امام قضاء ال عالقة له بالنزاع -2

عندددددد عدددددر  ندددددماد احدددددد اعرا دددددو مدددددمدوج الجنالدددددية عمددددد   اضدددددي  ددددداب  لمحكمدددددة دولدددددة   ع  دددددة 
 ددددرجين  انونددددو الددددوعني او حددددد   ليددددا بددددالنماد واعرا ددددو ل عندقدددددق   يممدددد  القاضددددي حدددد  اخ يدددددار

احددددددد الجنالدددددديات واىمددددددا. ا خددددددرل بدددددددون مالددددددو  .. ولحدددددد. اشددددددكالية اخ يددددددار جنالددددددية  اخ يددددددار
 -جاىات :معينة  ي ىكقا حا.  عددت الموا ف القانونية  ي  ي عدة ا 

 ا  جاه نحو اع ماد اخ يار الشخص. -1

و دددد  ىددددقا ا  جدددداه يكددددون لمشددددخص حدددد  اخ يددددار احددددد الجنالدددديات ال ددددي يحمميددددا ل بشددددرع كونددددو 
بدددددالو  انونيدددددا عدددددا   حدددددرا  دددددي اراد دددددو ل وين قدددددد عمددددد  ىدددددقا ا  جددددداه اندددددو ي دددددر  الجنالدددددية لمشددددديقة 

 الألة م عمقة باليادة الدولة و  دخ. ل  راد  ي  نظييا .ا  راد  ي حين انيا م

 ا  جاه نحو الحمو. الدبموماالية .  -2

حيدددددث يددددد م  حديدددددد جنالدددددية الشدددددخص و ددددد  مااوضدددددات وا اا يدددددات معيندددددة ل وان كدددددان ىدددددقا الحددددد. 
يحمدددددي الددددديادة الدولدددددة ا  اندددددو يقدددددود لم عقيدددددد وا عالدددددة  دددددي حددددد. الندددددماد و البدددددا مدددددا يالددددد خدم  دددددي 

 الالاالية . ح. النماعات

 ا  جاه نحو اع ماد القانون ا  رب ال   انون  اضي النماد .  -3



يمكددددن ىددددقا ا  جدددداه القاضددددي مددددن اخ يددددار جنالددددية الدولددددة ال ددددي  انونيددددا ا ددددرب لقددددانون القاضدددديل 
ويؤخدددددق عميدددددو اندددددو يجعددددد. مدددددن  دددددانون القاضدددددي نموقجدددددا لبقيدددددة القدددددوانين ممدددددا يخددددد. بمبدددددد   كدددددا ؤ 

 .الاليادات 

 ا  جاه نحو  رجين الجنالية الالابقة  ي ا ك الاب . -4

حيددددددث  ع مددددددد  يددددددو الجنالددددددية الالددددددابقة مددددددن حيددددددث  دددددداري  ا ك الدددددداب  وقلدددددد  اح رامددددددا لمحقددددددو  
المك الدددددبة ل وين قددددددد ىددددددقا ا  جددددداه بكددددددون حريددددددة ا نالدددددان  ددددددي   ييددددددر جنالدددددي و المكاولددددددة  انونددددددا 

  وجب ا خق بالجن الية ال حقة .

 الموعن . دولة  رجين جناليةا  جاه نحو   -5

حيدددددث يددددد م اع مددددداد جنالدددددية الدولدددددة الم دددددوعن  ييدددددا الشدددددخص ل ويؤخدددددق عمددددد  ىدددددقا ا  جددددداه ان  
مددددددمدوج الجنالددددددية  ددددددد ي ددددددوعن خددددددارج الدولددددددة ال ددددددي يحمدددددد. جنالددددددي يا .لكددددددون المددددددوعن يح مدددددد. 

 ال  يير  ي ك. لحظة .

 ا  جاه نحو  رجين الجنالية ال حقة  ي ا ك الاب . -6

يدددددد م اع مدددددداد الجنالددددددية ال حقددددددة اح رامددددددا  رادة الشددددددخص  ددددددي   ييددددددر جنالددددددي و ل ويؤخددددددق عمدددددد  
ىدددددقا ا  جددددداه ان الجنالدددددية ال حقدددددة  دددددد    مثددددد. مركدددددم  ددددد  و وم دددددالحو و دددددد   يدددددر بع بيدددددا 

 برابعة  وية .

 او الوا عية . ا  جاه نحو اع ماد الجنالية الاعمية -7

ي ددددعمن عمدددد  ىددددقه الجنالددددية المييمنددددة او ال البددددة وىددددي ال ددددي يددددر بع بيددددا الشددددخص اكثددددر مددددن 
. وىددددددقه الجنالددددددية  ثبددددددت عددددددن عريدددددد  وا دددددد    دددددد  و يرىددددددا  و  ركددددددم  ييددددددا اكثددددددر م ددددددالحو و 

ياددددددة العامددددددة وظددددددروف الشددددددخص كم  ددددددو ومكددددددان عيشددددددو وادا ه الخدمددددددة العالددددددكرية و وليددددددو الوظ
... وي دددددر   قددددددير قلددددد  لمقاضدددددي . واخدددددق القدددددانون المددددددني العرا دددددي بيدددددقا المعيدددددار  دددددي المدددددادة 

مندددددو حيدددددث اععددددد  ىدددددقا الدددددنص  ددددد حية واالدددددعة لممحكمدددددة  دددددي  عيدددددين الجنالدددددية الاعميدددددة  33
 بيقدددددددو  دددددددي حالدددددددةحكمدددددددة القدددددددانون الدددددددق  يجدددددددب  علمشدددددددخص ل حيدددددددث جدددددددا   يدددددددو    عدددددددين الم



الددددقين    عدددددرف ليددددم جنالددددية ل او  ثبدددددت ليددددم جنالدددديات م عدددددددة  ددددي و ددددت واحدددددد    ا شددددخاص
. 

 

 التنازع السمبي لمجنسيات

  

يح دددد. ىددددقا ال نددددامد عندددددما   خمدددد   ددددوانين جميدددد  الدددددو. عددددن شددددخص معددددين ل  دددد  يعددددد مددددن 
اجدددددو مشدددددكمة  دددددي مدددددواعني ا  دولدددددة ويقددددد   دددددي حالدددددة ال جنالدددددية  حالدددددة الدددددمبية   ل ومدددددن ثدددددم يو 

كوندددددو  دددددي  حديدددددد القدددددانون الدددددق  يحددددددد حقو دددددو وال ماما دددددو والقدددددانون واجدددددب ال عبيددددد   دددددي حدددددا. 
 دولة  ع مد الجنالية كضابع ل حديد القانون واجب ال عبي  .

انون الددددق  يحكددددم نشدددداعو وخا ددددة  ددددي  حديددددد القدددد يددددقا الشددددخصلجنالددددية  و بددددرم اىميددددة  عيددددين
 احوالو الشخ ية .

الحدددد. الم بدددد   دددددي  دددد  ىدددددقا ال نددددامد : يعبددددد  عمدددد  الشدددددخص  ددددانون موعندددددو او محدددد. ا ام دددددو 
 بو او ا رب القوانين  مة اليول واخق بيقا الحكم ك. من :

 . الخا ة بحالة ال جقين 1551 ا اا ية جنيف لالنة -
 وربيددددددةل و ددددددوانين بعدددددد  الدددددددو. كايعاليددددددا والمانيددددددا والقددددددانون ا مبيددددددة محدددددداكم الدددددددو. ا -

 المدني الم ر  .

مدددددن القدددددانون المددددددني العرا دددددي  دددددي  33بالنالدددددبة لمو دددددف القدددددانون العرا دددددي .   قدددددد  بندددددت المدددددادة 
شددددقيا ا و. ىددددقه الحالددددة وال ددددي جددددا   ييددددا    عددددين المحكمددددة القددددانون الددددق  يجددددب  عبيقددددو  ددددي 

 ليم جنالية ...    حالة ا شخاص القين    عرف

وال دددددي  عدددددد مدددددن   جنالدددددية لدددددو بحكدددددم  111مدددددن  دددددانون العقوبدددددات ر دددددم  1-15وكدددددقل  المدددددادة 
 العرا ي اقا كان مقيما بالعرا  .



   (الضمانات القانونية لحامل الجنسيةعنوان المحاضرة )

 حمزةاعداد: م.م محمد حافظ 

  والعشرون  الثالثةالمحاضرة 

ال توجد سللللفوق سوط سللللفوة  قادواق وفة و ظة سم تئل ا جنللللةي  قاسئنلللل ق ول ال تنلللل و   ول  واق  
قجئب ق ق  ت دخ  سم قاشللنو  قاصة للق افدول وقاق  فتق ي ئل ا جنللةي  قاسئنلل ق ج  قق نللةت وستد وقسلل   ق  

 ق افدول. ققة ال يقفك ول س   قاحق سم قا دخ  سم هذه قاقنةي  كو ظة ت  ب  ج  قاقلةه  قان ة ي

وفد تثور جنلللةي  ت  فق ي حداد قانلللفوق قاقص بلللق ي وبيق قاتوق ي  قاصة لللق يقنلللةي  قاسئنللل ق قو 
قاسظق قا م يقك  قاو   قجةجظة سم قات قرقت قاصة لللللق يظة سنلللللائ    قاقنلللللةي  قاق  فتق ية   ةت و ةا ةام  

 سئ ئةول هذه قاقوقض   ت ة ةئ.

 االختصاص في مسائل الجنسية 

جة سبق تئةواه ج  جوقض   س ض وقق نةت وستد وقس   ق  قاسئن ق الحلئة ق  قانفوق ج  قس ت قء  
وجسفس قاولرقء وهذق جوفف قاقص بللق ي ئذيذ فوق ي  قاسئنلل ق هم قانللفوق قا ئذيذيق و ةا حداد ولقرخ قادقخف ق 

  ضللللللق  دختال   إج قءقت توبيق قحكةم فة و  قاسئنلللللل ققغفب قا شلللللل ل ةت قا    ق ولذهب قا  ا قا  ق   
و قلةل قانلللللللللللللل لة خ وقا  ا قالخ  ي  ب هلة ج  ق قلةل قانلللللللللللللل لة خن واظلذق قا قيي  وهق لق كبي خ حيل  ق  ق   لةر  
قخ بلللللةن قاسئنللللل ق ج  قال قةل قانللللل ة يق يس   قات قرقت قاق ت وق يظة ت ق   يةاحبلللللة ق ج  قاو   يظة  

  413 ة خ قاثورخ قاقئح  رفا وهذق جة كة  سلللللللةيدقئ سم قا  قط يقوجب ف قر جسفس  قجةم قاسظةت قاتنلللللللةي ق  
قاذل جئ  قاقحةقا  ف  قخ اف  رجةتظة ج  قائل  سم   ةول قاسئن ق وو و  قالخ بةن    1975انئق  

 افئل  سم قاو و   ف  قات قرقت قابة رخ ج  ولل  قادقخف ق ا ي س قاسقظورلق وتكو  ف قرقته فوع ق.

قي  يي  قخ بللللللللةن قاتنللللللللةء و دم سم حي  ق  قا ق  سم قا  قط فب   للللللللدور هذق قات قر كة  ي
قخ بة ه سم قائل  يقئةل ةت توبيق فوق ي  قاسئن ق وهئةك جسقو ق ج  قات قرقت قا قيي لق قا م ق  ب ت  
ق  إج قءقت ولل  قادقخف ق سم جنةي  قاسئن ق ت  ب  ق قةل إ قرلق وا نت س ة يق ييئقة كة ت هئةك ف قرقت 

 يق.ت  ب  إج قءقت قاولل  ج  قال قةل قان ة  



  111ق لدر جسفس قاحكا قال  تةام  ف قرل  هقة    2003و  غي  قائلةم قانل ةسلم سم قا  قط  ةم  
( وقاذل قاغ  يقوجبظقة جق   قات قرقت وقاتوق ي  قا م تقئ  قاقحةقا  2003انللللللئق   117( و  2003انللللللئق 

 ج  قائل  يتنةية قاسئن ق.

( جئه  ف   100 ئدجة  ص سم قاقة خ    هذق قالتسةه  2005وفد قاد قادسللللللللللل ور قا  قفم قائةسذ ا ةم  
حل  ول حبلللللة ق جقئوحق افت قرقت ق  قرلق ج  قاو   يظة وخنلللللو ظة افواليق قاتنلللللةي ق. سنلللللائ    ق  

( ج  قادسللللل ور قالللللةرت قا  تئل ا قحكةم قاسئنللللل ق ا ا يقوجب فة و  ولئل  سم قاد ةول 6ف  18قاقة خ  
 قائةائق  ئظة ج  فب  قاقحةقا قاقص بق.

حد  قاسظق قاتنلةي ق قاقص بلق يةاذبل     2006انلئق    26  ق  فة و  قاسئنل ق قائةسذ رفا سنلائ  
( جئه وق ةطظة يةاقحةقا ق  قرلقن وق وت 19سم قاقئةل ةت قاق  فتق يقنلللللللللللللةي  قاسئنللللللللللللل ق يقوجب قاقة خ  

      ( ج  فة و  قاسئنلللللللللل ق قاسداد قاحق اوةاب قا سئس وقاولل  قاو   سم قات قرقت قابللللللللللة رخ20قاقة خ  
قا ف ةن و  د تشللكي  قاقحكقق ق  قرلق قا ف ة و لل حت هم  ادى قاقحكقق قالتحة يق  جحكقق قاتنللةء ق  قرل  

 قاقص بق يةائل  سم قاو و  قاق  فتق يةات قرقت قابة رخ ج  جحةقا قاتنةء ق  قرل.

وق  إ وةء قالخ بللللللةن سم  ل  جئةل ةت توبيق فوق ي  قاسئنلللللل ق افتنللللللةء ق  قرل وحده جح  
اف ذاك ق  ي ا قا شللل ل ةت و وت هذق قالخ بلللةن افتنلللةء قا ة ل وج  هذه قادول س  نلللة و  ا خ

  .قادول قا    ق

ااخ بلللللللةن قاتنلللللللةيم يقنلللللللةي  قاسئنللللللل ق سم قا  قط س  ئة  سد ق  قاتنلللللللةء ق  قرل وقذق رج ئة  
ق قرل قو سم إج قءقت يص ص يةائل  سم قاد ةول قاقوجظق يشك  ج ةا  افسئن ق قو سم اك  ط   يت قر  

ولل  قادقخف ق ول ق ه ال ائل  سم قاد ةول قا م تتةم ج  فب  قالس ق     ةت قاسئنلللل ق قاوطئ ق قو  ذيظة ج   
 و  ق  يكو  هئةك ف قر سللةيق ائص  ف  جئا قو سللحب قو قسللتةس قاسئنلل ق  ئظان سم حي  ق  قاقنللةي   

خ بلللللةن قاتنلللللةء قا ة ل ول ق  قاد وى قال لللللف ق  قاق  فتق يةاسئنللللل ق ية   ةرهة جنلللللتاق ووا ق تدخ  سم ق
 جتةجق قجةم قاقحكقق قا ة يق.

ة   ةرهة جنللتاق  يقك  ق  يص ص يقنللةي  قاسئنلل ق ي ق  قرل ق  قاتنللةء  قا    ق اللةرخهذق واليد ج  
 قذق ت فتت يد وى ق ف ق جتةجق قجةجه. ووا ق

 

 



 اثبات الجنسية 

 ةت قاسئنللللللللللل ق ا قث  ي فةجق قاداي   ف   بوتظة قو  ذيظة يةا جو  قا  قحكةم فة و   ق  جوضلللللللللللو  ق 
ينلل ل    ق ج قي قذاك ق  قاقنللةي     ق ج قي ق ةا حداد قالحكةم قاق  فتق يةاقنللةي  قاقوضللود ق  و  قاسئنلل ق و 

 .قاق سو  قجةجظة قائ ق  قحكقق فيظة فة و  قا

قم ال رس    وى قجةم قاتنللللللللللةء   ألس ق  اه  ق ه يحق  ج  سق  بت سم جوضللللللللللو  قال  ةت يسب  فب  قا
قضللل   قاسئنللل ق ج  ق قةل قانللل ة خ تنلللقا اظا ال ت  ب  جو سذم قادول قا م   .ف قة ا  فق يقوضلللو  قاسئنللل ق

قجة قادول قا م يقوجب فة و  قاسئنلللللل ق قائةسذ وجئظة قا  قط ا ة ل  قو ق ق  قرل ء قا  قاتنللللللةء سللللللوقء فسو يةا
 ذنلللللظة    ق  قرختس   جنلللللةي  قاسئنللللل ق ج  قخ بلللللةن    س  ظةجوقضللللل   قاسئنللللل ق ج  ق قةل قانللللل ة خ ت  ب   

  ق الةرخقا  قط كقة سلبق   وهذق جة كة  ج قول يه سم و ةا حداد ولل  قادقخف ق وال يسول افتنلةء قائل  سيظة
 .1975انئق  413قا ه يقوجب ف قر جسفس   ة خ قاثورخ 

  خقاق ةاللللل   قسم جنلللللةي  قاسئنللللل ق سظئةك ط لت ة  هقة قاو لت  ية   ةت و صبلللللون قاو ط قاق  فتق  
 .خغي  قاق ةا   قوقاو لت

 إفةجقج  خال قاسئنلللل ق قاقك نلللل ق       ةت ينللللقا    سم جنللللةي  قاسئنلللل ق اإل  ةت قاو لق قاق ةالللل   
ج     األجئبمقو ق  ةت قا وقج  قاقوفو ق   ق فةجقتوس   ولقاداي   ف  توس  قاشلل وس قاقوفو ق اقئا قاسئنلل ق  

 قاقش و ق و ق ق قاش وس قاقوفو ق اقئحظة. وق فةجقوقادخول قاقش و  قاوطئ ق قو قا كس 

كة   ق  ةت جئنلل ق قاليول  قذق    ولقاسئنلل ق قال للف ق       ةت   ج ةالل  سة ه يبللفا قجة قاو لق قاغي
جئنلللل ق       ةت ج ةالللل    قاليول  يكو  اه  ور غي   ققاسئنلللل ق هو حق قادم يق ئ  ق  ق  ةت جئنلللل  وسللللة 
ا قاتوق ي   ت ي بللللللل و ق هذق قاذ ض ذهبوا  ت ة ةئ  قألجدق  نلللللللو  قالج  قا  ق  ةت جئنللللللل ق  وفد ي  قألوال  

 .اإل  ةت قاوضع ق قا  قالخذ يةاسئن ق قالةه خ ج  ب خ ق ظة ف لئق فة و  ق كةف ق 

ضلللل ورخ اق ةم قاشللللصص ا س هئةك   ف  ق فف احق  وسللللة جئا قاسئنلللل ق  ف    وسللللة ة قذق كة   قج
يغا   ق فف اسم هذق قاذ ض هو قاوال خ سم   جئا قاسئنلللللل ق وسللللللة ذاك ق     جئنلللللل ق قاوقاد وقالجدق    ي   ةت 

 قم ال. ق فف ا ل   قة قذق كة ت وال خ قالت سم  ذسقائ

ئن ق وجئظة قا  ق  قغفب قا ش ل ةت قا    ق  لقت جوضو  قال  ةت سم جنةي  قاس  ق اةرخوتسدر 
قائةسذ اا ائلا    سم قاتة و  قاقفغم وقاتة و  ييئقة قا شلللللل ل  قا  قفم قانللللللورل وقاقغ  م وقا و نللللللم وقاقبلللللل ل 

  ةت قا  فة و  قال  ةت قا  قفم رفا قحكةم ق  ةت قاسئنللل ق قا  ق  ق جقة ي ئم ق ه ا ا قا جو  سم جنلللةي  قال



وقا م ت د سلللئدقت رسلللق ق هم الللظة خ وقاذل ق  ب  وسلللةي  قال  ةت قاصة لللق يةاسئنللل ق    1979انلللئق    107
قاك ةي ق وقات قي  وال  وقأل اق ا ق  قة هة سم قاتة و  قا  قفم هم قاشلللللظة خ قاسئنللللل ق وق  ط ط قال  ةت قا م ا

خ وقاثة  ق ق اق اصب ق وج   ا ال يسول ق  يتوم  ق اق جوضود ق جحةاد   قألوا وقا قي  ال   ي  د يةال   قف  
اذل ادس  ي ق  ه يةابللللذق  ص قن كقة ق   بء قال  ةت يت   ف   ةتق قاشللللصقال نللللة  يبللللئ   اي  يئذنلللله

وقائذم طةاقة ق ه قاشصص قاق ئةل     ية   ةت كقة يت   ف   ةتته قال  ةت قذق  س  قاغي     قألجئب ققاوطئ ق قو  
ق  قال  ةت يت   ف  قاصبللللللا سم حةاق جة قذق كة  يق فك    ولول    ف  هذه قاتة دخ قسلللللل ثئةء    سم جئنللللللي ه

اظة خ قاسئن ق ت  ب  ج  قاقن ئدقت   أل هء قال  ةت  ف  قاو ف قالخ   اسئن ق ف ت   ب قاشصص اظة خ ق
 قفم وكذاك قذق ظظ  ج  خال قسقه واظ ته و قفه  ذ ه قاوطئ ق يت   قا سق ق يقوجب فة و  قال  ةت قا 

  ف  قاصبا. ت ء قال  ة ب 
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 حجية االحكام الصادرة في مسائل الجنسية 

بشككككككككع بكككككككام كةكبكككككككر حجيكككككككة ارحككككككككام اات اوكككككككر ن كككككككبي كون كككككككا كككككككك ور  كككككككي المراكككككككك  القانونيكككككككة 
كمككككا ان ككككا ك كككككر  رطككككران النكككك اد الككككاب أككككدر الحكككككم بشككككان م دون ان ككةككككدا م الكككك  ال يككككر   

   نطككككككاي الحجيككككككة و ككككككي  ككككككاا المةنكككككك  يكحككككككدد بوحككككككدة الخأككككككوم و  ككككككبب  ة محككككككع النكككككك اد وحككككككد
والمحكككككككع وال كككككككب  .. وان كطبيكككككككي الحجيكككككككة الن كككككككبية  كككككككي ارحككككككككام الأكككككككادرة بشكككككككان الجن كككككككية 

اوكككككر  كككككي  اربككككككران بكككككالحكم الأكككككادر  كككككي شكككككان جن كككككية شكككككخص مةكككككين بكككككابيككككك دب الككككك  بكككككدم 
 غير المنا بة الكي كم ال أع  ي ا .

  نجكككككككد ان  كككككككاا القكككككككانون  كككككككد ابطككككككك  6002ل كككككككنة  62لجن كككككككية ر كككككككم وبةكككككككد أكككككككدور  كككككككانون ا
القضكككككككاا ارخكأكككككككاص بم كككككككانع الجن كككككككية   وبميككككككك   كككككككان حجيكككككككة  كككككككرارات القضكككككككاا  كككككككي  كككككككا  

اب حجيك ككككككا مطمقككككككة ولي ككككككت ككككككككون حجككككككة بمكككككك  الكا ككككككة  الةامككككككة وايا كخضككككككا لمقوابككككككد القضكككككك
 ن بية .

 

 الموطن

 ..تعريف الموطن 

.  ككككككو الحيككككككك  الج را كككككككي او المنطقكككككككة ار ميميكككككككة الككككككككي المفهووووووووم الفوهوووووووي لممووووووووطن . -1
يقأكككككد الشكككككخص ان يكخكككككا ا مقامكككككا او مقكككككرا لمةمكككككع    كككككاا ي  كككككر المكككككوطن بم  كككككرين 



وع   المكككككان الككككاب يقككككيم  يكككك  الشككككخص بنيككككة البقككككاا لمككككدة غيككككر محككككدودة  والوكككككاني   ار
   مقر ادارة اربماع و ي  ككرك  أالك  الةانمية والم نية .

كمكككككا يطمكككككي الكككككبة  بمككككك  المو كككككا ارلككرونكككككي ببكككككر شكككككبكة ارنكرنكككككت بكككككالموطن الم ككككككر  او 
ح لمجم كككككور او  كككككد يككككككون غيكككككر مككككككاح   و كككككاا المكككككوطن ار كراضكككككي  كككككد يككككككون مككككككاار كراضكككككي 

او يحككككككاج الككككك  د كككككا  يمكككككة اشككككككرا  ادخكككككاع الرمككككك  ال كككككرب  اب ر يمككككككن الكككككدخوع اليككككك  ار بةكككككد
 مةين .

 .. ككو د الكشريةات  ي كةرين الموطن ال  مجوبكين   الموقف التشريعي-6

 لقكككككانون المكككككدنيا المكككككوطن بمقكككككر اربمكككككاع ومكككككن  كككككا  الكشكككككريةات  كحكككككدد  –المجموبكككككة ارولككككك  
القكككككانون البريطكككككاني بكككككوالث  و القكككككانون المكككككدني اريطكككككالي    كمكككككا ي  كككككر المكككككوطن  كككككيال رن كككككي 
 أور   

 الأورة ارول  . موطن اأمي يوبت لمشخص  ور الميالد -
 بندما يكون كامع ار مية . ب  الشخص كالأورة الوانية . موطن اخكيارب يك -
والوككككككة . مككككككوطن حكمككككككي و ككككككو مككككككوطن الكككككككابةين ومككككككن م ارط ككككككاع دون  ككككككن الأككككككورة ال -

 حيث يك ير موطن م بك ير موطن الكابا . 62

كحكككككدد مةنككككك  المكككككوطن بمحكككككع ار امكككككة ومكككككن  كككككا  الكشكككككريةات   القكككككانون  –المجموبكككككة الوانيكككككة 
قككككككانون المككككككدني المأككككككرب البرا يمككككككي والقككككككانون المككككككدني ال وي ككككككرب والقككككككانون المككككككدني الكركككككككي وال

 ماني والقانون ال ورب .والقانون ارل

بكككككرن القكككككانون المكككككدني الةرا كككككي  كككككي المكككككادة .. مو كككككن المشكككككرد الةرا كككككي مكككككن كةريكككككن المكككككوطن 
دة بأككككك ة دانمكككككة او اب يقكككككيم  يككككك  الشكككككخص بكككككا كككككو المككككككان الكككككالمكككككوطن بانككككك     المكككككوطن  26

   ويجو  ان يكون لمشخص اكور من موطن واحد (( م  كة 

 

 



 عناصر الموطن

 يقوم الموطن بم  ركنين .

اروع .. الككككككككركن المككككككككادب ... ويكموككككككككع بككككككككالوجود المككككككككادب لمشككككككككخص  ككككككككي دولككككككككة مةينككككككككة   اب 
ا امكككككك   كككككي ا مكككككيم دولكككككة مةينكككككة وككحكككككدد ار امكككككة باكخكككككاا  م ككككككنا او مقكككككرا لالبمكككككاع   حيكككككث ر 

بككككع ر بككككد ان يكككككون  يمكككككن ان نةكبككككر مكككككان الوجككككود المككككادب الةككككار  لمشككككخص  ككككو موطنككككا لكككك 
 مقيما  ي  .

الوكككككاني .. الكككككركن المةنكككككوب ... ويكموكككككع بنيكككككة البقكككككاا  كككككي ا مكككككيم الدولكككككة ل ككككككرة غيكككككر محكككككدودة وان 
 كرك  م  كا  م  نية الرجود الي  .

نكككككون امككككام مككككا يطمككككي    نيككككة البقككككاا ( والككككركن المةنككككوب ا امككككة  (    ككككااا انجمككككا الككككركن المككككادب
 .بمي  بالموطن 

 الركن المادب  قط  نكون امام ما يطمي بمي  بار امة .وااا ان رد 

وكككككككال  يشكككككككرط  ككككككي ار امككككككة بنيككككككة البقككككككاا ان ككككككككون باخكيككككككار الشككككككخص وارادككككككك  وان ر ككككككككون 
م روضكككككككككة بميككككككككك  كال كككككككككجين والم كككككككككاجر والالجككككككككك  وال كككككككككار  مكككككككككن الةدالكككككككككة او مكككككككككن الكككككككككداننين 

ن ااا اكيحككككككككت ل ككككككككم والمككككككككري  المقككككككككيم ل ككككككككر  الةككككككككالج   ولكككككككككن الم ككككككككاجر والالجكككككككك  وال ككككككككجي
 رأككككة الرجككككود الكككك  بمككككد م ور ضككككوا  ككككان  ككككا الككككر   يك ككككب م موطنككككا اخكياريككككا  ككككي البمككككد الككككاب 

 يقيمون  ي  .



 الكوت الجامعةكمية  –المرحمة الرابعة 

 القانون الدولي الخاص

 م.م موج ماجد

 المحاضرة الخامسة والعشرون

 

 اسس تعيين الموطن

 يوجد تصويران لتعيين الموطن : التصوير الواقعي والتصوير الحكمي 

وبموجبوووووو يكوووووون المووووووطن ىوووووو المكوووووان الووووو   يقووووويم  يوووووو  .. لممووووووطن التصووووووير الوووووواقعي \االول 
الشووووخص  ووووادة بصوووومة دا مووووة او ممقتووووة .  يوووورتبط الموووووطن بمكوووورة واقعيووووة وىووووي االقامووووة المعميووووة 

ي النووووو يعتموووود  مووووع الواقووووف  وووو   مكووووان يقوووويم  يووووو  ووووي مكووووان معووووين ص ويسوووومع بالتصوووووير الووووواقع
 وقد اخ  بي ا التصوير المشرع العراقي الشخص  ي الواقف  يو موطنو .

 ويترتب  مع االخ  بالتصوير الواقعي نتيجتان :

امكانيووووة تعوووودد الموووووطن .  ووووا ا كووووان الشووووخص اكنوووور موووون محوووول اقامووووة واحوووودة  وووو ن الموووووطن -1
 يتعدد ) التنازع االيجابي لمموطن ( 

 يكوووووووون لمشوووووووخص محووووووول اقاموووووووة  وووووووي مكوووووووان معوووووووين امكانيوووووووة انعووووووودام المووووووووطن .  نووووووودما ال-2
  الموطن ينعدم ) التنازع السمبي لمموطن ( 

التصوووووووير الحكمووووووي لمموووووووطن .. وو قووووووا ليوووووو ا التصوووووووير  وووووو ن موووووووطن الشووووووخص ىووووووو  \النوووووواني 
ن حكمووووا المكووووان الوووو   يوجوووود  يووووو المقوووور الوووور يس   مالووووو ص و ووووي ىوووو ا التصوووووير يمتوووور  القووووانو 

 ب ن لكل شخص موطن  ي الدولة التي يوجد  ييا مقر ا مالو . 

 ويترتب  مع االخ  بيا التصوير نتيجتان :

  دم امكانية تعدد الموطن الن مقر اال مال واحد ال يتعدد.-1



 و لك لعدم امكانية انعدام مقر اال مال عدام الموطن  دم امكانية ان-2

 يكون لكل شخص موطن وال يمكن ان يتعدد موطن ى ا الشخص  و ي ى ا التصوير

 

 انواع الموطن

 تتعدد انواع الموطن ال تبارات متعددة

 اوال.. انواع الموطن من حيث دوره  ي العالقات القانونية 

الموووووطن الووووداخمي .. ىووووو موووووطن الشووووخص  ووووي جيووووة موووون جيووووات اقموووويم الدولووووة  يووووو  القووووة -1
يم الدولوووووة ويمعوووووب دوره  وووووي العالقوووووات القانونيوووووة الداخميوووووة التوووووي بوووووين  ووووورد ومكوووووان معوووووين  وووووي اقمووووو

ال تتعووووودد حووووودود الدولوووووة و وووووي اطوووووار قوووووانون المرا عوووووات وقوووووانون االحووووووال الشخصوووووية والقوووووانون 
 التجار  والمدني .

معينوووووة وبنيوووووة البقووووواا واالسوووووتمرار  ييوووووا دولوووووة  وووووي ولي .. ىوووووو اقاموووووة الشوووووخص المووووووطن الووووود-2
ص ويمعوووووووب دورا ميموووووووا  وووووووي العالقوووووووات الدوليوووووووة ا   يوووووووو  القوووووووة بوووووووين الشوووووووخص واقمووووووويم الدولوووووووة 

 المشوبة بعنصر اجنبي 

وكوووول موووون لووووو موووووطن داخمووووي يكووووون لووووو موووووطن دولووووي صص ولكوووون لوووويس بالضوووورورة ان يكووووون كوووول 
طن داخموووووي منووووول البووووودو الرحووووول  حركوووووة البووووودو وانسووووويابيتيم  بووووور مووووون لوووووو مووووووطن دولوووووي لوووووو موووووو 

الحوووودود يحكميووووا ناووووام الجوووووار و لووووك بمقتضووووع اتماقيووووات دوليووووة كاالتماقيووووة بووووين العوووورا  وسوووووريا 
 . 1331 ي  ام 

 اما بحكم القانون او بحكم االرادة نانيا.. انواع الموطن من حيث سند نشواه 

 موطن بحكم القانون ويكون اما -1

وقووووود اخووووو  بوووووو القوووووانون البريطووووواني ولوووووم  مووووووطن اصووووومي .. ينبوووووت لمصووووو ير  وووووور المووووويالد - أ
 أخ  بو القانون العراقي



وطن ويسووووووومع بوووووووالملم يووووووور  لشوووووووخص موووووووا تبعوووووووا مووووووووطن حكموووووووي .. يمترضوووووووو القوووووووانون - ب
 القانوني االلزامي . منل 

 موطن القاصر تبعا لموطن من ينوب  نو
 موطن الخادم تبعا لممخدوم

 موطن الزوجة تبعا لموطن زوجيا 
 ىو موطن من ينوب  نيم . والمحجورين موطن الممقودين والقصر

. بعيووووودا  ووووون حكوووووم القوووووانون بووووول بوووووارادة ( او االختيوووووار  ) المووووووطن االراد مووووووطن بووووواالرادة -2
 الشخص

واسوووووتمر التوووووابعون  موووووع اقوووووامتيم بوووووالموطن القوووووانوني   نوووووو ينقموووووب  ت اسوووووباب التبعيوووووة ا ا انتيووووو
 من موطن قانوني الع موطن اختيار  .

 

 انواع الموطن بحسب حجم اال مال التي تمارس  يو . \نالنا 

موووووطن  ووووام .. ىووووو المكووووان الوووو   يقوووويم  يووووو الشووووخص ويمووووارس ا مالووووو  يووووو جميعووووا ص  يوووووم -1
 لالقامة والعمل مكان 

مووووووطن خووووواص .. ىوووووو المكوووووان الووووو   يموووووارس  يوووووو الشوووووخص بعووووو  ا مالوووووو الصووووونا ية  او -2
 المينية او الحر ية  مع وجو التحديد والتخصيص وىو  مع  دة انواع :

وىوووووو المكووووووان الووووو   يباشوووووور  يووووووو مووووووطن اال مووووووال او المووووووطن التجووووووار  او الحر ووووووي .. - أ
 كانت صنا ة معينة ام حر ة ام تجارةالشخص ا مالو سواا 

المووووووطن المختوووووار .. ىوووووو المكوووووان الووووو   يتخووووو ه الشوووووخص لتنميووووو   مووووول قوووووانوني معوووووين  - ب
 ب رادتو الحرة وال ينبت ى ا الموطن اال بالكتابة .

موووووووطن القاصوووووور الموووووو  ون .. ىووووووو المكووووووان الوووووو   يتخوووووو ه القاصوووووور مكانووووووا لووووووو لمزاولووووووة  - ت
لقاصوووووور كاموووووول االىميووووووة بحوووووودود ا ن التجووووووارة   ون لووووووو ممارسووووووتيا  يكووووووون االتجووووووارة الموووووو



ويكووووون لووووو موووووطن خوووواص يمووووارس  يووووو العموووول التجووووار   ويكووووون لووووو موووووطن  ووووام ىووووو 
 موطن من ينوب  نو .

وا ا اختصووووووم القاصوووووور  ووووووي  مووووووول خووووووارج حوووووودود  ممووووووو التجوووووووار  الموووووو  ون بووووووو ص  نوووووووو 
 يخاطب  ي موطنو العام وليس الخاص .

 
 

 موطن االشخاص المعنوية
يتمتووووووف الشووووووخص المعنووووووو  بحوووووو  التوووووووطن وىووووووو مسوووووواويا بوووووو لك الشووووووخص الطبيعووووووي .. 
ويكوووووووون لمشوووووووخص المعنوووووووو  مووووووووطن وىوووووووو المكوووووووان الووووووو   يتواجووووووود  يوووووووو مركوووووووز ادارتوووووووو 

 من القانون المدني العراقي . 6-44الر يس وىو ما اشارت اليو المادة 
 وووووي الدولوووووة التوووووي يموووووارس خص المعنوووووو  مووووووطن خووووواص وكووووو لك يمكووووون ان يكوووووون لمشووووو

  ييا نشاطو 
 وووووو  ا اختصووووووم الشووووووخص المعنووووووو   وووووون  لووووووك النشوووووواط  وووووويمكن مخاطبتووووووو  ووووووي موطنووووووو 

 العام والخاص 
وا ا اختصوووووم  وووووي نيووووور  لوووووك النشووووواط   نوووووو يخاطوووووب  وووووي موطنوووووو العوووووام .وىوووووو مركوووووز 

 االدارة الر يس 
ي العووووورا   ووووو ن القوووووانون وموووووف  لوووووك  ووووو  ا باشووووور الشوووووخص المعنوووووو  نشووووواطو الووووور يس  ووووو

 العراقي ىو ال   يسر  



 القانون قسم  –كمية الكوت الجامعة 

 القانون الدولي الخاص - المرحمة الرابعة

 م.م موج ماجد 

 الثاني الفصل  –المحاضرة االولى 

 

 الخاص دور الموطن في موضوعات القانون الدولي 

 دور الموطن في الجنسية : \اوال 

يمعببببببط المببببببو ن دورا مبمببببببا وببببببي اك سبببببباط الجنسببببببية ووببببببي وقببببببدانبا ووببببببي اسبببببب رداد ا 
 ..  زع الجنسيات وف موضوع  نا

 عببببد قرينببببة  مببببى ونجببببد انبببب  مببببن احببببد  ببببرو  مببببني الجنسببببية  ببببي االقامببببة وال ببببي -1
خ مفببببببببت المببببببببدة الم موبببببببببة ل قامببببببببة لكببببببببي  مببببببببني الجنسببببببببية ل ببببببببو ن ن ح ببببببببى وان اا

ال ببببي   بببب ر   6ل الببببببا . و ببببحا مببببا ي حببببس  مببببى قببببانون الجنسببببية مببببن نببببص المببببادة 
و ببببب قمص المبببببدة لخمبببببس سبببببنوات وببببببي لمبببببني الجنسببببببية  لمبببببدة   بببببر سبببببنوات االقامبببببة

 . 7ن 11حالة الزواج من  راقي كما وي المواد 

لمببببببدة خمببببببس ويببببببمثر المببببببو ن وببببببي وقببببببدان الجنسببببببية .و نق بببببباع اقامببببببة الم جببببببنس -2
سببببببنوات  ببببببمدل الببببببى زوال الجنسببببببية  نبببببب  كمببببببا وببببببي القببببببانون المصببببببرل .. وال يوجببببببد 

 .وي القانون العراقي  النق اع االقامة   كحا اثر

وكبببببحلر يبببببمثر المبببببو ن وبببببي حالبببببة اسببببب رداد الجنسبببببية ن واالسببببب رداد ال ي حقببببب  اال -3
 .بعد العودة واالقامة وي الدولة الم موط اس رداد جنسي با 



ووبببببي  نببببببازع الجنسببببببيات نجببببببد ان المببببببو ن لببببب  دورا وببببببي حببببببال ال نببببببازع السببببببمبي   -4
 انعدام الجنسية ( ومن انعدمت جنسي   ي ب   مي  قانون مو ن 

ومبببببببن  عبببببببددت جنسبببببببيا     ال نبببببببازع االيجبببببببابي ( يمكبببببببن االسببببببب ناد البببببببى  و نببببببب  وبببببببي 
 دولة معينة لمعروة جنسي   الفعمية .

 

 لقوانين ادور الموطن في تنازع  \\ثانيا 

وبببببي العقبببببود سبببببناد ل حديبببببد االخ صببببباص ال  بببببريعي االاب  و ضببببب ح يع مبببببد المبببببو ن كببببب
مببببببن القببببببانون المببببببدني العراقببببببي نجببببببد ان ضببببببواب   25\الدوليببببببة ن وبمراجعببببببة نببببببص م

االسبببببببببناد  ببببببببببي اربعبببببببببة مببببببببببن ضبببببببببمنبا المببببببببببو ن   المبببببببببو ن الم بببببببببب ر  احا ا حببببببببببدا 
 بببببببي يبببببب م ويببببببببا ابببببببرام العقبببببببد ن قبببببببانون االرادة الم عاقببببببدان مو نبببببببا ن قببببببانون الدولبببببببة ال
 الصريحة ن وقانون االرادة الضمنية (

مسبببببباول االحبببببوال ال خصببببببية  كمبببببا ا  مبببببد المببببببو ن كضببببباب  اسببببببناد اح يبببببا ي  وبببببي
 . كما حكرنا سابقا عديم الجنسيةبالنسبة ل

 

 اص القضائي الدولي الموطن في تنازع االختصدور  \\ثالثا 

يحبببببدد االخ صببببباص القضببببباوي البببببدولي لمحكمبببببة دولبببببة مبببببا ووقبببببا لمبببببو ن المبببببد ي او 
 المد ى  مي  .

و بببببببحا مبببببببن ا جببببببب  اليببببببب  القبببببببانون العراقبببببببي وببببببببو يقاضبببببببي االجنببببببببي امبببببببام المحببببببباكم 
العراقيبببببة بمجبببببرد وجبببببود) وبببببي العبببببرا  .    ال ان  واجبببببد االجنببببببي وبببببي العبببببرا   قبببببد 

 االخ صاص لمحاكم العرا  (( .



 كمببببا ينعقببببد االخ صبببباص لممحبببباكم ووقببببا لنببببوع الببببد و  ن وببببان كانببببت م عمقببببة بمنقببببول
 لمحكمة مو ن المد ى  مي  او ديون وينعقد االخ صاص 

 ن خ صببببببباص لمحكمبببببببة مبببببببو ينعقبببببببد اال عمقبببببببت البببببببد و  بببببببباالحوال ال خصبببببببية و واحا
 مي  .المد ى  

ويفيبببببد المبببببو ن وبببببي ال بميببببببات القضببببباوية ويبمببببب  كبببببل مبببببن المبببببد ي والمبببببد ى  ميببببب  
 وي مو نبم .

مبببببببو ن محكمبببببببة مبببببببد ى  ميببببببب  و قبببببببام البببببببد و  امبببببببام و ن الووبببببببي حبببببببال انعبببببببدام مببببببب
ن واحا لببببببم يكببببببن الل منبمببببببا مببببببو ن معمببببببوم و قببببببام الببببببد و  امببببببام محكمببببببة المببببببد ي 

 مدينة ببداد .

 

 دور الموطن في مركز االجانب  \\رابعا 

يمعببببببط المببببببو ن دورا مبمببببببا وببببببي ال مييببببببز بببببببين االجنبببببببي الم ببببببو ن واالجنبببببببي  يببببببر 
 م عبببببببببا ببببببببببالحقو  مبببببببببن الثببببببببباني ن و م ببببببببب   الم بببببببببو ن . حيبببببببببث يكبببببببببون االول اكثبببببببببر

 االجنبي ب حن اقامة ممنوح ل  من السم ة  و دليل  مى  و ن  .



 فقد واسترداد وتنازع الموطن(عنوان المحاضرة )

 اعداد: م.م محمد حافظ حمزة

   الثالثة الفصل الدراسي الثانيالمحاضرة 

 فقد الموطن الدولي 
فقد الموطن ... يقصد فيه زوال الموطن عن الشخص سواء كان موطنا أصليا أو مكتسبا وعدم االعتراف  
فيه العتبارات ترجع إلى إرادة الشخص نفسه أو بنقص في األهلية أو على سبيل العقوبة ، من خالل هذا  

 -التعريف يتضح أن أسباب فقد الموطن الدولي ثالثة وهي :
 رادة الشخص.فقد الموطن األصلي بإ (1

أجازت التشريعات للشخص كامل األهلية ، أن يغير أو ينقل موطنه إلى موطن أخر بإرادته الحرة فيحصل 
على موطن مختار جديد ، فإذا ثبت له ذلك فأنه يفقد الموطن القديم ويحصل على الموطن الجديد . وذلك  

 منعا من ازدواج الموطن.
الموطن األصلي بمجرد تركه ، وإنما ال بد لفقدانه بالفعل التوطن  وفي القانون االنكليزي ال يفقد الشخص  

 في بلد آخر بعكس الموطن االختياري المكتسب، فأنه يفقده إذا تركه بنية التوطن في غيره.
( من القانون المدني ذلك.  42أما موقف المشرع العراقي فانه يأخذ بفكرة تعدد الموطن ، فأجاز في المادة )

للشخص أكثر من موطن واحد ويشترط لفقد الشخص موطنه األول ، أن يكون لديه نية  ويجوز أن يكون  
بعدم العودة إليه ثانية ، أما مجرد ترك الشخص موطنه في العراق واكتسابه موطنا آخر ، فأنه ال يؤدي 

راق مرة  دائما إلى فقد الموطن األول إال إذا ثبت من واقع الحال ، أن الشخص ال يرغب في العودة إلى الع
 أخرى. 

 فقد الموطن بحكم القانون . (2
وهو أن يفقد الشخص موطنه بحكم القانون ودون حاجة التخاذ أي أجراء من قبله ، وذلك لنقص األهلية. 
إذ يفقد الصغير موطنه إذا فقده وليه أو وصيه، كذلك في حالة الزوجة والخادم في القانون الفرنسي، إال إذا 

 ، فعند ذلك ال يجوز االعتراف بتغير الموطن ألن الغش يفسد كل شيء.  كان التغيير عن طريق الغش
 فقد الموطن على سبيل العقوبة .  (3



من المبادئ الدستورية المستقرة عدم جواز نفي الوطنيين إلى الخارج على سبيل العقوبة، وحتى إذا تم هذا 
طردهم من إقليم الدولة إذا خالفوا  النفي فان الشخص يجب أن ال يفقد موطنه. أما األجانب فيجوز أبعادهم و 

القوانين أو أخلوا باألمن، أو بسبب وجود مانع يتعلق بالصحة العامة أو اآلداب العامة أو بسبب كونه متهم  
أو محكوم عليه خارج العراق بجريمة، إذ يجوز تسليمه من أجل ذلك بعد صدور حكم قضائي بإبعاده. فإذا 

 البلد الذي صدر فيه  قرار األبعاد.حكم بإبعاده فأنه يفقد موطنه في 
 

 اســـترداد المــــــوطـــن
يقصد باسترداد الموطن ... هو استرجاع الشخص لموطنه الذي فقده باختياره او تبعا لممثله القانوني او  
على سبيل العقوبة، وفي التشريع العراقي يتم فقد الموطن عادة عن الذي سحبت منه الجنسية بسبب إبعاده  

 وال يفقد الشخص موطنه بمجرد تركه ألنه يأخذ بتعدد الموطن.  منه.
 حاالت استرداد الموطن ... -
 إذا استرد الوطني جنسيته العراقية ، فانه يسترد موطنه في التشريع العراقي بمجرد عودته وإقامته فيه.  (1
 العراق بصورة مشروعة.إذا سمح لألجنبي الذي فقد موطنه على سبيل العقوبة بالعودة والدخول الى  (2
إذا استرد الممثل القانوني للمفقود والقاصر أو المحجور عليه موطنه فأنهم يستردون هذا الموطن إذا أختار   (3

 ممثلهم القانوني من جديد موطنا له. 
 
 

 تنـــــازع الموطــــــن
 التنازع السلبي في الموطن )انعدام الموطن(

الموطن   السلبي في  التنازع  فيها  يحصل  الشخص متوطنا  اعتبار  الدول عن  قوانين جميع  تتخلى  عندما 
تنازع   قواعد  تقضي  عندما  الصعوبات  بعض  يسبب  الموطن  في  السلبي  والتنازع  الموطن.  عديم  فيعتبر 
القوانين بتطبيق قانون الموطن أو عندما يثبت االختصاص القضائي لمحكمة الموطن في الوقت الذي ال 

 فال يمكن تذليل هذه الصعوبات حينئذ إال بإحالل مكان اإلقامة محل الموطن. يكون للشخص أي موطن، 
 

 
 



 التنازع االيجابي في الموطن )تعدد الموطن(
ويحصل التنازع االيجابي في الموطن عندما يعتبر الشخص متوطنا في أكثر من دولة وفقا لقانون كل  

القوانين بت تنازع  إذا قضت قواعد  الحالة  ثبت االختصاص  منها،  ففي هذه  إذا  أو  الموطن  قانون  طبيق 
القضائي لمحكمة الموطن. يصعب تعيين القانون الواجب تطبيقه أو المحكمة المختصة بسبب تعدد موطن  
الشخص. ولذلك يعول في هذه الحالة على التمييز بين ما إذا كان النزاع معروضا أمام محكمة أحدى الدول 

 لثة ال عالقة لها بالنزاع أو أمام محكمة دولية. ذات العالقة أو أمام محكمة دولة ثا
بالنزاع المعروض، طبق القاضي قانونه   فإذا كان النزاع معروضا أمام محكمة أحدى الدول ذات عالقة 

 الوطني واعتبر الشخص متوطنا في دولته بصرف النظر عما تقضي فيه قوانين الدول األخرى. 
لة ثالثة ال عالقة لها بالنزاع أو أمام محكمة دولية . فان القاضي  أما إذا كان النزاع معروضا أمام محكمة دو 

يكون مجرد حكم وال يستطيع أن يطبق قانونه الوطني. كما ال يمكنه أن يرجح قانونا على آخر اعتباطا، 
ألنه إذا فعل ذلك يكون معتديا على سيادة الدولة التي يهمل قانونها. والراجح أنه إذا حصل التنازع في هذه 
الحالة بين موطن قانوني وموطن اختياري فضل الموطن القانوني. وإذا كان التنازع بين موطنين قانونيين،  
أعتبر الشخص متوطنا في الدولة التي يقيم فيها عادة. وإذا كان التنازع بين موطنين اختياريين، يرجح محل  

 فان الموطن العام يفضل.   اإلقامة الفعلية. أما إذا كان التنازع بين موطن عام وموطن خاص ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( القانون الذي يتحدد به الموطنعنوان المحاضرة )

 اعداد: م.م محمد حافظ حمزة

   الفصل الدراسي الثاني الرابعةالمحاضرة 

 القانون الذي يتحدد به الموطن الدولي
ظهرت عدة نظريات في الفقه والقضاء لتحديد القانون الذي يحكم تعيين الموطن الدولي، وهذا االختالف 

الوقائع أو الحقائق لذلك كانت أحكام الموطن الدولي محل اختالف يرجع إلى أن ظاهرة الموطن تستند على  
الدولي   الموطن  الذي يحكم  القانوني  التي حددت األساس  النظريات  المختلفة وأبرز  الدول  في تشريعات 

 - هي:
 نظـــريــــة اإلرادة

تكون كافية لتحديد   مقتضى هذه النظرية ... أنه لما كان الموطن يقوم على إرادة الشخص ، فأن هذه اإلرادة
الموطن الدولي، بشرط أن تكون هذه اإلرادة صحيحة قانونا وأن ال يكون هناك مانع قانوني ضد هذه اإلرادة  

 - ... وهذه النظرية تعرضت إلى االنتقادات الثالثة اآلتية : 
موطن تتعلق غالبا بسيادة الدولة وال تترك إلرادة إن إرادة الشخص ليست محل اعتبار ، ألن آثار ثبوت ال (أ

 الفرد وحده. 
 صعوبة أثبات اإلرادة ، السيما إذا كانت هذه اإلرادة غير صريحة وهو الغالب . (ب 
 أن األطفال ناقصي األهلية ال يستطيعون اإلعالن عن إرادتهم في اختيار الموطن ألن أرادتهم ناقصة.       (ت 

 
 نظرية القانون الشخصي 

النظرية ترى أن القانون الشخصي ، هو الذي يحدد الموطن، وهذا القانون أما أن يكون قانون الجنسية    وهذه
 أو قانون الموطن األصلي.

فإذا كان المتوطن عراقيا في فرنسا ، فأن القانون العراقي هو الذي يحدد الموطن ألنه قانون الجنسية ، أما  
أن القانون االنكليزي ال يطبق بل القانون الفرنسي ... ألن  إذا كان الشخص انكليزي متوطن في فرنسا، ف

 - القانون االنكليزي يأخذ بقاعدة الموطن . وهذه النظرية أيضا تعرضت لالنتقادات  أآلتية : 



أن هذه النظرية أهملت حالة عديم الجنسية الذي ال يمكن تحديد موطنه ، عند التنازع ألنه ال يحمل جنسية   (أ
 أي دولة. 

بهذه النظرية يؤدي إلى حلقة مفرغة ، السيما إذا كانت األحوال الشخصية تخضع إلى قانون  أن األخذ   (ب 
 الموطن ، كما هو الحال في القانون االنكليزي.

 
 

 نظرية قانون المحكمة 
وهذه النظرية تعتبر تحديد الموطن مسألة تتعلق بالتكييف ، ولما كان التكييف في مسائل تنازع القوانين  

ون المحكمة )قانون القاضي(. كما تذهب إلى ذلك غالبية القوانين، ومنها القوانين العربية  يخضع إلى قان
 والقانون االنكليزي و القانون الفرنسي، والمحكمة التي تنظر هذا النزاع تفصل في أمر ذلك الشخص. 

 .وانتقدت هذه النظرية ألن تحديد الموطن أمر ليس له عالقة بالتكييف بأي حال من األحوال
 نظرية القانون اإلقليمي 

يرى أنصار هذه النظرية بضرورة تحديد الموطن طبقا ألحكام القانون اإلقليمي، الذي يدعي الشخص أنه 
متوطن فيه، على اعتبار أن الجنسية والموطن هما من األسس التي  يستند عليها القانون الدولي الخاص،  

أن حق تحديد الموطن يجب أن يترك لقانون الدولة التي ينتمي  فكما أن الجنسية أداة لتوزيع األفراد دوليا ، ف
إليها الشخص بجنسيته، وقد أخذ بهذه النظرية كثير من التشريعات في دول العالم، وكذلك تبنتها االتفاقيات  

 الدولية.
 النظــريــة التــوفيـقـيــة 

ي تحديد موطن الشخص ، فإذا  وهذه النظرية تذهب إلى الجمع بين قانون القاضي والقانون اإلقليمي ف
أتضح إلى القاضي أن هذا الشخص غير متوطن في بلد القاضي... فأن القاضي يترك القانون الوطني  

 ويطبق قانون الدولة المطلوب اعتبار الشخص متوطن فيها. 
والنظرية التوفيقية تعد من أفضل النظريات، ألن الموطن عبارة عن رابطة بين شخص ودولة. وهو بذلك 
يخضع إلى القانون العام، ويتأثر باالعتبارات السياسية ومبدأ السيادة اإلقليمية، لذلك فأن هذه النظرية هي  

 التي تحدد قانون كل دولة لبيان من يعد  منها أو ليس كذلك.  
 
 



والتطور   األجنبيمفهوم  /لألجانبي المركز القانونعنوان المحاضرة )
 ( التاريخي

 اعداد: م.م محمد حافظ حمزة

   الفصل الدراسي الثاني خامسةالالمحاضرة 

 األجنبيالتطور التاريخي لحالة  

ذي تعيش على ش     اع تماعاي اقليميا   على ش     اع تماعاي دثميا    ا   ون عيش     ياالفراد قديمًا   لقد كان
ولق د اكرري ذ ذا الام اع اي فو الو               ج ا على ك ع فرد   اه  الام اع ا االعارا  ل     ال قو  وال ر  اي 
الاو تمام  ما العيش مع الاماعا فو حالا د ول  ال ها  أي اكها ل  تجار  ل   الش     ا    يا القاكوكيا كما 

طر  فو ال قو  اكما كان ثاجامع مج   اعاباها م اًل   يا      يلا عل ها فو الوقض ال ا       ر   فهو ل  ياا
  وكاكض ال ض            اهاي    األتمبويا            يلا علي    غر ب عا الاماعا الاو د ع عل ها   وذو ما  ألك لها 

القديما تاجامع مع االتمبو مجاملا غ ر اكس           اكو فاو عهد ال ض           اها الا            ميا القديما كان الار    ا  
س            ان وال  وان   وذو ياي المالرا فو عهد االمبراطوه ا الروماكيا   الا             مو واالتمبو كالار    ا االك

غ م الف فو عهد االقياع   وكان االتمبو فو كع ذذا المراحع ثا  الاجامع مج  على اك  يابوتررهي و 
عبد ثا  الاا  ر      يجًا وش  راًه و بًا   كما تس  ابات حرمات  وكراما  وحيات    واذ  امر ذذا الو   ع اال ان 

مالما توف ر االما على كاس           دأي   ق الد ول واالقاما  موتب كالام الض     يافا ح      لألتمبواعار   
اك  ل  يجار  ل    ق مماهذ     ا ال قو   وممها حق الاملز والووا  وما الى يلز ما الاا     رفاي  ومال  اال

جوب الذي تا س    ا  ش    اع افض    ع ممذ تش    ر ع قاكون الش      لألتمبوالمالرا   دأي القاكوكيا فاو عهد الرومان 
كان ثمال  و  ا  الجالقاي القاكوكيا   ا االتاكب وكذلز   مه  وب ا الرومان   ومع        جف دوه االقياع  
فو ال ياا الس  ياذ  يا واالقاا  اديا ت س  ا و   ع االتمبو   كما اذ  اياعض الش  جوب فو عدا  لدان ان ت د 

  تان تاك هوذ        و ولوك افراه  جض الاالذ        اا وممه  تأ  رما ذ        لياي الملز وق دتها وكان يلز ت ض  
طرحوا عا ذ  لياي ال اام وحقو  وحر اي الم اوم ا فو    وه كالر ا الجقد االتاماعو   وما  ووموكاس  ا 

قوم ا  او   الاو طرحها هوذ و   وقد ا مري ذذا الاهود لا الا حقو  االكس ان  جض المالر عا تمس   او
ماهوم ل قو  االكسان     أ رذافاوزع   اكامائ  السياذو) تمس ا  ( وقد تررهي ذذا االو اع فو عدا  لدان  



اعالكاي وممها اعالن حقو  االكس  ان    او  ا ر ياكيوحر ات  فس  اع على ش  اع و ائق ممها و يقا ال قو  فو 
  كما تيوهي تلز   1787فو فركس ا واعالن حقو  االكس ان االمر او لجام    1789والموطا الاركس و لجام 

الما دا  لألم قض ال ا     ر   ح   اقري الامعيا الجاما  الماا ي  الى ان وص    لض الى ماذو علي  فو الو 
االعالن الجالمو ل قو  االكسان   الذي حدد اذ  حقو  االكسان وحر ات  عبر  ال ون    10/12/1948فو  

  ولغرض    واألت  اك  ب م  ادا يماا ان كجابر ان ذ  ذا ال قو     اكه  ا تما  ع ال   د ال  دكو ما ال قو  للوطم  ا  
الما  دا اتا اةي ا حض              ر ا  ادا الام  البش              ري لج ام    لألم ري الامعي ا الج ام ا  تاج  ع ذ ذا االعالن فق د اق

والااكو لل قو  االقاا اديا    اذ ياي  كما اقري فيما  جد الجهدث ا الدول  ا االول لل قو  المدكيا والس 1948
  لاما حقو  االكس     ان تارون ما تس     جا اعض     اه ثا  أي واالتاماعيا والاقافيا   وبموتب الجهد االول اكش     

ترش    ه  ما الدول واكا ا ه  ما قبع م اما الجدل الدوليا وتاولى ذذا اللاما مراةبا تيب ق القواعد الدوليا 
الماجلقا   قو  االكس   ان والواهدا فو االعالن وترص   د وتىي  مدا اذ   ااا ا الدول االعض   اه لها فو     وه 

 إلص  داهللاما ا اا  اق قض  ائو  تملز ا تقاه ر ترفع ال ها  ش  اع دوهي لاا  ده توص  ياتها فيما  جد   وال
ما اش     االياي تاجلق   قو     أثمش       قراهاي ملوما اكما و      يااها تقاا     ر على الاوذ         ا الدول ل ع ما

االكس    ان وح  الدول على االلاوام  ها وقد حع م ع ذذا اللاما مال  حقو  االكس    ان الذي اكش    ائ  قراه 
(  72فو تلس      اها الجاما )  2006/كيس      ان /  3 الا      اده فو  250/60الما دا هق    لألم الامعيا الجاما 

( ما تدول االعمال    120و  26الدوها الساون البمد )  –ه ك و وهك  2006  –ماه س    –اياه    15االهبجاه  
الما دا  ان كو مون تجل ق عض       و ا ل بيا فو مال  حقو  االكس       ان ا ر  لألم   وقد اعلا االم ا الجام  

الما دا فو قراه اكش              اه المال  على    لألم دي الامعيا الجاما  االحداث الاو حد ض ف ها   ولقد وقد اك
 :ثلو  اائص ل قو  االكسان تاماع  ما

تميع حقو  االكس ان عالميا   وغ ر قا لا للااوئا   ومارا يا   وماش ا اا   و جوز  جض ها البجض   وان 
 .يجامع وفها االكسان اثمما كان مجاملا عادلا وممااا

اا فو ال قو  وتقر ر الما      ر   وتجو و احارامها وحماثاها    دون تم  و   ومس      وليا  احارام مبدا المس     او 
ان الس الم واالما والامميا وحقو  االكس ان ذو عماص ر مارا يا و جوز  جض ها    اتميع الدول على ت ىيقه

 .البجض 



ثميا ووذ        ائ            روها تواص        ع تميع الدول والممالماي االقليميا والممالماي غ ر ال اوميا واله  اي الد 
 ي ال ض             اها  ا  ل واه وتوذ             يع افا  الاااذ  فيما االعالم  ذل الاهود على الا             ج د الدولو لاجو و ا

 .واألديانوالاقافاي 

وفو اطاه الش     ر جا االذ     الميا كس     اش     هد  بجض ماوهد ما كا     وق فو القران الرر   واحادث  للرذ     ول 
س           ان وحر ات    ح   قال   تجالى )ما م مد)ق( وال الب ض )ع( ت   وتجوز على احارام حقو  االك

قا ع الم اس تميج ًا( وقول   ) وكرمم ا  مو ادم وحملم اا فو البر والب ر وهزقم اا ما   ك أكم اقا ع كاً   غ ر حق 
المش     ( وقول  )ق(  كأذ   مانالي باي .....( كما وهد عا المبو الرر   )ق( اك  قال ) الماس ذ   واذ   يا 

اقوا ( ووهد عا االمام علو )ع( اك  قال ) ان ل  ياا ا وك فو الدثا  ال فر    ا اعامو وعربو اال ال)
فهو كض    رًا لز فو ال لق (   وفو اطاه المماهذ   اي الجمليا كولض تلز الما   وق واالحادث  فو الاجامع 
ح   كان يعيش فو عهد الدول االذ      الميا وعلى اها       و المس      لم ا افراد ما الدياكاي الغ ر اذ      الميا   

وامواله      أكاس      ه ب الرااب الذثا يقوموا  دفع الاو ا ياون له  عقد يما فياوكوا اممون  ح   كان اص       ا
مض  ايقاه   س  ب ا اال  دياكاه    أي اكه  ثاماجون   مايا الدولا االذ  الميا    ياوز الاجرض له  او  وال

ث د  ع ل داه وفو ذ ذا وهد عا المبو )ق( اك   ق ال ) ما  يا يمو فق د  ياكو ( كم ا ك ان ي اما ك ع ما ك ان  
االذ      الم  وتب عقد امان ح   ياون ل  حق االقاما لمدا ذ      ما   و اماع  ذلز ال ق كع ما كاكض دولا  
لها مجاذدا مع الدولا االذ      الميا لاام ا هعاياذا على االها       و االذ      الميا   وذذا يجمو ان المىيم ا فو 

  ا االص    ل  ا فو القاكون الو     جو   الدياه االذ    الميا على اهبجا ف اي وذ  المس    لم ا   و قا لون الوطم
مم ا والمج  اذ  دثا و ق  ا لون االت  اك  ب   والاميع ك  اك  ض أطم  ا الي  اهئ ا   والمس              ا  وال  ذم ون و ق  ا لون الو 

 .الشر جا االذالميا ت ارم حقوقه  وحر اته 

 األجنبيمعنى 

لموا  ق ا  حقو  اإلكس    ان وتس    ا لها عبر لقد اعار  لألتمبو  الش     ا    يا القاكوكيا على ا ر اكاش    اه أفراه
وكش وه أعرا  دوليا تقر لنكس ان  الش  ا يا القاكوكيا  وبض مان حقوق  وحر ات  فو أي   واالتااةياي الدوليا

افض ى يلز الى ت س  ا و  ع االتمبو والذي يماا تجر ا   أك  كع ش  ص طبيجو أو مجموي  ماان  مما
أو يماهس على إقليمها كش  اط  أي أن كع ش   ص ال ي مع تمس  يا    ال ي مع تمس  يا الدولا الاو يىي  ف ها

دولا ما يجد أتمبو عمها لذا يماا اعاباه كع ش        ص  مارد تااوزا ال دود أتمبو إمام تميع دول الجال  
 . او االقاما ذ             واه  ش             اع مش             روع ام  ش             اع غ ر مش             روع ذ             واه كان تااوز ال دود للمروه



يا  يلا علي  األتمبو  ش  اع كس  بو وذو كع ش   ص ي مع تمس  يا دولا  واألتمبو يالهر  مالهر ا األول 
ما فياون وطمو كس     با للدولا األ  را وأتمبو  المس     با لغ رذا وتالهر الا     اا األتمبيا ل  عمد حركا  عبر  
ال دود أما الااكو فيا     يلا علي  األتمبو  ش     اع ميلق وذذا االص     يالت ثما     ر  لجدي  الامس     يا فهو 

ل ألك  ال ي مع تمسيا أي ممها  موتب قواك مها الدا ليا ولرا الاق  وكذلز الاشر ع  أتمبو أمام تميع الدو 
ياارض ل  تمس    يا دولا موطم  أو م ع إقاما  ف وص    ف  أك  وطمو كس    با لدولا الموطا أو م ع االقاما  
وذ ذا يجمو أن المالهر الا اكو ل   م دلول كالري ولي  ل   ةيم ا عملي ا و ماا ان توص              ف دول ا موطم   او 

الحالما ما   وذو تقا ع الامس  يا الاجليا  المس  با لماجدد الامس  يا كما   اقاما   اكها دولا تمس   ا  الماار   ا
 . ل  ترا تمس      يا قا       و المواع ما   مها  ح   الوظياا فو مو       وع الامازع االياا و فو الامس      ياي ايا

  1985/ 13/11فو    40/144وق د أش              اه إلى اإلحا ام الماق دم ا قراه الامعي ا الج ام ا لألم  الما  دا هق   
ما هعايا الدولا الاو يىيمون ف ها )األتاكب( كما كان                ما ذذا  اليس              و   االماجلق   قو  اإلفراد الذث

الماجلق   د ول وقق ام ا األت اك ب فو ك ال  د   20/3/2002فو   338/2002االتا اا الق اكون الاركس              و هق  
  كما يذبض الجدثد ما الاش        ر جاي أن ا ذ  هذا ال ا  1945وكيا الادثدا وذ        بق للقاكون الاركس        و لجام  

( مم  المجدل 1فو المادا )  2005لس         ما  88األتمبيا و الجربيا وممها المش         رع الما         ري فو قاكون هق  
الممال  لد ول وققاما األتاكب فو ما    ر إلى ذذا المجمى كما كان ذذا ذو موقف  1960لس    ما  89لقاكون  

( مم  على ) يجد اتمبيا  المجمى  1ا     ض المادا )الذي ك  1962لس     ما    10المش     رع اللبماكو فو قاكون هق  
المقا  ود وبهذا القاكون كع ش   ص ما غ ر الاا عيا اللبماكيا( وذذا ذو موقف المش  رع الب راكو فو قاكون  

  1966لس ما    211-66و المش رع الاوائري فو القاكون ال اق  و  ع االتاكب هق    1963الامس يا لجام  
) (. كما كان موقف المش  رع الجراقو 1968لس  ما    7كس  و فو قاكون هق  وكذلز ال الا  المس  با للمش  رع الاو 

(   ما ذذا االتااا ح   اعابر األتمبو كع ما  2/1ما المادا)  1978لس ما   118فو قاكون اإلقاما هق  
/ط( 1المجدل فو المادا)  2006لس      ما  13ال ي مع الامس      يا الجراةيا كذلز قاكون االذ      ااماه الجراقو هق  

ي مع الامس           يا الجراةيا فو حالا الش            ص ال ىيقو   عمدما كا           ض على )ذو الذي العرفض االتمبو  
(  1/7الجراقو فو المادا )  2006لس  ما    26...(كما عر  المش  رع الجراقو فو قاكون الامس  يا الجراةيا هق  

وذو ))ك ع ما ي م ع الامس              ي ا الجراةي ا(( و الماهوم الم  الف للمص يجمو ان األتمبو ك ع ما ال ي م ع 
 تاه  ماهوم الم الاا ما  الل  لألتمبوفالاجر ف اال  ر  سيا الجراةيا أي االتمبو ذو غ ر الوطمو الام

  .تعريف الوطني



وما الادثر  الذكر أن الش  ص يماا أن تودو  أو تاجدد ص اا  الوطميا ايا كان ي مع تمس  ا ا أو أكار 
 .فهو وطمو أمام كع ممها و بقى أتمبو عما ذواذا

 

 .الحالة القانونية لألجنبي

و لوم      ما واتب  اي إم  ام ال  دول  ا الاو   تجمو ذ  ذا ال   ال  ا    أكه  ا ماموع  ا م  ا ثاماع      األتمبو ما حقو  
ثوتد على أها        ها و الدولا الاو ال ثرتب   ها  واذ      يا الامس      يا اما  واذ      يا االقاما او الموطا وذذا 

األص       ع أكها اقع ما ياون عل ها الوطمو و االذ       ااماه يماا أن ثااو  ف ها األتمبو  ال قو  و االلاواماي  
على الوطمو و اصا فو ماال ال قو  و جلع البجض على عدم تواز تاو  األتمبو على الوطمو  القول  
أن المس    اواا   مهما ذو أقا    ى ما يمما لألتمبو  ع يادون في  تااوز ذذا القده ما ال قو  تااوزا على  
مركو الوطمو ومس اذ ا  اراما  واذ امدوا فو يلز لبجض الس وا ق القض ائيا ك ا  م اما الا اي  األمر ايا  

الذي يقضو  الاجو ض ألتمبو ما تراه حادث وقع فو الوالياي الما دا األمر ايا طالما   1914فو عام  
  ادث. ان ماع ذذا الاجو ض ال يساييع الميالبا    ما قبع الوطمو ايا تجرض لما  ال

 يلحالة األجنب منظمةالقواعد القانونية ال

وذذا القواعد يض         جها المش         رع الوطمو فو كع دولا وذو تمال   ليا د ول وققاما األتاكب و روته  كما 
تجمى  بيان ما له  ما حقو  وعل ه  ما الاواماي وعلى المش       رع فو كع دولا ان ثراعو عمد و        ع ذذا 

د ما اذ   اقر علي  الجر  الدولو ما مبادم وما اهتبيض    الدولا ما اتااةياي أي ان مش   رع القواعد القواع
القاكوكيا ياي الا        لا  األتمبو علي  ان ي ارم القواعد االتااةيا)االتااةياي والمجاذداي( الما        اد  عل ها  

مبو. وأي تااوز ما قبع المشرع ما قبع دولا  و القواعد الجرفيا وذو احارام ال د االدكى ما ال قو  لألت
على ذذا القواعد االتااةيا او الجرفيا ي رك المس وليا الدوليا لدولا  كما ثراعى ف ها اعاباهاي وطميا تاجلق  
 االما و الما      الا االذ      اذ      يا للدولا على ال ص      ج د االتاماعو و الس      ياذ      و و االقاا      ادي و اس      ر 

  ا اا    اق اذ    ا ااهي او قاص    ر وذو ما اكدت  المادا ا اا    اق الدولا فو و     ع القواعد اعالا على اك
( ما اعالن حقو  االكس     ان لالفراد الذثا ليس     وا ما مواطمو الدولا الاو يعيش     ون ف ها الس     الف الذكر 1)

والاو كاض على )ال ياسر أي حا  ما احاام ذذا االعالن على اك  يق د حق ايا دولا فو اصداه قواك ا  
ب واحاام وش       روط اقاماه  او فو و        ع فرو    ا الرعايا و االتاكب     د  واكالما تاجلق  د ول االتاك



ان ذ ذا القواك ا و االكالم ا يا ب ان ال ترون غ ر مااق ا مع االلاوام اي الق اكوكي ا ال دولي ا لال ز ال دول ا  م ا  
  -1ان حقو  االتاكب تال ص فو (Niboyet) فو يلز الاوامها فو ماال حقو  االكس ان((. ثرا االذ ااي 

مراعاا    -4احارام الش          ا         يا    -3احارام تمس         يا االتمبو    -2عارا  للارد  الش          ا         يا القاكوكيا  اال
ي دد حقو  االتاكب   (Fauchille) احارام الملريا ال اص       ا اما االذ       ااي   -5ياي الاااها الدوليا ض       مقا

رما الس       اا ما مايلباي وذذا المايلباي حق  فو ال ياا وفو ح    المالر ليبيجا  االكس       اكيا وما تقاض       ي
 دا.والاملز وحر ا الجق 

ان االحا ام الاو ت اه  ه ا االعالن اه  د  ه ا الاقر  ب   ا الالس              ا اي الماا              اهع ا فو الج ال  حول حقو  
 القواعد الماقدما ما القواعد االداه ا الاماليميا الاوو  االتمبو و   روها مراعاا ال د االدكى ما ذذا ال قو  

 .مهات رق تميع الدول على تمالي

 
 
 



 ( مصادر القواعد القانونية المنظمة لحالة االجنبيعنوان المحاضرة )

 اعداد: م.م محمد حافظ 

 م.م موج ماجد 

   الفصل الدراسي الثاني سادسة الالمحاضرة 

 األجنبي لحالة  منظمةمصادر القواعد القانونية ال

ولم ذاوو  لمذ وم  ولمصصذا  ذذذذذذذذذذذذذذذا  لمذ وم ذق تتوزع هذه  لمصاذذذذذذذذذذذذذذذاط  لمث  ب ذق لوصذال تتصيذ   ذام ذاوو  لمذ ل     
 لإلق  ص ق.و 

 .القانون الداخلي مصدر اساس للقواعد القانونية المنظمة لحالة االجنبيأوال. 

يع  ههل لمصاذ   ن  لمصاذاط  لمت  تن   لامق لنبين     لمتصتب  امو وح ل ا ل     طومق تص س  ذ اط   
و  مها  ذذذذذذذذ اط  لق  ص ق وشذذذذذذذذطاذذذذذذذذ ق تصا   نعا و عت    ع ث لق  صها ولنشذذذذذذذذطاي لم اهي   ع  ت و همس ت 

 صا تص س لمتص  ي    ذمس ب      إلق  صهالمبعض ل  لم ومق تسذذتع ب ل  تو د ط وا لنباوك    اا لو بيا اا  
 ام  وا و شذذدول تهذذعها    مألبين لنباوك لن ل  لنتجا  لمو يا لسذذ  ن  ت س لمصعان ق  اتجا  لمسذذصا   

لد تهذا    تي    شذذذذذذذذذذذذذذقو  لنبذاوذك    ل وقه  ولد ذاته  ولم  وط لمت  تدط   لمصنذ    و تفدع ع  ذمذس.  لمذ ومذق
ع  ها عند تشذد عاتها لموهي ق  يهذاا لمث ذمس ل  لمشذطب عند لمو وط يتووا ن  وهي   اميسذبق م ومتت 

ع ق  يسذذذذبق م  ومق لمت  ط   ل ل ذذذذ ها و ع  ذمس  ذذذذ ظو  طل   لمي اب لنني  و لمن  ق لنبتصا  املمث لبين   
م  ومق لن  د  نصا ي  عها لمث تي    لامق ط ومت ولقانتت و دوبت ن  لمشذذذذطب  ذذذذ ظو  نق د     ذذذذ و ت 
  با لو ليجا ا    لم ومق لمول   لم ها لكيد ن  طومق بيس تت نصا يست ع  ذمس ل  تو ط شدول م  ومت عند  

 .ل ل  ها لفاظا ع ث و انها لنني  و لماو  و لنبتصاع  و لنقتااطي

وو  ا مصا ت  ب ل  نشذذذذذذدع    طومق و سذذذذذذك ل اي نشذذذذذذدع طوم  يي   و ذذذذذذب لنباوك    ذذذذذذ هذذذذذذب لم ولع  
و   ههل لمسذذذذ اح     لنباوك  ل ذذذذا ق موظ فتت لمعن و ق وه  لمتشذذذذد ب م وهي     شذذذذقو  لم اووو ق لمت  تي    

 .ومألباوك  م وهي   يههك لمبعض ل  لمصشدع لموهي     عك طو  نيطوج ف شدع 



 األجنبي:القانون الدولي مصدر مساعد معاون لتنظيم حالة . ثانيا

  تي    لامق لنباوك ن   با لم ولع  لم وم ذق ت وب ع ث لي  ذق تفوح لماذذذذذذذذذذذذذذفذق لنوسذذذذذذذذذذذذذذاو ذق م فدط ع ث  إ
 ق ولم يي ق و لمف و ق  هذب ع  تصتعت  امشذطاذ ق لم اووو ق لييصا ل  وهه  لموي  ق ن صذفاتت لموهي ق ولم ون

تعدا لمو وط لمجغدلف ق ولنق  ص ق  ي لوها تتصتب  وهذذو  عامص  شذذصوم   صا لوها تصي  لم ول ذذ  لمصشذذتد ق 
نيهذا ل ذت    و    ذاموذ  لنطوث ن  لمو وح ولمود ذا    مألبين ب   لمذ وا وهذه  لموي  ذق تفتدن ل  يعتدا  

وه  ل وح ي ف عي ها    لمو ا  ولمود ق ولنن  لمشذطاذ  ولم دلنق ولمسذظ  ولمتي   ولمعص  ونصا  ذق لمصه 
ن  ذمذس    ظذ  وبوط لتفذات ذا     ذككيدع ث قذ ب لمصسذذذذذذذذذذذذذذاول    صذا يصظ  ل  يعتدا مذت   ولألبذاوذك لموهي     

 ااق ط عت  امصجتصب لم وم  ووو تني  ع   طوم ق نا ب   لم ومق لمول   مها لنبين  وطومق بيسذذذ تت وهه  لمو
ولعب     1948ل  ا  ونباطئ  ذذذذذذذج ت ع ث شذذذذذذذظ  لعبوا  ونيها لنعب  لمعامص  مو وح لنوسذذذذذذذا  معاب  

هه  لمصول  ق ني ت بهوط لي يق  اتجا     1985ل وح لنشذذذذذذذطاي    لم وا لمت  م سذذذذذذذول ن  وهي  ها معاب  
 .تتوس   وتعو د و ب لنبين     ل وقت ولد ات

 :واإلقليميةالممارسات الدولية .  ثالثا

وه  لمصصا  ذذذذذذذذذذذا  لمت  ي تهذذذذذذذذذذذ ها لمتعان  لم وم  ولمت  يعند عيها    لمغامك ن   با نن ل لمص اب ق لو 
ن  ل ا لمشذذذذذذظ  ون  ل ا لمصو ذذذذذذوع   ص  ل ا لمشذذذذذذظ    لمصن  وتطت ف تعن  ا  ههل    لمصعان ق  امصي 

 :  ا  ه   بث ت هد تعن  ا  لمصعان ق  امصي  ع ث 

 ًا.دبلوماسي تةالمعاملة بالمثل الثاب. 1

ت و  لمصاذذذ   لمهي يي   نصا  ذذذق لنباوك م و وح    األ  د وه  لمت  تي   ن   با لنتفات ا  لم وم ق 
لتفات ق تي   لني ي لمعان ق      نيها ع ث  ذذن   لمصيااد فات ق ووه ع ث ل ل ذذ  لم وا لنعهذذا     لنت

 .1970مسيق  64لمصااطح ع  ها لمعدلح   اوو   ق     لموللم وا لنعها  مصج س 

 
 .تشريعياً  ةالمعاملة بالمثل الثابت. 2

 ث ل ل ذذذذذ   وه  لمت  يي صها لمتشذذذذذد ب لموهي  م  ومق ف ظو  لن  د ناذذذذذ   نصا  ذذذذذق لنبين  م و وح ع
 ق.لم وم



 .واقعياً  ةالمعاملة بالمثل الثابت. 3

واذذوي تشذذد و ق وهي ق  لوصا   ه  لمت  م  تي   لم ق نصا  ذذق لمو وح  صوبنها بياذذوي لتفات ق طوم ق لو
لكيد   ل ذذذت د لمتعان  بها وني ت نصا  ذذذق تا  ط ق ل ذذذت د  ع ث شذذذظ  عدا شذذذااب يسذذذص  مدعايا طومت   لو

 .لمو وح مصصا  ق ووع ن  

 :  ا  ليها ه   بث لنا لمصعان ق  امصي  ن  وال ق لمصو وع  ه  ع ث 

 .نساول  لنباوك  اموهي       لمصعان ق ولمو وح . 1

  يصظ  ل  ياذذذذ  لم ت و ذذذذب لنبين   نا   هذذذذ و  ها يج  لنبين  نعان ق نسذذذذاو ق مصعان ق لموهي  وهو  
 .اصق بيوع ن  لمو وح عانق  صا يصظ  ل  ت و      لمصساول و صظ  ل  ت و  

 .نساول  لنباوك  اموهي       ل وح نع يق. 2

 ذذذص  م عدلق  بتص س لمع ا      ذذذو  ا  صسذذذالق نع يق و ذذذص  نوقب نع     سذذذ سذذذص  م سذذذو         كصا مو
 .لمعدلح  امتص س بيفس لم    ولنم ق

 .نساول  لنباوك ولموهي       نعان ق نع يق. 3

   طومق ن  بدل  نصا  ذذذذذذتها معص  ن    صذذذذذذ ك  ت  ذذذذذذد  ع    ذذذذذذص  م عدلق  م صعامبق  امتعو ض    كصا مو
 .لعصاا لمس اط  ل ا   عان   عايا ت س لم ومق    لمعدلح بيفس نعان ق لمعدلق 

ن اهد نتيوعق نيها نصا  ذذذذذذذق لمعص     تك ه وههل يعي  ل  لمصصا  ذذذذذذذا  لمت  تعتص   عد ق لمصعان ق  امصي   
   اإلقانقو همس لنعفا  ن  لمواذوا ع ث لذ      ولنعفا  ن  لمواذوا ع ث  ذصق ط وا ا ي ولمتص س لمع 
 .ت س لمصصا  ا  نب لن  لم ومق و بنتها ن تتعا   ع ث ل  ن
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كل شخخخدا ل ال  ود ال  وية لد و اويح فديبص تهخخخبيح  وية لد ا ه خاريح اه ا حدو  ود ال ه خخخل  وح 
ضخخخدا رهحان   ي هال  هشخخخدها حدا  ود ال ا  هايج  اه ا  وصخخخبد يه لد وه احف صخخخبد   ب دفا ت    ه 

 و  الف   ظان ضخخخخخخخخخخخخخل د ا  ا ال ادل ح   وألبه ب فل  ف   ي ظا  ومشخخخخخخخخخخخخخا   وية ف  ا  لاوج  رهحان ةدلعلد
ضخخدا لاولد  ظا  ويشخخهتع اه     و   هن بل   و االا فهصخخشر  ومشخخا   وية ف يي هال  و وية ف بل  ظاهح  

 .لاويح ئاع  هبه ب تدد  اح هفد ا في  بجه ب ا فع خاصح حلى اي  

 وضع األجنبي عبر الحدود

فف  ومظجا   اال ه يه  ودارخخد رلا  ا  وه خارخخد وش شخخخخخخخخخخخخخخدا حدا  ودخخ ال  وخخ اولخخد ه يه حلى اظجا  
اشخخخخااحد احف هدهخخخخل تهو اخخخخشد ولمجهبا   ا و بهل  وش وه حدو  ودارد هيد ل تهو اخخخخشد و ل شخخخخدا ه 

اخخه  ومظجا  ونخخه ف ه يه الخخح  ودارخخد وفدمخخل ايل خخد هديوخخح  ودااا ا  لاويخخح ا وخخ ايال  وى لاوخخد  اا .  
خل  ودااا ا  لاويح ا  و ايال إوى لاود اشخخخخخخخخااحد احف هدهخخخخخخخخل تهو اخخخخخخخخشد و ل ا  فدمل ايل د هديوح  

اهيمنل حدو  وييل د تجي ز  واخخخخخخخبا  وهخخخخخخخهل  ا  لاويح وا ايل د ه يي ا هاح ههخخخخخخخ   فف  و هوب ا     واا ا
 هاد إا ظمد   ا   وميد ن ا ويرههن  ويهت د وجه ا وم  لد تد يق  و بهل  يؤشخخخخخخخخخخخخا حللجه تاخخخخخخخخخخخخمد لايال ا 

 بس  ويصخخخخخخا. حلمه   ح  دل   هأاد يياهب حللجه ا  واضخخخخخخه     فييصخخخخخخا حدو  ودارد ته جه اشخخخخخخااحدا ااه
   اب   ودابل   و هوملد  هاوى ا ونه لد رهه ح هك اد و ا يم  بل   و  ي  ا   و اال فامى اد    و ايال  ودا

احخد   تخخخخخخخخخخخخخخييشع  ودخهبخد  وى ابيل ايل خد ه ظ  خارخد  هب دف   . ودابل  خخل ادلخح  وخ ايال  وم     ا  وم لخ  
احخد  ف  ف  ه ف ان  وجي ز خخ ينخد  اخخخخخخخخخخخخخخدلخه رجان حلى  يا هشخخخخخخخخخخخخخخ    و   خهن  وخ اولخد  يا ا  حدا  ودخ ال 

 . ودااب 



 إل هاد تخخخخخ  اضخخخخخجه ا  ودااا ا ا ظجا امه ه  ي  ه خارد   ب دف هياهب حللجه ي يد واضخخخخخه  حف  و ايال 
 هشهحًه.

 الدخولاواًل. 

ا يبا  لايال  هب دف  وى    ضخخخخف لاود رلا لاويح ح  خا د  ه اخخخخهه فف  وي  ل ا ودش  ظميح  و  ي  ا   
 ومي يلل  و اولد ا و ي  ل   و  اللدا احي ف  ف  و دي  ا  لاود إوى واا  تميبب تخخخخخخمد لايال اؤشخخخخخخان فف 

ا ال ل  و ايال ا إل هاد بي ز تخخخخخخخخخخخخخخباو وا ايل د ه يي ا هاح هم ر ا   و اال وا  وم ظمهن هديال خهالجه خ
 اهي لخخخب حخخخدو  واخخخخخخخخخخخخخخمخخخد شخخخخخخخخخخخخخخااف ايضخخخخخخخخخخخخخخي لخخخد ا واا  شخخخخخخخخخخخخخخ للخخخد فف  وخخخ اوخخخد  وي فخخخ   ولجخخخها ل خخخد  اخخخ ن  

 :الشروط الموضوعية .1

 د.وه ف يه ولشدا اتللد ولعلش بللو. 

 .وه ف يه اهوف ا    اا ض  واه  د ا وم  فد ب.

 .ف يه تدل وه  ت   ا  و  ضف  و اود وها. 

 .ف يه اد يي وا ايج  تجا مد فجيز هاللمح ا   بلجه وهل.  

 .وم  ال1978وا د  118 هاد   به ب     إا   ه يه  (3ا    ظما حدو  وشااف  ومهلن )

 :الشروط الشكلية. 2

ا   ولشخخدا ا    ظ   ومشخخا   و ا  ف حد   وشخخاف فف  بس  ومهلن   وه فملئ ا ي ع  تخخيمه ن اافل بجه ههخخي 
 وح و.ا   و ه يه 

حخخلخخى   خخي    خخظخخمخخيخخجخخخخخخخه  وخخمخخخخخخخهلن فخخيخخ خخيه  تخخخخخخخخخخخخخخخمخخخخخخخد  وخخخخخخخ اخخيال  احخخف4)   اخخخخخخخه  اخخ   خخخخخخخه خخيه  ه خخخخخخخهاخخخخخخخد   ): 
تخخخخخخخخخخمد  حيلهلفد هديال خهالجه  و ايال ول ا ق ا ال ي يد وشخخخخخخخخخخجا ا  هه    ا دجها ا إل هاد الح ا ن ه و. 

 .ي يد وشجاهيجهاز 

تخخخخخخخخخخخخمد ااا  هديال ودمهوجه  و ايال ول ا ق ا ال ي يد وشخخخخخخخخخخخخجا ا  هه    ا دجه ا إل هاد الح ا ن ه ب. 
 .هيجهاز تش د وفهي



 .تمد ااا  ب اه هي ا هديال خهالجه  و ايال ول ا ق ا ال ا ن ي يد وشجا اهدا إشا ف  وشاةدا. 

للمهن فهخخخخخخ  حه از ا  وده بلد حم  ت هح ن   واخخخخخخلع  و بلياهتخخخخخخف افل ه    فا ل تخخخخخخمد تخخخخخخلهتخخخخخخلد هم ر  ل.  
 . وم هالد تهومنل

 ودي  فدمليه بي ز ن تخخبا ا اد افل ه للمهن فهخخ  حه از ا  وده بلد   وألشخخدها تخخمد ا اد هم ر  ه. 
 .ت    اد   ش از ا  و  اللد اف ه و هح ن  وم هالد تهومنل

ا  هه    ا دجه ا ه هاد الح ا ن   وشخجا  تخمد ز ه ن  ا تخلهخد هديال خهالجه  و ايال ول ا ق ا ال ي يدا. 
 .ه هيجهاز شجا

  فأهف ضخخ ا   د   اخخه لد ردهود هبهل   ا ا     تخخشهب تخخمد  ضخخ ا   د اهم ر ح    وم ه  ن ا ومي  ئ ز. 
 .ا  لاود ه ييب  فلجه همنلل لبلياهتف  تمف ول ا ق

لى تخخخمد  و ايال  ومي ة   و ابف ا    تخخخين ى  ه يه   هاد  هبه ب فف  و ا ق فف  واخخخهبل ا   ودهخخخيال ح
 و اال  ء ؤتخخها ومي ة   وم ياب ا وبلاخخ ل لل  ارل ا  فاخخين ى تميبب  هبهدلد لاولد  ا  ه يه اها اح  

 وش نهن  و بلياهتخخخلد ا و  هخخخللد  و هالد فف  و ا ق ااا ف لج  رمه  ا ؤتخخخهءفا ل  تخخخاح  اخهشخخخليج   و هب دلد ا 
 احي اه وشه   ولح  ه يه  و بهيه. ا   ود ي  و ه يه  ه هاد  و بهيه ت    ديال وجيئج   تين ى 

 اه فف  وي ا  ودهضخخخخخخا ه   ف هف حدو  هخ هي ا ومي ل د تهتخخخخخخين هء  ومي ة   و ابف ا وبلاخخخخخخ ل ف ا ومي ة  
ا    حيم  اد    وم هالد تهومنل فف  وي هال اع  حهفه  و اال  و ابلد ا هب دلدا ا    ص  ن تل د   وم ياب 

ا ابميبشخح ه  ه ظل  لايال  هبخه خب ح  ةا ل فدا ةلشخههج   2003واخخخخخخخخخخخخخخ خد  ( 16)   هئي ف  هاا    
 هاا ا   ( يياه ا    تخخخخخخخخخخخين ى  90   هذا هن تهو ايال صخخخخخخخخخخخهودد وم ن )  تهو ايال  وى  و ا ق ا ي   صخخخخخخخخخخخ

 ها      هئي ف اااخؤاوي  ايربي   فف  و ا ق  ضخهفد  وى ي ودهخيال حلى حدو  هذا هن  و ا  ليه ا وميويل 
 وميد ن  ا  ش ااخخخخخخخخؤاال ا   ش ا ظمد ا  ا ظمهن  ها   وميد ن ا اخخخخخخخخيدهخخخخخخخخل  هذه تهو ايال ا   ش 

 و ا ق ا  يه  وماخخخخخخخخخؤاال   تخخخخخخخخخبه ن حا دلد  حل  فيدجه  ا ا  ا يب تخخخخخخخخخل د  هئي ف  ومؤ يد  وم شخخخخخخخخخهن فف
 ومبيض صخخخخخخ خلد  هذه تهومي ف د  ا  ف   هذه تهو ايال اوح صخخخخخخ خلد ه  يل  ا  و هء  ا  ضخخخخخخهفد  فد 
شخخخخخخخخخخخخخخااف  ا  ليل تم ر  هذه تهو ايال رمه فجيز  ويظل  ا   ا    ومبيض تم ر  هذه تهو ايال  اهي ردلا  

اع از ا  و  اللد  ومؤ ا احلى  هالا  ه يدا     وماخخخخخيشخخخخخه     وم ل ل  ول مل فف از  ن  و  اللد تهوي اخخخخخلل
 .تهويظل  ا ال تش د  فهي ا  هال  ةلب  ويظل 



 اإلقامةثانيًا. 

تاخمد  و ايال احف  ويف ه خبف حلى    دوه  وم هخيل  وائلس فف  و هوب ا   و ايال حي  إل هاد اه يه اندي
ب دف  وميية  تش ل رلا اشاا ا  إل هاد  وهبد  وشا لد اهملز بل   هب دف  وميية  تش ل اشاا  ا ه

ا ه هاد  ا  د حلى  ويية  تداخخخخخخخخب ابجيي  ه يه  ه هاد فف  و ا ق افف  وي ا  ودهضخخخخخخخخا هيشخخخخخخخخ ل  و اال 
 .ل ئمدتإبا ء ن  إل هاد احي حلى  يحل  إ هاد اؤ يد اإ هاد 

ا  ل ئملد  افف حد   واخخخخخخخخخخلهق ذحب  ومشخخخخخخخخخخا   وبا اخخخخخخخخخخف  وى ا ر  ه هاد ا  ا ال ت ه د   هاد اؤ يد ا ا
ب دف  وشخهو  ا   ألوتخخخخخخخخخخخخخخ خد رمخه فم    ه فم ر ت خه خد   خهاخد ل ئمخد 18ا    وكنا وشخهو    وألب دف هاوى هم ر  
با اب ه د  ه هاد  ومؤ يد وجه صخ خلد  أتخ د ا ودش فهخاب بارديح تممه تخد اج د ت  18ا16 و ما اه بل   

 ومؤ يخد  ه ف خهل  فا اخخخخخخخخخخخخخخه رمخه هم ر  ه هيجخهاز تخخخخخخخخخخخخخخ خد ا خخ ن احلى  هب دف فف خخهوخد حخ ي هجخ يخ   وش خه خد 
 وز ئا  ودش يي ج  بيبيل اهخخخخخهل  ويمي ل اعلشخخخخخيح اح ي امه تخخخخخيح و شخخخخخهف اج ف    وألب دف وش ه د  ومؤ يد 

 .اردوع و هوب  و ل 

 3 ودش   هي تهخخخخخخخخخخخي ن  ه ي لد فف فا اخخخخخخخخخخخه ب اه     ه  فم    ه ل    وألب دف اه  وش ه د  ونه لد فجف هم ر  
 .فم    فجهزحه تأتشهب ت ي ن اهم ر  ه هاد 

 . وزا ا ا  اي ة د فا الد اهاجللح فف  واجل  وم  ف  وبا اف. 1

 .ت د 21و  يدل   ويو   إذ  ويو   هب دف ومي ة  فا اف . 2

 .فا اه  هب ا هي  هب دف هب  فا اف فقل  فف. 3

 . ويخ  ن  وم ههلد فف  وجلش  وبا اف وخ   هب دف  ودش فد ي فف . 4

 . و بئ اع زابيح ا ةبهوح. 5

 .تهي ن  ه ي لد حح ف   وج الد  ودش يندا ف    . 6

 .اح هك خههن  اا   ظمجه  ومشا   وبا اف

ء وم ن رلا اد الن ههخخخخخخخخخشر  وه  إل هاد  و  هخخخخخخخخخا  ومهلش ولمية  فهه   يا ا ب لد  وش ه  ارمه بل ه تخخخخخخخخخهت هً 
 .اية  رمه اا ب ه فف ايضي   ومية 



  يجا ا ن إ هايح  ومنديد تجي ز  وابا اهو  يارب فف هج ي   إل هاد. احللح  دل   إذ احلى   ب دف  ودااا 
 خهي بي للا ادخل إ خهايح   إذ ايحخ    يجخهءحخه وه ف لخب  ويجخ يخ  رمخه يلزي   ب دف  ا خه   واخخخخخخخخخخخخخخل خهن  وم  لخد 

تخخخخهحد رمه يلزي وصخخخخدهب  وب هلق ا وم هزال إب إل ضخخخخهتأ  إل هاد ح  وتخخخخمهء   به ب  ومقلمل     48ا ال 
( ا   ه يه  إل هاد  و ا  ف ا   وصخخخخخخخخهب 3ا2ف   10تخخخخخخخخهحد. ا    ظما حدو  إلخ هي  ومهلن )  24ا ال 

 . و  وم هالد تهومنلحدو   خ هي  و نلا ا   وي للا فف  وي ا  ودهضا تهحيمهل اد

ا    تخخخخخخخخين ى  ومشخخخخخخخخا   و ا  ف فف  ه يه  إل هاد تخخخخخخخخهت ه  ومي ة   و ابف ا ومي ة   وم ياب ا و بهل  ا   
 .تهإل هادتهودهيال حلى  ذه  ووزاج  ودهيال حلى وذه تهإل هاد افف  وي ا  ودهضا 

 الخروجثالثًا.  

لاود  إل هاد فه ح فاخخخلا خيمه إوى اهخخخلا ا ليي  ه اجمه بل ا ا ن إ هاد   ب دف فهه و  ف ياخخخب ب اخخخلد  
ته ت هل خلث فاخخخخخخخخخخخخاش تدل    ا هخخخخخخخخخخخخ لر حلى  ودااا بدا ً    ا بدا ً  احي  ودااا احي فدهخخخخخخخخخخخخل واه ةيحهً 

( 3)   ب دف  ودش لال  و ا ق تهخخخخخي ن اشخخخخخااحد اف   شخخخخخاف ا  شخخخخخااف تخخخخخمد  و ايال  وي  لن فف  ومهلن
 ا هه  هالا فاخخاش تدل ا  لال  و ا ق تهخخي ن رلا اشخخااحد  واخخهوبد  ودرا ا يملز   ت هل ح   هاا 

حلى  وية لل  ا وى ذوع ذحب   فاخخخاش   فهخخخ لر حلى  هت هل تهو ال ا إلت هل ف يهخخخا حلى   به ب اه كمه
ا دي   ودااا     ه  ومشخا   ولد ه ف  بهز  ت هل  ولد ه لل  و تخيي   هاا  ف ا ومهخاش ا واخي ش ا و ي يف  ه

 .حلى    ضف  و اود وألب دفحلى بي ز  وابا تدي   وم هل ن ا منل ذوع  هبا ء   يجهء  ويبيل  ومهلش 

 

 

 



 الرابعةالمرحمة  –القانوف قسـ  –كمية الكوت الجامعة 

 القانوف الدولي الخاص

 لثامنةالمحاضرة ا

 ـ.ـ محمد حافظ –ـ.ـ موج ماجد 

 

 االجنبي حقوق

 

 مطمػػػػػؽ بشػػػػػكؿ الػػػػػوطنييف بيػػػػػا يسػػػػػتاثر التػػػػػي الحقػػػػػوؽ بيػػػػػاف الموضػػػػػوع بيػػػػػذا االحاطػػػػػة يتطمػػػػػب
 ، واالجنبػػػػػي الػػػػػوطني فييػػػػػا يتسػػػػػاو  التػػػػػي والحقػػػػػوؽ نسػػػػػبي بشػػػػػكؿ بيػػػػػا يسػػػػػتاثر التػػػػػي والحقػػػػػوؽ

 ؟ الحقػػػػػوؽ فػػػػػي الػػػػػوطني عمػػػػػ  االجنبػػػػػي تفػػػػػوؽ باالمكػػػػػاف ىػػػػػؿ نتسػػػػػاؿ اف لنػػػػػا ذلػػػػػؾ ضػػػػػو  وفػػػػػي
 :ىي محاور اربع خالؿ مف الموضوع سنبحث ؟لذا الحقوؽ ىذه مقدار وماىو

 االجنبي عن الوطني تمييز: اوال

 محجػػػػػوزة تكػػػػػوف الحقػػػػػوؽ ،فيػػػػػذه العامػػػػػة الحقػػػػػوؽ ىػػػػػي الػػػػػوطني فييػػػػػا يتميػػػػػز التػػػػػي الحقػػػػػوؽ اف
 وحػػػػػؽ الدولػػػػػة فػػػػػي العميػػػػػا المناصػػػػػب و الوظػػػػػا ؼ تػػػػػولي حػػػػػؽ العامػػػػػة الحقػػػػػوؽ ،ومػػػػػف لمػػػػػوطنييف
 التعمػػػػػػػػػيـ يعػػػػػػػػػد حيػػػػػػػػػث التعمػػػػػػػػػيـ كمرفػػػػػػػػػؽ المرافػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػبعض االنتفػػػػػػػػػاع و االنتخػػػػػػػػػاب و الترشػػػػػػػػػي 
 والمعػػػػػدؿ 1976 لسػػػػػنة 118 رقػػػػػـ االلزامػػػػػي التعمػػػػػيـ قػػػػػانوف بحسػػػػػب والزامػػػػػي مجػػػػػاني االبتػػػػػدا ي
 مجػػػػػاني التعمػػػػػيـ 2005 لعػػػػػاـ العػػػػػراؽ دسػػػػػتور جعػػػػػؿ وبالمقابػػػػػؿ 1987 سػػػػػنة 116 رقػػػػػـ بقػػػػػانوف
 العػػػػػراقييف لجميػػػػػع حػػػػػؽ المجػػػػػاني التعمػػػػػيـ))عمػػػػػ ( 34/2) المػػػػػادة فنصػػػػػت المراحػػػػػؿ جميػػػػػع فػػػػػي
 ((.المراحؿ مختمؼ في

 إلػػػػػ  يمتػػػػػد وال الػػػػػوطنييف عمػػػػػ  فيقتصػػػػػر العقػػػػػار  التممػػػػػؾ وحػػػػػؽ. وىػػػػػي الخاصػػػػػة الحقػػػػػوؽ أمػػػػػا
 قػػػػانوف فػػػػي العقػػػػار  تممػػػػؾ فػػػػي األجنبػػػػي حػػػػؽ العراقػػػػي المشػػػػرع نظػػػػـ وقػػػػد اسػػػػتثنا ا أال األجانػػػػب

 : وىي بشروط لألجنبي العقار  التممؾ أباح الذ  المعدؿ 1961 لسنة 83



 . بالمثؿ المعاممة شرط -1

 .سنوات سبع عف تقؿ ال لمدة العراؽ في اإلقامة سبؽ -2

 . التممؾ في عسكر  أو أدار  مانع وجود عدـ -3

 .متر كيمو 30 عف يقؿ ال بما الحدود قرب يكوف ال أف -4

 .أميرية أو زراعية ارض يكوف ال أف -5

 التممػػػػػػؾ لشػػػػػػروط يخظعػػػػػػوف وال 1952 لسػػػػػػنة 19 رقػػػػػػـ بقػػػػػػانوف بالتممػػػػػػؾ لمكػػػػػػويتييف سػػػػػػم  وقػػػػػػد
 بقػػػػػانوف العربيػػػػػة واالمػػػػػارات العربيػػػػػة الػػػػػدوؿ والبنػػػػػا 1961 لسػػػػػنة 83 رقػػػػػـ القػػػػػانوف فػػػػػي الػػػػػوارده
 لمشػػػػػػػػخص أبػػػػػػػػي  العقػػػػػػػػار  التممػػػػػػػػؾ الطبيعػػػػػػػػي لمشػػػػػػػػخص أبػػػػػػػػي  ومثممػػػػػػػػا1955، سػػػػػػػػنة 5 رقػػػػػػػػـ

 قػػػػػػػانوف مػػػػػػػف( 153) المػػػػػػػادة حػػػػػػػددتيا بشػػػػػػػروط ولكػػػػػػػف الشػػػػػػػركات ومنيػػػػػػػا الحػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذا المعنػػػػػػػو 
 القػػػػػػػانوف نفػػػػػػػس مػػػػػػػف( 153) المػػػػػػػادة اتاحػػػػػػػت كمػػػػػػػا 1971 لسػػػػػػػنة 43 رقػػػػػػػـ العقػػػػػػػار  التسػػػػػػػجيؿ

 :وىي العقار  بالتممؾ وممثميا االجنبية لمدوؿ

 .العراؽ في تسجيميا عم  مصادؽ الشركة تكوف أف -1

 .العقار  بالتممؾ( التاسيس عقد) الداخمي نظاميا ليا يسم  أف -2

 .العقار تممؾ تسجيؿ عم  الداخمية وزير يوافؽ أف -3

 القصبات و المدف حدود داخؿ العقار يكوف أف -4

 مجمػػػػػس قػػػػػرار صػػػػػدر حيػػػػػث 1994 عػػػػػاـ حتػػػػػ  لألجانػػػػػب العقػػػػػار  التممػػػػػؾ جػػػػػواز اسػػػػػتمر وقػػػػػد
 و القػػػػػػػػوانيف بجميػػػػػػػػع العمػػػػػػػػؿ أوقػػػػػػػػؼ وبموجبػػػػػػػػو 1994 لسػػػػػػػػنة 23 رقػػػػػػػػـ المنحػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػورة قيػػػػػػػػادة
 . العراقييف لغير العقار  التممؾ تبي  التي القرارات

 نظمػػػػػت حيػػػػػث 2005 لعػػػػػاـ الػػػػػدا ـ العػػػػػراؽ دسػػػػػتور صػػػػػدور بعػػػػػد حتػػػػػ  ىكػػػػػذا الوضػػػػػع واسػػػػػتمر
 التممػػػػػػؾ فػػػػػػي الحػػػػػػؽ لمعراقػػػػػػي) عمػػػػػػ  نصػػػػػػت حيػػػػػػث العقػػػػػػار  التممػػػػػػؾ إحكػػػػػػاـ( 23/3/1) المػػػػػػادة
 وىػػػػذا( بقػػػػانوف اسػػػػتثني مػػػػا أال المنقػػػػوؿ غيػػػػر تممػػػػؾ لغيػػػػره يجػػػػوز وال العػػػػراؽ فػػػػي مكػػػػاف أ  فػػػػي

 يصػػػػػدر ولػػػػػـ بقػػػػػانوف يػػػػػنظـ اف يقتضػػػػػي األجانػػػػػب قبػػػػػؿ مػػػػػف العقػػػػػار  التممػػػػػؾ اف يعنػػػػػي الػػػػػنص



 أبػػػػػػاح( 10) المػػػػػػادة فػػػػػػي 2006 لعػػػػػػاـ االسػػػػػػتثمار قػػػػػػانوف أف أال قػػػػػػانوف ىكػػػػػػذا مثػػػػػػؿ أالف لحػػػػػػد
 لػػػػػػػو السػػػػػػماح جػػػػػػواز باتجػػػػػػػاه الػػػػػػنص تعػػػػػػديؿ تػػػػػػػـ وقػػػػػػد بػػػػػػاألرض االحتفػػػػػػػاظ األجنبػػػػػػي لممسػػػػػػتثمر
 الػػػػػػػوطني، االقتصػػػػػػػاد وتنميػػػػػػػة االسػػػػػػػتثمار تشػػػػػػػجيع التعػػػػػػػديؿ صػػػػػػػدور أسػػػػػػػباب ومػػػػػػػف ، بالتممػػػػػػػؾ
 تػػػػوفير حالػػػػة فػػػػي االسػػػػتثمار نصػػػػؼ أف ويمكػػػػف ذلػػػػؾ إلػػػػ  الحػػػػالي الوضػػػػع فػػػػي يحتػػػػاج والعػػػػراؽ
 االقتصػػػػػػػاد تمويػػػػػػػؿ مصػػػػػػػادر أىػػػػػػػـ احػػػػػػػد بأنػػػػػػػو األجنبيػػػػػػػة األمػػػػػػػواؿ رؤوس لجػػػػػػػذب صػػػػػػػال  منػػػػػػػاخ

 ، الدوليػػػػػػة االتفاقيػػػػػػات بعػػػػػػض تصػػػػػػديؽ الػػػػػػ  العػػػػػػراؽ عمػػػػػػد ذلػػػػػػؾ تحقيػػػػػػؽ سػػػػػػبيؿ وفػػػػػػي الػػػػػػوطني،
 المعاممػػػػػة فػػػػػي ميػػػػػز الجديػػػػػد االسػػػػػتثمار قػػػػػانوف فػػػػػي العراقػػػػػي المشػػػػػرع اف بالػػػػػذكر الجػػػػػدير ومػػػػػف
 ال المسػػػػػتثمر جنسػػػػػية وىػػػػػو شخصػػػػػي معيػػػػػار اسػػػػػاس عمػػػػػ  االجنبػػػػػي و العراقػػػػػي المسػػػػػتثمر بػػػػػيف
 اف المفػػػػػروض مػػػػػف فكػػػػػاف المسػػػػػتثمر المػػػػػاؿ راس طبيعػػػػػة وىػػػػػو موضػػػػػوعي معيػػػػػار اسػػػػػاس عمػػػػػ 
 االجنبيػػػػػػػػة الصػػػػػػػػفة ال المػػػػػػػػاؿ راس اجنبيػػػػػػػػة خػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػف لالسػػػػػػػػتثمار االجنبيػػػػػػػػة الصػػػػػػػػفة يحػػػػػػػػدد

 رؤوس جػػػػػػػذب عمػػػػػػػ  االجانػػػػػػػب وكػػػػػػػذلؾ الػػػػػػػوطنييف تشػػػػػػػجيع التوجػػػػػػػو ىػػػػػػػذا فػػػػػػػي الف لممسػػػػػػػتثمر
 يسػػػػػتثمر الػػػػػذ  االجنبػػػػػي سػػػػػيجعؿ الشخصػػػػػي المعيػػػػػار فاعتمػػػػػاد. العػػػػػراؽ الػػػػػ  االجنبيػػػػػة االمػػػػػواؿ

 الػػػػػػذ  العراقػػػػػػي المسػػػػػػتثمريف مػػػػػػف افضػػػػػػؿ معاممػػػػػػة فػػػػػػي العػػػػػػراؽ فػػػػػػي اصػػػػػػال موجػػػػػػود مػػػػػػاؿ راس
 فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ الػػػػػػ  المصػػػػػػر  المشػػػػػػرع ذىػػػػػػب كمػػػػػػا العػػػػػػراؽ خػػػػػػارج لػػػػػػو اموالػػػػػػو رؤوس جمػػػػػػب يبتغػػػػػػي
 لممسػػػػػتثمر القػػػػػانوف ىػػػػػذا مػػػػػن  حيػػػػػث 1997 لسػػػػػنة 8 رقػػػػػـ االسػػػػػتثمار وحػػػػػوافز ضػػػػػمانات قػػػػػانوف

 مصػػػػػػادرتيا او المنشػػػػػػات و لمشػػػػػػركات التػػػػػػاميـ جػػػػػػواز عػػػػػػدـ منيػػػػػػا يػػػػػػااالمز  مػػػػػػف العديػػػػػػد االجنبػػػػػػي
 ابػػػػػاح كمػػػػػا عمييػػػػػا الػػػػػتحفظ او االسػػػػػتيال  او امواليػػػػػا حجػػػػػز او عمييػػػػػا الحراسػػػػػة فػػػػػرض وحضػػػػػر

 العقار التممؾ ليا

 

 

 

 األجنبي و الوطني بين المساواة:ثانيا

 فػػػػػػي الحػػػػػػؽ ومنيػػػػػػا اإلنسػػػػػػانية الصػػػػػػفة فػػػػػػي المسػػػػػػاواة تفرضػػػػػػيا التػػػػػػي الحقػػػػػػوؽ جميػػػػػػع وتتضػػػػػػمف
 ومواجيػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػي األمػػػػػػػػف و الػػػػػػػػرأ  و العقيػػػػػػػػدة و الػػػػػػػػزواج و الكرامػػػػػػػػة و الحريػػػػػػػػة و الحيػػػػػػػػاة



 عمػػػػػػ  اإلنسػػػػػػانية الصػػػػػػفة فييػػػػػػا تتفػػػػػػوؽ االلتزامػػػػػػات و الحقػػػػػػوؽ فيػػػػػػذه األضػػػػػػرار ودفػػػػػػع اإلخطػػػػػػار
 اإلنسػػػػػانية صػػػػػفتو إنمػػػػػا الشػػػػػخص جنسػػػػػية فييػػػػػا يراعػػػػػ  فػػػػػال القوميػػػػػة و الوطنيػػػػػة الخصوصػػػػػيات

 تمػػػػؾ واف الػػػػذكر، السػػػػالؼ 1985 لعػػػػاـ المتحػػػػدة لالمػػػػـ العامػػػػة الجمعيػػػػة قػػػػرار ذلػػػػؾ عمػػػػ  واكػػػػد
 تمػػػػػؾ امػػػػػاـ واالجنبػػػػػي الػػػػػوطني اف يعنػػػػػي ،وىػػػػػذا االدنػػػػػ  بالحػػػػػد عمييػػػػػا مايصػػػػػطم  ىػػػػػو الحقػػػػػوؽ
 سوا  الحقوؽ

 عقػػػػػد مػػػػػف الدولػػػػػة اسػػػػػتكثرت كممػػػػػا يتحسػػػػػف دولػػػػػة كػػػػػؿ وطنيػػػػػي وضػػػػػع أف بالػػػػػذكر الجػػػػػدير ومػػػػػف
 باالتفاقيػػػػات ارتباطيػػػػا إلػػػػ  إضػػػػافة الخػػػػارج فػػػػي االفػػػػراد وحريػػػػات حقػػػػوؽ تػػػػنظـ التػػػػي المعاىػػػػدات
 نظاميػػػػػػا ويطػػػػػػور العالميػػػػػػة الثقػػػػػػة الدولػػػػػػة يكسػػػػػػب ذلػػػػػػؾ الف اإلنسػػػػػػاف بحقػػػػػػوؽ المعنيػػػػػػة األمميػػػػػػة
 .الخارج في بوطنيييا مرحب سيكوف بالمقابؿ و لألجانب جاذبة دولة فنجدىا القانوني

 مػػػػػػع المسػػػػػػاواة بحػػػػػػؽ االجنبػػػػػػي االعتػػػػػػراؼ عػػػػػػدـ الػػػػػػ  الثقػػػػػػة مػػػػػػف جانػػػػػػب ذىػػػػػػب ذلػػػػػػؾ ومقابػػػػػػؿ
 عبػػػػػػارة ايػػػػػػرادات مػػػػػػف تكونػػػػػػت مؤسسػػػػػػات االخيػػػػػػرة الف العامػػػػػػة بػػػػػػالمرافؽ االنتفػػػػػػاع فػػػػػػي الػػػػػػوطني
 مرافػػػػػػؽ مػػػػػػف االسػػػػػػتفادة فرصػػػػػػة ليػػػػػػـ واعطػػػػػػ  ، االجانػػػػػػب دوف الػػػػػػوطنييف اداىػػػػػػا ظرا ػػػػػػب عػػػػػػف

 بحػػػػػؽ ليػػػػػـ االعتػػػػػراؼ الػػػػػ  يػػػػػذىب الفقػػػػػو مػػػػػف اخػػػػػر جانػػػػػب وىنػػػػػاؾ بػػػػػامواليـ، االجانػػػػػب ينشػػػػػ يا
 . االنسانية الطبيعة في والوطني االجنبي لتساو  نظرا المساواة

 الوطني عمى االجنبي تفوق: ثالثا

 بعػػػػػض فػػػػػي الػػػػوطني مػػػػػع األجنبػػػػػي مسػػػػاواة إمكانيػػػػػة ىػػػػػو األصػػػػؿ بػػػػػاف القػػػػػوؿ الػػػػ  اتجػػػػػاه ذىػػػػب
 .حالتيف في وذلؾ االخر البعض في تفوقو إمكانية مع الحقوؽ

 الحقػػػػػػوؽ مػػػػػػف االدنػػػػػػي الحػػػػػػد احتػػػػػػراـ تراعػػػػػػي ال دولػػػػػػة فػػػػػػي األجنبػػػػػػي وجػػػػػػد اذا: االولػػػػػػ  الحالػػػػػػة
 الػػػػػ  يفضػػػػػي مػػػػػا وىػػػػػو لألجانػػػػػب بالنسػػػػػبة الحػػػػػد ذلػػػػػؾ تراعػػػػػي اف عمييػػػػػا فينػػػػػا لوطنيييػػػػػا بالنسػػػػػبة
 .لموطني مراعاتيا عدـ رغـ لحقوقو األدن  الحد الحتراـ تفوقو

 األمػػػػػػواؿ رؤوس واجتػػػػػػذاب االقتصػػػػػػادية لمتنميػػػػػػة حاجػػػػػػة فػػػػػػي الدولػػػػػػة كانػػػػػػت اذا :الثانيػػػػػػة الحالػػػػػػة
 المسػػػػػػػتثمريف فتمػػػػػػن  وتطػػػػػػػويره الػػػػػػوطني اقتصػػػػػػادىا لتغذيػػػػػػػة كمنفػػػػػػذ لالسػػػػػػػتثمار فتمجػػػػػػا األجنبيػػػػػػة
 داخػػػػػػؿ لالسػػػػػػتثمار جػػػػػذبيـ لغػػػػػػرض األجانػػػػػػب عمػػػػػ  فييػػػػػػا يتفوقػػػػػػوف وحقػػػػػوؽ امتيػػػػػػازات األجانػػػػػب
 منيػػػػػػا ونػػػػػػذكر االتجػػػػػػاه ىػػػػػػذا فػػػػػػي االسػػػػػػتثمار تشػػػػػػريعات اغمػػػػػػب ذىبػػػػػػت وقػػػػػػد اإلقميميػػػػػػة حػػػػػػدودىا



)  1997 لسػػػػػػنة 1 رقػػػػػػـ المصػػػػػػر  االسػػػػػػتثمار وحػػػػػػوافز ضػػػػػػمانات قػػػػػػانوف المثػػػػػػاؿ سػػػػػػبيؿ عمػػػػػػ 
 و( 10)المػػػػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػػػي الجديػػػػػػػػػػػد االسػػػػػػػػػػػتثمار قػػػػػػػػػػػانوف فػػػػػػػػػػػي العراقػػػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػػػرع ذىػػػػػػػػػػػب كمػػػػػػػػػػػا(

 األجنبي لممستثمر أفضؿ وضع توفير إل (27)المادة

 

 لالجنبي الحقوق من االدنى الحد احترام:رابعا

 :بنديف خالؿ مف لمموضوع سنعرض

 الدولي القانوف في الحقوؽ مف االدن  الحد: اوال

 رعاياىػػػػػػا مػػػػػػف ليسػػػػػػوا التػػػػػػي الػػػػػػدوؿ مػػػػػػف المػػػػػػواطنيف حقػػػػػػوؽ اعػػػػػػالف ديباجػػػػػػة حرصػػػػػػت اف بعػػػػػػد
 اعتبارىػػػػػا فػػػػػي تضػػػػػع اذ..  العامػػػػػة الجمعيػػػػػة فػػػػػاف االجانػػػػػب حقػػػػػوؽ تاييػػػػػد ،عمػػػػػ  الػػػػػذكر السػػػػػالؼ

 االعتػػػػراؼ فػػػػي الحػػػػؽ وجػػػػد اينمػػػػا فػػػػرد لكػػػػؿ بػػػػاف ينػػػػاد  االنسػػػػاف لحقػػػػوؽ العػػػػالمي االعػػػػالف اف
 بحمايػػػػة التمتػػػػع فػػػػي الحػػػػؽ وليػػػػـ القػػػػانوف امػػػػاـ متسػػػػاووف الجميػػػػع واف القانونيػػػػة بالشخصػػػػية لػػػػو

 .تمييز أ  دوف القانوف مف متكاف ة

 وىػػػػي الحقػػػػوؽ مػػػػف مجموعػػػػة مػػػػواده مػػػػف العديػػػػد فػػػػي المػػػػواطنيف حقػػػػوؽ اعػػػػالف االعػػػػالف وحػػػػدد
 : وتتمثؿ موجزة بصورة نعرضيا اف يمكف

 االحتجػػػػػػاز او لالعتقػػػػػػاؿ اجنبػػػػػػي أ  يتعػػػػػػرض وال الشخصػػػػػػي االمػػػػػػف و الحيػػػػػػاة فػػػػػػي الحػػػػػػؽ -1
 .تعسفي بشكؿ

 .العا مة او الخصوصيات في القانوني   او التعسفي التدخؿ مف الحماية في الحؽ -2

 .اسرة وتاسيس ، الزواج وفي ، زوج اختيار في الحؽ -3

 .الديف و الضمير و الرا  و الفكر حرية في الحؽ -4

 .وتقاليدىـ وثقافتيـ بمغتيـ االحتفاظ في الحؽ -5



 السادسػػػػػػة المػػػػػػادة حرصػػػػػػت كمػػػػػػا الخػػػػػػارج الػػػػػػ  المػػػػػػدخرات و المكاسػػػػػػب تحويػػػػػػؿ فػػػػػػي الحػػػػػػؽ -6
 او المعاممػػػػػػػة ظػػػػػػػروؼ مػػػػػػػف لغيػػػػػػػره او لمتعػػػػػػػذيب االجنبػػػػػػػي تعػػػػػػػريض عػػػػػػػدـ عمػػػػػػػ  االعػػػػػػػالف مػػػػػػػف

 فػػػػرص و ظػػػػروؼ لػػػػو تػػػػوفر واف قػػػػانوني مسػػػػاغ بػػػػدوف الطػػػػرد او الالنسػػػػانية او القاسػػػػية العقوبػػػػة
 .االنسانية لكرامتة احتراما ومال مة مناسبة لمعمؿ

 ثبػػػػػت وقػػػػػد اجنبػػػػػي او وطنػػػػػي انسػػػػػاف لكػػػػػؿ الحقػػػػػوؽ مػػػػػف االدنػػػػػ  الحػػػػػد يمثػػػػػؿ اعػػػػػاله ورد مػػػػػا اف
 مػػػػف العديػػػػد فػػػػي مسػػػػجمة دوليػػػػة قاعػػػػدة الػػػػ  تحولػػػػت عرفيػػػػة دوليػػػػة قاعػػػػدة واضػػػػح  المبػػػػدا ىػػػػذا

 القاعػػػػدة ىػػػػذه احتػػػػراـ الػػػػدوؿ جميػػػػع وعمػػػػ  اعػػػػاله، االعػػػػالف فػػػػي ورد كمػػػػا واالعالنػػػػات المواثيػػػػؽ
 طبيعتػػػػػة عمػػػػػ  والتجػػػػػاوز لمفػػػػرد القانونيػػػػػة لمشخصػػػػػية انكػػػػػار يعنػػػػي ذلػػػػػؾ الف مخالفتيػػػػػا يجػػػػوز وال

 وخصوصػػػػػػػياتة والقوميػػػػػػػة الدينيػػػػػػػة صػػػػػػػفاتة سػػػػػػػا ر عمػػػػػػػ  يتفػػػػػػػوؽ خالليػػػػػػػا مػػػػػػػف التػػػػػػػي االنسػػػػػػػانية
 القػػػػػػدر تعبػػػػػػرعف المتقدمػػػػػػة القاعػػػػػػدة تممييػػػػػػا التػػػػػػي الحقػػػػػػوؽ ىػػػػػػذا اف كمػػػػػػا والثقافيػػػػػػة، االجتماعيػػػػػػة

 محػػػػؿ تمثػػػػؿ القاعػػػػدة ىػػػػذه اف كمػػػػا بػػػػدونيا، االنسػػػػاف حيػػػػاة تسػػػػتقيـ ال التػػػػي الحقػػػػوؽ مػػػػف الػػػػالـز
 المتعمقػػػػػػة االتفاقيػػػػػػة االتفاقيػػػػػػات ىػػػػػػذه ومػػػػػػف الدوليػػػػػػة، واقرتيااالتفاقيػػػػػػات والقضػػػػػػا  الفقػػػػػػو اجمػػػػػػاع

 .1923 عاـ تموز في المعقودة لوزاف بمعاىدة الممحقو القضا ي باالختصاص

 عمػػػػ  يجػػػب التػػػػي الحقػػػوؽ حػػػػوؿ الفقػػػو خػػػػالؼ اثػػػارت الحقػػػػوؽ مػػػف االدنػػػػ  الحػػػد قاعػػػػدة اف كمػػػا
 قضػػػػػا يا االحتكػػػػاـ الػػػػ  الػػػػدوؿ دفػػػػع بػػػػاثره والػػػػذ  دوليػػػػة حرمػػػػة وليػػػػا ميػػػػاااحتر  الػػػػوطني عالمشػػػػر 
 حصػػػػػػوؿ الخػػػػػػالؼ ىػػػػػػذا نتػػػػػػا   مػػػػػػف وكػػػػػػاف التحكػػػػػػيـ، محػػػػػػاكـ او الدوليػػػػػػة العػػػػػػدؿ محكمػػػػػػة امػػػػػػاـ

 ولعػػػػػػؿ االجنبػػػػػي لمصػػػػػػمحة مراعاتيػػػػػا يجػػػػػػب التػػػػػي الحػػػػػػدود تمثػػػػػؿ التػػػػػػي الحقػػػػػوؽ حػػػػػػوؿ اسػػػػػتقرار
 حقػػػػوؽ مػػػػف عنيػػػػا لػػػػو يترتػػػػب ومػػػػا القانونيػػػػة بالشخصػػػػية لمفػػػػرد االعتػػػػراؼ ىػػػػو الحقػػػػوؽ ىػػػػذه اىػػػػـ

 القانونيػػػػػػػة التصػػػػػػػرفات واجػػػػػػػرا  والػػػػػػػزواج والتممػػػػػػػؾ والكرامػػػػػػػة والحريػػػػػػػة الحيػػػػػػػاة فػػػػػػػي الحػػػػػػػؽ ،اىيػػػػػػػا
 لػػػػو يػػػػؤمف كمػػػػا والقضػػػػا  القػػػػانوف امػػػػاـ المسػػػػاواة لػػػػو يكفػػػػؿ ذلػػػػؾ وكػػػػؿ الوصػػػػية ومنيػػػػا المختمفػػػػة
 والحػػػػؽ السػػػػكف وحرمػػػػة التحػػػػرؾ حريػػػػة لػػػػو يكػػػوف الحػػػػؽ ذلػػػػؾ وبػػػػاثر الشخصػػػػي االمػػػػف فػػػػي الحػػػؽ
 الحاضر الوقت في الحقوؽ واخطر اىـ مف ىي الحقوؽ وىذه الخصوصية في

 الحقػػػػوؽ مػػػػف االدنػػػػ  الحػػػػد احتػػػػراـ عمػػػػ  الوطنيػػػػة تشػػػػريعاتيا عبػػػػر العػػػػالـ دوؿ جميػػػػع وتحػػػػرص
 .معا ولالجانب لوطنيييا لتكفميا الوطنية دساتيرىا عبر تنظيميا طريؽ عف



 العراقي القانوف في الحقوؽ مف االدن  الحد -:ثانيا

 والحريػػػػػة واالمػػػػػف الحيػػػػػاة فػػػػػي بػػػػػالحؽ العػػػػػراؽ فػػػػػي االجنبػػػػػي يتمتػػػػػع االدنػػػػػ  الحػػػػػد مبػػػػػدا وبحسػػػػػب
 جيػػػػو مػػػػف صػػػػادر قػػػػرار او قػػػػانوف عمػػػػ  االبنػػػػا    تقييػػػػدىا او الحقػػػػوؽ ىػػػػذه مػػػػف حرمانػػػػو واليجػػػػوز
 مسػػػػػكنة وحرمػػػػػة الشخصػػػػػية الخصوصػػػػػية فػػػػػي بػػػػػالحؽ لالجنبػػػػػي اعتػػػػػرؼ كمػػػػػا مختصػػػػػة قضػػػػػا ية
 اسػػػػػػاس عمػػػػػ  معػػػػػو والتعامػػػػػؿ نفسػػػػػة عػػػػػف الػػػػػدفاع مػػػػػػف وتمكينػػػػػة التقاضػػػػػي حػػػػػؽ لػػػػػو كفػػػػػؿ كمػػػػػا

 فػػػػػػي القانونيػػػػػػة الضػػػػػػمانات جميػػػػػػع بتػػػػػػوفير العراقػػػػػػي القػػػػػػانوف تكفػػػػػػؿ كمػػػػػػا الذمػػػػػػة بػػػػػػرا ة االصػػػػػػؿ
 بمػػػػن  القػػػػانوف تكفػػػػؿ كمػػػػا خػػػػاص بشػػػػكؿ الجزا يػػػػة المسػػػػا ؿ مسػػػػتو  عمػػػػ  القضػػػػا ية االجػػػػرا ات

 تعػػػػػويض ولقػػػػا  العامػػػػة المنفعػػػػة الغػػػػراض اال الممكيػػػػة نػػػػػزع حضػػػػر كمػػػػا السياسػػػػي المجػػػػو  حػػػػؽ
 .عادؿ

 يخػػػػػؿ ال وبمػػػػا العراقػػػػػي القػػػػانوف تكفػػػػػؿ االدنػػػػ  الحػػػػد تمثػػػػػؿ وىػػػػي حقػػػػػوؽ مػػػػف تقػػػػػدـ عمػػػػا فضػػػػال
 اكػػػػد العراقػػػػي القػػػػانوف اف كمػػػػا الوسػػػػا ؿ بكػػػػؿ الػػػػرائ عػػػػف التعبيػػػػر حريػػػػة واالدار  العػػػػاـ بالنظػػػػاـ
 المتقدمة والحريات الحقوؽ جوىر يمس قانوف أ  دستورية عدـ عم 

 تاكػػػػػد التػػػػػي الدوليػػػػػة لممعػػػػػايير ممتػػػػػثال كػػػػػاف العراقػػػػػي المشػػػػػرع اف يظيػػػػػر تقػػػػػدـ مػػػػػا خػػػػػالؿ ومػػػػػف
 العالميػػػػة االعالنػػػػات مػػػػف العديػػػػد مػػػػف والػػػػواردة الحقػػػػوؽ مػػػػف االدنػػػػ  الحػػػػد احتػػػػراـ ضػػػػرورة عمػػػػ 
 منػػػػػػػػو( 19) والمػػػػػػػادة( 18) المػػػػػػػاده 1948 لعػػػػػػػاـ االنسػػػػػػػاف لحقػػػػػػػوؽ العػػػػػػػالمي االعػػػػػػػالف ومنيػػػػػػػا

 بػػػػػالحقوؽ الخػػػػػاص الػػػػػدولي العيػػػػػد ومنيػػػػػا 1966 لعػػػػػاـ بػػػػػاالعالف الممحقػػػػػيف الػػػػػدولييف والعيػػػػػديف
 العربيػػػػػػو االتفاقيػػػػػػة مشػػػػػػروع الحقػػػػػػوؽ ىػػػػػػذه مثػػػػػػؿ اوردت كمػػػػػػا منػػػػػػة18المػػػػػػادة والسياسػػػػػػية المدنيػػػػػػة
 .منيا( 21) المادة في االنساف لحقوؽ

 فػػػػػي اتػػػػػاح قػػػػػوانيف عػػػػػدة فػػػػػي والميػػػػػف العمػػػػػؿ ممارسػػػػػت حػػػػػؽ العراقػػػػػي المشػػػػػرع نظػػػػػـ اف وسػػػػػبؽ
 الطػػػػػب مينػػػػػة المثػػػػػاؿ سػػػػػبيؿ عمػػػػػ  منيػػػػػا نػػػػػذكر الميػػػػػف ممارسػػػػػة حػػػػػؽ لالجنبػػػػػي منيػػػػػا الػػػػػبعض
 مزاولػػػػػػػة واالجانػػػػػػػب لمعػػػػػػػرب اجػػػػػػػاز حيػػػػػػػث 1966/ 114 رقػػػػػػػـ االطبػػػػػػػا  نقابػػػػػػػة قػػػػػػػانوف بموجػػػػػػػب
 بالدىػػػػـ فػػػػي المينػػػػة مزاولػػػػة مػػػػف حرمػػػػوا قػػػػد اليكونػػػػوا اف شػػػػرط منػػػػو 45 المػػػػادة بحسػػػػب المينػػػػو
 شػػػػػرط بػػػػػدوف الدولػػػػػة مػػػػػع عقػػػػػود ليػػػػػـ او.  بالمثػػػػػؿ المعاممػػػػػة شػػػػػرط مػػػػػع لممينػػػػػة اسػػػػػا تيـ بسػػػػػبب

 بحسػػػػػػب االسػػػػػػناف طػػػػػػب مينػػػػػػة مزاولػػػػػػة مػػػػػػف والعربػػػػػػي لالجنبػػػػػػي سػػػػػػم  كمػػػػػػا.  بالمثػػػػػػؿ المعاممػػػػػػة



 مينػػػػػة بممارسػػػػػة الخاصػػػػػة الشػػػػػروط بػػػػػنفس 1970 لسػػػػػنة 38 رقػػػػػـ االسػػػػػناف اطبػػػػػا  نقابػػػػػة قػػػػػانوف
 نقيػػػػب مػػػػف بػػػػاذف اجنبػػػػي محػػػػامي معػػػػو يتػػػػوؿ اف العراقػػػػي لممحػػػػامي يجػػػػوز وكمػػػػا اعػػػػاله الطػػػػب

 بػػػػػػػالدة فػػػػػػػي المينػػػػػػػة بممارسػػػػػػػة مسػػػػػػػتمر كػػػػػػػاف اذا العػػػػػػػدؿ وزيػػػػػػػر وموافقػػػػػػػة العػػػػػػػراقييف المحػػػػػػػاميف
 فػػػػػي مشػػػػػارؾ عضػػػػػو يكػػػػػوف اف لالجنبػػػػػي اجيػػػػػز كمػػػػػا 1965 لسػػػػػنة 173 رقػػػػػـ قػػػػػانوف بموجػػػػػب
 قػػػػػانوف اجػػػػػاز كمػػػػػا 1979 سػػػػػنة 51 رقػػػػػـ الميندسػػػػػيف نقابػػػػػة قػػػػػانوف بموجػػػػػب الميندسػػػػػيف نقابػػػػػة

 لمفنػػػػػاف منػػػػػو 6 المػػػػػادة بموجػػػػػب 1969 لسػػػػػنة 129 رقػػػػػـ الفنػػػػػانيف نقايػػػػػة لقػػػػػانوف الثػػػػػاني التعػػػػػديؿ
 لمفنػػػػػاف اتاحػػػػػت كمػػػػػا العضػػػػػوية شػػػػػروط فيػػػػو تػػػػػوفرت اذا عامػػػػػؿ كعضػػػػػو لمنقابػػػػػة االنتمػػػػػا  العربػػػػي
 اجػػػػػػػاز كمػػػػػػػا التصػػػػػػػويت حػػػػػػػؽ عػػػػػػػدا الحقػػػػػػػوؽ جميػػػػػػػع ولػػػػػػػو مشػػػػػػػارؾ عضػػػػػػػو يكػػػػػػػوف اف االجنبػػػػػػػي
 رقػػػػػـ الػػػػػزراعييف الميندسػػػػػيف نقابػػػػػة قػػػػػانوف بموجػػػػػب الزراعيػػػػػة اليندسػػػػػة مينػػػػػة ممارسػػػػػة لالجنبػػػػػي

 قػػػػػػػانوف مػػػػػػػف اسػػػػػػػتثنا  تجػػػػػػػار  وكيػػػػػػػؿ يكػػػػػػػوف اف العربػػػػػػػي لممػػػػػػػواطف اتػػػػػػػي  ،و 1967 لسػػػػػػػنة 28
 نقابػػػػػػػػة قػػػػػػػػانوف فػػػػػػػػي العراقػػػػػػػػي القػػػػػػػػانوف اجػػػػػػػػاز و 1969 لسػػػػػػػػنة 208 رقػػػػػػػػـ التجاريػػػػػػػػة الوكػػػػػػػػاالت
 العػػػػػراؽ فػػػػػي العػػػػػامميف العػػػػػراقييف غيػػػػػر انتسػػػػػاب 1969 لسػػػػػنة 185 رقػػػػػـ والمػػػػػدققيف المحاسػػػػػبيف

 .الترشي  او التصويت حؽ ليـ يكف اف بدوف مشاركيف اعضا  بصفة

 بعػػػػػػض وممارسػػػػػػة النقابػػػػػػات، الػػػػػػ  االنتمػػػػػػا  حػػػػػػؽ ضػػػػػػمف تنػػػػػػدرج وىػػػػػػي اعػػػػػػاله الحقػػػػػػوؽ ومقابػػػػػػؿ
 1969 لسػػػػػنة 53 رقػػػػػـ قػػػػػانوف بحسػػػػػب الصػػػػػحية الميػػػػػف ممارسػػػػػة مػػػػػف االجنبػػػػػي حػػػػػـر ، الميػػػػػف
 ممارسػػػػػػػة لمعربػػػػػػػي واتػػػػػػػي  1966 لسػػػػػػػنة 112 رقػػػػػػػـ قػػػػػػػانوف بموجػػػػػػػب الصػػػػػػػيدلية مينػػػػػػػة ومزاولػػػػػػػة
 الطباعػػػػػػػػة ومينػػػػػػػػة وكػػػػػػػػذلؾ ، التمػػػػػػػػريض مينػػػػػػػػة ممارسػػػػػػػػة تعميمػػػػػػػػات بموجػػػػػػػػب التمػػػػػػػػريض ميػػػػػػػػف
 . 1969 لسنة 189 رقـ قانوف بموجب

 الصػػػػحية الميػػػػف ممارسػػػػة اجػػػػازة فػػػػي متميػػػػزه بمعاممػػػػة العراقػػػػي المشػػػػرع خصػػػػو العربػػػػي اف عممػػػػا
 58 رقػػػػػـ قػػػػػانوف بموجػػػػػب الدالليػػػػػة مينػػػػػة ممارسػػػػػة لػػػػػو يجػػػػػوز لػػػػػـ ولكػػػػػف.  والتمػػػػػريض والصػػػػػيدلو

 ) ( 1987 سنة

 

 : يمي ما ال  نخمص اف يمكف حقوؽ مف ماتقدـ اطار وفي



 االنتخػػػػػػاب كحػػػػػػؽ السياسػػػػػػية الحقػػػػػػوؽ وىػػػػػػي ، مطمػػػػػػؽ بشػػػػػػكؿ الػػػػػػوطني بيػػػػػػا يسػػػػػػتاثر حقػػػػػػوؽ -1
 . الدولة في العميا المناصب تولي خالؿ مف الحقوؽ ىذه وممارسة والترشي 

 لمػػػػػػػوطني اصػػػػػػػال المقػػػػػػػرره الحقػػػػػػػوؽ وىػػػػػػػي ، نسػػػػػػػبي بشػػػػػػػكؿ الػػػػػػػوطني بيػػػػػػػا يسػػػػػػػتاثر حقػػػػػػػوؽ -2
 فػػػػػي والتوظػػػػػؼ ، العقػػػػػار  التممػػػػػؾ حػػػػػؽ ومنيػػػػػا ، اسػػػػػتثنا    ولكػػػػػف ممارسػػػػػتيا االجنبػػػػػي وبامكػػػػػاف
 وكانػػػػت الدولػػػػة تفتقرليػػػػا عمميػػػػا بخبػػػػرات يتمتػػػػع االجنبػػػػي كػػػػاف لػػػػو كمػػػػا ، لضػػػػرورة الدولػػػػة دوا ػػػػر
 . التحتية بنيتيا وتطوير التنمية ال  بحاجة الدولة

 االنسػػػػػاف حقػػػػوؽ مػػػػػف االدنػػػػ  الحػػػػػد تمثػػػػؿ وىػػػػي ، واالجنبػػػػػي الػػػػوطني فييػػػػػا يتسػػػػاو  حقػػػػوؽ -3
 .المتقدمة الصفحات في اوردناه الذ  التفصيؿ عم  ،

 ىػػػػذا امػػػػاـ الدولػػػػة وتكػػػػوف جػػػػدا محػػػػدودة وىػػػػي ، الػػػػوطني عمػػػػ  االجنبػػػػي فييػػػػا يتفػػػػوؽ حقػػػػوؽ -4
 تػػػػػػوفير طريػػػػػػؽ عػػػػػػف الػػػػػػوطني اقتصػػػػػػادىا لتنميػػػػػػة بحاجػػػػػػة تكػػػػػػوف عنػػػػػػدما االجنبػػػػػػي مػػػػػػع التعامػػػػػػؿ
 دور مػػػػػػف الخيػػػػػػر لممػػػػػػا اجنبيػػػػػػة امػػػػػػواؿ بػػػػػػرؤوس اراضػػػػػػييا عمػػػػػػ  لالسػػػػػػتثمار لالجانػػػػػػب امتيػػػػػػازات

 . المجاؿ ىذا في مؤثر

 

 

 االجنبي عمى الممقاة التكاليف

 لمػػػػػوطني المقػػػػرره تمػػػػؾ مػػػػف اقػػػػؿ فيػػػػي ، لالجنبػػػػػي المقػػػػرره الحقػػػػوؽ مػػػػع التكػػػػاليؼ ىػػػػذه تتناسػػػػب
 عمػػػػػػ  يقتصػػػػػػر تكميػػػػػػؼ فيػػػػػػي ، االلزاميػػػػػػة العسػػػػػػكرية الخدمػػػػػػة ىػػػػػػي التكػػػػػػاليؼ ىػػػػػػذه بػػػػػػيف ومػػػػػػف

 حيػػػػػػث 2003 عػػػػػػاـ قبػػػػػػؿ المبػػػػػػدا ىػػػػػػذا العراقػػػػػػي المشػػػػػػرع اعتمػػػػػػد وقػػػػػػد االجانػػػػػػب دوف الػػػػػػوطنييف
 لقػػػػانوف وفػػػػؽ العمػػػػر مػػػػف عشػػػػرة التاسػػػػعة اتػػػػـ عراقػػػػي كػػػػؿ عمػػػػ  االلزاميػػػػة الخدمػػػػة يفػػػػرض كػػػػاف

 بحقػػػػػػوؽ خصػػػػػػيـ انػػػػػػو رغػػػػػػـ االج يػػػػػػيف يكمػػػػػػؼ ولػػػػػػـ 1969 لسػػػػػػنة 65 رقػػػػػػـ العسػػػػػػكرية الخدمػػػػػػة
 العراقػػػػػػي المشػػػػػػرع ،واتػػػػػػاح 1959 لسػػػػػػنة الالج يػػػػػػيف قػػػػػػانوف بموجػػػػػػب الػػػػػػوطنييف حقػػػػػػوؽ تضػػػػػػاىي
 لسػػػػػػػنة 63 رقػػػػػػػـ التطػػػػػػػوع نظػػػػػػػاـ بموجػػػػػػػب العسػػػػػػػكرية القػػػػػػػوات صػػػػػػػفوؼ فػػػػػػػي التطػػػػػػػوع لالجنبػػػػػػػي
 . واجانب عراقييف الجميع خاطب انو عم  يحمؿ مطمؽ بحكـ جا  حيث 1943



 االمريكػػػػػي القػػػػػانوف ومنيػػػػػا الزاميػػػػػا   االجانػػػػػب لتجنيػػػػػد الػػػػػدوؿ قػػػػػوانيف بعػػػػػض اتجيػػػػػت ذلػػػػػؾ مقابػػػػػؿ
 لتجنيػػػػػػد اخػػػػػػر  دوؿ قػػػػػػوانيف اتجيػػػػػػت كمػػػػػػا بريطانيػػػػػػا، اسػػػػػػتنكار ذلػػػػػػؾ اثػػػػػػار ،ممػػػػػػا 1866 لعػػػػػػاـ

 بالقػػػػػػػانوف العػػػػػػػدؿ 1928 لسػػػػػػػنة مػػػػػػػارس31 رقػػػػػػػـ الفرنسػػػػػػػي القػػػػػػػانوف ومنيػػػػػػػا الجنسػػػػػػػية عػػػػػػػديمي
 الصػػػػػػادر Derbruk قػػػػػػانوف بموجػػػػػػب ذلػػػػػػؾ الػػػػػػ  المانيػػػػػػا اتجيػػػػػػت كمػػػػػػا ،1939 سػػػػػػنة الصػػػػػػادر

 دولػػػػػة لغيػػػػػاب االقامػػػػػة بدولػػػػػة الفعمػػػػػي بارتبػػػػػاطيـ الجنسػػػػػية عػػػػػديمي تجنيػػػػػد وبػػػػػرر ، 1913 سػػػػػنة
 . تجنيدىـ عم  االحتجاج تتول  بيا يرتبطوف معمومة

 اذا اخػػػػر  دولػػػػة أ  او اقػػػػامتيـ دولػػػػة فػػػػي الزاميػػػػا   االجانػػػػب تجنيػػػػد يجػػػػوز بالػػػػذكر الجػػػػدير ومػػػػف
 قبػػػػوؿ اليجػػػػوز يعنػػػػي وىػػػػذا ، جنسػػػػيتيـ دولػػػػة مػػػػع معقػػػػودة تجنيػػػػدىـ احكػػػػاـ تػػػػنظـ اتفاقيػػػػة وجػػػػدت
 والدولػػػػػة اراضػػػػػييا عمػػػػػ  المقيمػػػػػيف الدولػػػػػة بػػػػػيف دوليػػػػػة اتفاقيػػػػػة ىنػػػػػاؾ كانػػػػػت اذا االجانػػػػػب تطػػػػػوع
 . التطوع تمنع جنسيتيا يحمموف التي

 ىػػػػػػذا فعنػػػػػػد ، والرسػػػػػػوـ الضػػػػػػرا ب بػػػػػػدفع يتمثػػػػػػؿ اخػػػػػػر تكميػػػػػػؼ االجنبػػػػػػي عػػػػػػاتؽ عمػػػػػػ  يقػػػػػػع كمػػػػػػا
 عنػػػػو يػػػػنجـ اومػػػػالي تجػػػػار  نشػػػػاط وجػػػػود فيػػػػو العبػػػػرة ،الف واالجنبػػػػي الػػػػوطني يتسػػػػاو  التكميػػػػؼ
 بعػػػػػض التكميػػػػػؼ ىػػػػػذا فيفػػػػػرض الدولػػػػػة اراضػػػػػي عمػػػػػ  خدمػػػػػة عمػػػػػ  اوالحصػػػػػوؿ اومنفعػػػػػة دخػػػػػؿ
 ، واالجانػػػػػب الػػػػػوطنييف الػػػػػدوؿ اغمػػػػػب بػػػػػو تواجػػػػػو تكميػػػػػؼ وىػػػػػو ، المسػػػػػتفيد جنسػػػػػية عػػػػػف النظػػػػػر
 وضػػػػريبة 1959 لسػػػػنة 95 رقػػػػـ قػػػػانوف فػػػػي الػػػػدخؿ ضػػػػريبة احكػػػػاـ العراقػػػػي المشػػػػرع نظػػػػـ وقػػػػد
 . التركات وضريبة العقار

 قػػػػػانوف فػػػػػي نػػػػػص وجػػػػػد اذا كميػػػػػا او الضػػػػػرا ب بعػػػػػض مػػػػػف باعفػػػػػا  االجنبػػػػػي يتمتػػػػػع اف ويمكػػػػػف
 دفػػػػػع مػػػػػف االجنبػػػػػي المسػػػػػتثمر العراقػػػػػي المشػػػػػرع اعفػػػػػ  وقػػػػػد ، بػػػػػذلؾ يقضػػػػػي اتفاقيػػػػػة او خػػػػػاص
 االستثمار  النشاط تاريخ مف تبدا سنوات عشر لمدة والرسوـ الضرا ب

 قبػػػػػػؿ مػػػػػػف العقاريػػػػػػة اموالػػػػػػو ممكيػػػػػػة بنػػػػػػزع يتمثػػػػػػؿ اخػػػػػػر تكميػػػػػػؼ االجنبػػػػػػي يواجػػػػػػو اف يمكػػػػػػف كمػػػػػػا
 ،وقػػػػػػد االسػػػػػػتمالؾ نظػػػػػػاـ طريػػػػػػؽ عػػػػػػف عػػػػػػادؿ تعػػػػػػويض لقػػػػػػا  العامػػػػػػة المنفعػػػػػػة الغػػػػػػراض الدولػػػػػػة
 بقػػػػػانوف المعػػػػػدؿ 1970 لسػػػػػنة 54 رقػػػػػـ قػػػػػانوف فػػػػػي االسػػػػػتمالؾ احكػػػػػاـ العراقػػػػػي المشػػػػػرع نظػػػػػـ
 رقػػػػػـ ف بقػػػػانو واخيػػػػرا   1994 لسػػػػنة 20 بقػػػػانوف الحقػػػػػا تعديمػػػػو تػػػػـ والػػػػذ 1981 لسػػػػنة 12 رقػػػػـ
 الغػػػػػراض االسػػػػػتمالؾ يكػػػػػوف اف مبػػػػػدا عمػػػػػ  القػػػػػوانيف ىػػػػػذه جميػػػػػع اكػػػػػدت وقػػػػػد 1998 لسػػػػػنة 6



 االحكػػػػػاـ ىػػػػػذه 2005 لعػػػػػاـ العػػػػػراؽ دسػػػػػتور اكػػػػػد كمػػػػػا ، عػػػػػادؿ تعػػػػػويض ولقػػػػػا  العامػػػػػة المنفعػػػػػة
 المنفعػػػػػة الغػػػػػراض اال الممكيػػػػػة نػػػػػزع اليجػػػػػوز)عمػػػػػ  نصػػػػػت التػػػػػي( 23/2)  المػػػػػادة خػػػػػالؿ مػػػػػف

 بتكميػػػػؼ االجنبػػػػي بواجػػػػو اف يمكػػػػف كمػػػػا ،(  بقػػػػانوف ذلػػػػؾ ويػػػػنظـ عػػػػادؿ تعػػػػويض مقابػػػػؿ العامػػػػة
 معػػػػػيف خطػػػػػر لػػػػػدر  الجنبػػػػػي عا ػػػػػد عقػػػػػار عمػػػػػ  الدولػػػػػة تسػػػػػتولي اف أ  االسػػػػػتيال  االوىػػػػػو اخػػػػر
 وىػػػػذا ، اوزلػػػػزاؿ فيضػػػػاف جػػػػرا  مػػػػف المنكػػػػوبيف لمسػػػػاعدة اجنبػػػػي دار فػػػػي الجػػػػيش سػػػػكف لػػػػو كمػػػػا

 وطنيػػػػيف مػػػػف الدولػػػػة اراضػػػػي عمػػػػ  المقيمػػػػيف جميػػػػع بػػػػيف االجتمػػػػاعي التضػػػػامف يحقػػػػؽ التكميػػػػؼ
 واجانب

 الخدمػػػػػػة باسػػػػػػتثنا  واالجنبػػػػػػي الػػػػػػوطني اماميػػػػػػا يتسػػػػػػاو  التكػػػػػػاليؼ اغمػػػػػػب اف تقػػػػػػدـ لمػػػػػػا ووفقػػػػػػا  
 . فقط الوطنييف عم  تقتصر حيث االلزامية العسكرية

 

 

 



  (تنازع القوانينعنوان المحاضرة )

 (معنى تنازع القوانين ومقومات التنازع)

 اعداد: م.م محمد حافظ 

 م.م موج ماجد

  الفصل الدراسي الثاني تاسعةالالمحاضرة 

 معنى تنازع القوانين

ق د طيلوفل دد وطردفتمطفعبددف طتدد ي قمطردعيطيللفنددفاطيلدنطل عحدد طيلقددمنطلقد طرددمصطلحدرناطع ددقواطيلقددفي  نطيل 
يلل ال وط،طفعلكطفيطل نطشلقلطي رقل قطح دثطعادقفممطثالثدوطعفيلدل،طفرديطيلبقلدلطيل  ق ديططيلثقلثطعشم

ح ددثطنق ددمطردددع طيللدد نطععلعددسطتق دددعقاللط  ددتي،طفعقلددلطبدددق ف يطفهددف طيدددعال طتددد نطبددفي  نطرددع طيللددد ن،ط
قو ردقمطيلعهدقمبطتد نطيفدمي طردع طيللد نطللدقطيفندنطعلدكطيلدنط شدفوطعالبدقمطبق ف  دوطفعقللطيبعحق وط علثلطت

لع فعدددوطيث دددمطهددد لطتشدددقنطيلقدددق فنطيلدددعوط حنلودددقطللدددقطردددمصطتدددقثمطعلدددكطيلعددد يدلطتددد نطف  دددقمطردددع طيلقدددفي  نط
تل ق توطعالبقمطعدد طيشددق طعدقتب نطللد  وقذطف دعرعطيلدتباطيلدنطينطلحدرناطع دقواطيلقدفي  نط ط   د ط

يللقحف طفن سطر قكطثلوطع قواطت نطيلقفي  نط نطيلع دقواط  عدماطيلل دقفيبطفديطيل د ق بطفرديطل ع  دوططيللب ن
ح ددثطعندددفنطيل دد ق بطلنقدددق فنطيلددفر يطفددديطي ميندديطيلفر  دددوطعنددنطح دددقعطيلقددق فنطي ه تددديطفتددعلكط ندددفنط

قفي  نطلحنمطيلبالبدوطيلع قواطعتقمبطعنطل قننوط ه مرقطيللشماطيلفر يطعتمطبفيع طيلع قواط دع قمطيفنلطيل
ط،ددددميطردديطينثددمطلالملدددوطلحنددمطيلبالبدددويلقدددفي  نطلح ددقعطبددفي  نطيطتأحدد فرددع طيلل قنددنوطعقنددديطيلعنددح وط

عحق قددقطلنب يلددوط،طنلددقطي وددقطفدديطيلققلددعطععفيفددفطلددسطعفببددقمطي فددمي طفع ددقواطيلقددفي  نطرددفطلحددرناطلهددقووطفط
ط.يفعميني

 ددقواطفقل قوددقوطي  نن ددوطرمحددفيطلحددرناطيدع ددقمطلددعيطاوددممطفدديطنددفوطعلددكطعدد بطيحددرالحقمطت  نددوطعددنطيلع
يفنددنوقطلحنددمطيلبالبددوطفطيل قوددقوطيلوفل دد  فنطرمحددفيطلحددرناططيلقددفي  نط وطيلل قنددنوطتدد نطيلقددفي  نط دع ددقم

ع دقتفطيلقدفي  نطفر دقكطلدنطيرندفطيحدرالصطع ددقواطي دعحدق طعشدم بيطفع دقواطيلقدفي  نطلدنطح دثطيللنددقنط



ي طينطيلع ددل وطط،ثطيلولددقنطفر ددقكطلددنطيرنددفطلحددرناطعالبدديطيلقددفي  نعل ددويطلدد طعددنطع ددقواطيلقددفي  نطلددنطح دد
يلققلتوطفيطي  عبلقلطفطيلع يفلطريطع قواطيلقفي  نط،طتلطينطيل قد طي  ننف ن دف يط هد طفديطردعيطيللحدرناط

 .م   طللحرناطيلقق فنطيل فليطيلدق 

تل ق دتوطعالبدوطبق ف  دوطع علديطتب حدمططفففققطللقطعق مط ب يطيلع قواط،عويحمطفيدعال طبق فنط فلعد نطيفطينثدم
يفطينثمطلنطع قحمرقطتوع طيل فلطفعننط حفط  عويطيلع قواطيلدنطيلدقطينط عدفواطي دعحدق طيلعشدم بيطتد نط

 .يلع قواطفعننط حفطلقط د الحاطتشأ وقتح عطرت بوطيلبالبوطيللثقمططتأح رقيلقفي  نطيللع قوعوطيفط  ححمط
رددفطع ق ددفطيلقددفي  نط نطيل ع هددوطيل وقم ددوطلعددمينمطينثددمطلددنطبددق فنططف بعقدد طينطي حددرالصطي ففددفطلنلفنددفا

يوطعح  دد ط رددقفططلددقريطي طعح  دد ط  ددتوطيفطححددوطيدعحددق طنددلطل وددق،طلحنددمطعالبددوطلددقطت بددلطيعحددقلوق
عرت فطنلطبق فنطفيطيلبالبوط  توطلتقبيطيلقفي  نطفقعيطنقنطيلفنسط قنيطتعرت فطبق ف  نطلثالطفودعيط ب ديط

فطعرت ددفطنددلطل وددق،طفتقلعددقليط لنددكطنددلطلدد ومطل ددقحوطلددنطيلعرت ددفط ط عهددقفوطف وددقطينطيلحددلط حقددفطع ق دد
ل دددقحوطعرت دددفطيلقدددق فنطي ددددم،طف عدددفلنطيللشدددماطيلدددفر يطلدددسطلميعدددقبطلتددد يطيللبقلندددوطتقللثدددلطفيحعدددميمطلتددد يط

 . يلعبددددق نطتدددد نطي  الددددوطيلقق ف  ددددوطم ددددمطحدددد ف طل ددددقحوطيدعحقحدددد طيلقددددق ف يط  ددددتوطلتددددقبيطيلقددددفي  ن
(طلدنط33ي عبلقلطلحرناطع دقواطيلقدفي  نطفعلدكطفديطيللدق بط ق طفنلطفيلقطتقل  توطللفب طيللشماطيلبميبيط

 دد طدددق طلددنططتشددأ  فيلعدديط حددمطعنددنط ط عتددسطفدديطنددلطلددقطلددمط ددم طط1551ل دد و43يلقددق فنطيللدد  يطمبددمط
يحددفيلطع ددقواطيلقددفي  نطيل ددقتقوطلتددق اطيلقددق فنطيلدد فليطيلدددق طي نثددمطشدد فعق(طنلددقطنددقنطرددعيطلفبدد طهل ددسط

 . ويلعشم بقمطيلبمت

 مقومات تنازع القوانين

للددقطنددقنطع ددقواطيلقددفي  نط قددفمطتلقفلددقمطتبنددوقطععبنددفطتقلبالبددوطلفنددفاطيلع ددقواطفطي دددميطععبنددفطتددقلقفي  نط
ط:عننطيل حفطي عييللع قوعوطف لننطينط فنحوقط

 الصفة االجنبية للعالقة القانونيةاواًل. 

البددوطيلقق ف  ددوطتقددق فنط فلعدد نطنحدد طي  ددنطرددفطيلبقلددلطي فلطفدديطعحم ددكطيلع ددقواطفعححددلطيل ددوطينطيعحددقلطيلب
ط:ععنفنطلنطثالثوطع قحمطريطي عحقلطتب طينط بم طينط وطعالبو

يلبالبدو،طف ديطعقد طيلت ددسطفردال وطععق ددمطحد عومطح دعطرت بدوطط،ع حدمطي شددق طفردمطيردمي طيلبالبدوذط1
 .يللددفمفثطفرنددعيطفدديطتق ددوطيلبالبددقمففدديطيلل ددميثطيلددفيمثطفطط،يللدد  ننطيلدد يمنطفطيللشددعمو،طففدديطيلدد  يلتددقمسطفط



ف دعندد طتح ددعطرت بددوطيلبالبددوطف نددفنطيللت ددسطفدديطعقدد طيلت ددس،طط،ع حددمطيللفنددفاطفرددفطلحددلطيلبالبددوذط2
 .يلعمنوطفيطيلل ميثط،فطيللقهفمطفيطعق طي  هقمفط

يثط علثلطفيطيلقميتوطيفطيل  عط،طففيطيل  نطع حمطيل تعطفرفطلح مط شفوطيلبالبوطفقل تعطفيطيلل مطذط3
ط.يلفيببوطيلقق ف  وطنقل بلطيل قفسطيفطيلنقمط لننطينط نفنطيلبق طيف

عندفنطفر  دوطفلدنطثدمطعدندسطتشدنلططفإ ودقفقعيطيعحنمطيلبالبوطيلقق ف  وطتهل سطرع طيلب قحمطت فلدوطفيحد بط
بيطيددمطعقدقمطندقمنطفديطيلبدميفطفيتدميمطدقل طلحنمطيلقق فنطيلفر ي،طلثقلطعلكطنلقطلفطتقاطعميبيطيلنطعمي

يلبقدد طفدديطيلبددميفطفددقنطعقدد طيلت ددسط  دنددسطر ددقطلحنددمطيلقددق فنطيلبميبدديطفدديطهل ددسطع قحددمرقطيلددقطيعيطيعحددنمط
يلبالبوطت فلع نطيفطينثمطعنطرم دفطع قحدمرقطف د عفواطعندنطحنلودقطينثدمطلدنطبدق فنطفعندفنطرديطلفندفاط

ععح طيلبالبوطتقلح وطي ه ت وطلنطداللطع حمطفيح طنلقطلفطينطط،ف ن يطففققطلنلب قمطيلقق ف يطيلع قواط،
تددقاطعميبدديطيلددنطفم  دديطعقددقمطنددقمنطفدديطيلبددميفطفيتددميمطيلبقدد طفدديطيلبددميفطفو ددقطعنددفنطيلحدد وطي ه ت ددوطلنت ددسط
 دنمطلنطداللطع حمطي شدق طلعلثلطته   وطيللشعموط فنطع حمطيللفندفاطفطيل دتع،طنلدقط لندنط

ه ت دوطلدنطهل دسطع قحدمرقطنلدقطلدفطعدوف طعميبديطلدنطفم  د وطفديطيللق  دقطفيث دمطينطععدنلطيلبالبدوطيلحد وطي 
 ددددوياطتشددددأنطيلرددددالفطيلددددقمطبقندددديطلحددددموطفو ددددقط دنددددمطيلحدددد وطي ه ت ددددوطلنبالبددددوطففقددددقطلقددددق فنطيلققندددديط

طفع حدددمطيلوفهدددو(،حدددمطي شددددق  يدعال طه  ددد وطيلدددوف طفط يللحدددمو(طلدددنطدددداللطثالثدددوطل قفدددعطردددفطع 
فع حمطيل تعطيتميمطيلبق طفديط فلدوططفهوطيل م   وطتقل  توطلنقق فنطيللحموط،يللفنفاطيلح وطي ه ت وطلنوط

يه ت ددوطفردديطيللق  ددق،طفتددعلكط ددف طعفحدد طيلبالبددوطفدديطيلفنددسطي د ددمط ددفيوط دنددمطيلحدد وطي ه ت ددوطلددنط
 حددرناططددداللطع حددمطفيحدد طيفطثالثددوطع قحددمطتق وددقطعالبددوطللعدد بط فل ددقط وطعالبددوطعيمطع حددمطيه تددي،

نطف لندنطعشدت  طيلبالبدوطيلفر  دوطالبوطيللدعنرط وطيلعيط دعنرطفيطحنلوقطلهلفعدوطبدفي  يلتباطعن وقطتقلب
يل فل وطتقنطي فلنطعشت طيللنن وطيلل موبطيعطعنفنطعقمد  عوقطللقلدكطفيحد ط علثدلطتقلقدق فنطيلدفر يطيلدقطيلثق  دوطفط

قطفعع ددقفمطحقددفبومطعشددت طيللنن ددوطيلشددقمبوطفطيللفوعددوطلنن عوددقطتدد نطعدد بطشددمنقوطنددلطلدد ومط لنددكط حدد عطف ودد
تح عط  توطححوطنلطل ومطف وقطفرعيطرفطفنسطيلبالبوطيل فل وطح ثطععد يدلطعد بطبدفي  نطلحنلودقطرقللدقط
نق ددمطلعحددلطتنددلطل وددقط،فعع ددقفمطف  ددوطنددلطبددق فنطتح ددعط مهددوطيعحددقلطيلبالبددوطفننلددقطيحع اددمطيلبالبددوط

نثدمطل دقحوطفديطحنلودقط،لثدقلطعلدكطتب  طينثمطلنطع قحمطي عحقلطتقق فنطننلقطندقنطعلدكطيلقدق فنطردفطي 
نلقطلفطعوف طعميبيطلنطفم  د وطفديطيلبدميفطفيث دمطيل دوياطيللعبندفطتدقلرالفطيلدقمطبقنديطعميبديطفو دقطععحدلط
يلبالبدددوطتقلقدددق فنطيلبميبددديطتب قحدددمطيعحدددقلط ي شددددق طفطيل دددتع(طينثدددمطلدددنطيعحدددقلوقطتقلقدددق فنطيل م  ددديط



لبالبوطفلنطثمطينثمطل دقحوطفديطيلحندمطلدنطيلقدفي  نطيعحق طتقطع حمط يللفنفا(طف نفنطي فلطرفطي نثم
 ذي دمي

 الصفة الخاصة للعالقة القانونيةثانيًا. 

 طعن ديطيلحدد وطيل فل دوطلنبالبددوطلعحم دكطيلع ددقواطي لدقط تدد طلدنطينطععحدد طيلبالبدوطتقلحدد وطيلدقحددوط وطينط
يلقدق فنطيلددق طتقلبالبدقمطعيمطيلحدنوطععلثدلطعالبدقمطفططق فنطيلدق ط طتقلقق فنطيلبدقمط،عنفنطلعبنقوطتقلق

نلقط لننطينطعنفنطعيمطحنوطتقلقدق فنططتقلقق فنطيلل  يطيفطيلقق فنطيلعهقموطيفطبق فنطي حفيلطيلشدح وط،
يله ددقميطرقللددقطنق ددمطيثقمرددقطع حددم طيلددنطلفنددفاط عبنددفطتقلقددق فنطيلدددق طلثددلطيلعبددف اطفدديطيلل ددقملط

قدفي  نطيلدقحدوط طيلقدفي  نطيلبقلدوطفردعيطردفطي حدلطعلدكط نطيلهويم وطفرعيط ب يطينطيلع قواط ححلطتد نطيل
ف  عددددماطي ددددعلميمططتددددقدفمي يللحددددقلاطيلشدحدددد وطيللعبنقددددوطنطيلدقحددددوطلفنددددفعوطلحلق ددددوطيلحقددددففطفطيلقددددفي  

حلدددق عومط دددفيوطندددق فيط يددددلطيل فلدددوطيمطدقمهودددقذطعلدددكط نطحمندددوطي شددددق طعتدددمطيلحددد ف طع عدددماطحمندددوط
حلق عوقطلوم،طفتعلكط عحقفطيلقماطل وقطعنطرم فطعقن عطح وطي  علميمططيلقفي  نطيلدقحوطتومط  علميم

لعيطفوفي طعميبيطلدنطعميب دوطيلدقمطيلققنديطي م  ديط ندفنططت ن  عننطيلبلفمطعننطح طعبت مطيل ق  طيل م  يط
لحنددفمطتقلقددق فنطيلبميبدديط نطيلبالبددوطلعحدد وطتقلحدد وطيلدقحددوطفردديطلددنطل ددقملطي حددفيلطيلشدحدد وطنلددقط

قق فنطيلحقنمطلوقط  دسطيلحد وطف ندفنطددق طفع دعلمطععحدمكطيلقدفي  نطلدسطيرميفودقطرقللدقطي ودمطعندنطيلط أدع
يله  دد وطيلبميب ددوطع دد طيتددميمطيلددوفي طفرددعيطيلحنددمط   ددحعطعنددنطيلبالبددقمطيلعدديطعدد دلطفدديطلحدد رطيلقددق ف  نط

لطيلع ددقواطتدد نطيللدد  يطفيلعهددقموطنلددقطينطينثددمطبفيعدد رقط  ددمطلعبنقددوطتقل اددقمطيلبددقم،طفلققتددلطعلددكط ط ححدد
يلحقدددففطيللعبنقدددوطتودددقطفوددديطبدددفي  نطعقدددق مطعوددد  طيلدددنطحلق دددوط ددد ق بطيل فلدددوطفططد ودددقعلدددكططيلقدددفي  نطيلبقلدددوط،

ععبندددفطت ددد ق بططد وددقيلددفر  نطع ددد طيلحدد ف طف طععهقفوردددقطف نددفنطعرت قودددقطلحدد ف طتقلحددد ف طي بن ل ددوطلن فلدددوط
ي مينديطيلفر  دوط نطفديطعلدكطعهدقفوطعندنطيل فلوطيلعيطيح يمعوقطفالط لندنطينطعرتدفطعندنطيمينديط  دمط
فعندفنطثقتعدوطفلحدد ف بطيلعرت دفطعتبددق ططتددقلبن م د ق بطيلقدفي  نطيلبقلددوطي ه ت دو،طينددقفوطيلدنطعلدكطي وددقطلعبنقدوط

لرت بعوددددقطي بن ل ددددو،طفف وددددقطعع ددددففطحدددد وطيلبلددددفمطعنددددنطي  ددددعلميمطفعنددددفنطعقلددددوط وطع ددددموطعنددددنطهل ددددسط
  دد نطيمطيهق ددعطفدديطهل ددسطيلبالبددقمطيلعدديط نف ددفيطرمفددقطف وددق،طفودديطي شدددق طفدديطي بندد مط ددفيوطينددق فيطفر

بفي  نط  دمطللعد بطعتدمطيلحد ف طعندسطيلقدفي  نطيلدقحدوطيلعديطعلعدقوطتق لعد ي طفعفحد طتق ودقطلحلفلدوطلدسط
فحد طيلهم لدوط دفيوطفببدمططعأددعيلفر   نطي  لقطفه فيطفقق فنطيلبقفتقمط  دموطعندنطهل دسطي فبدقلطيلعديط

 عطرقللقطي وقطعالثمطعننطيل اقمطي هعلقعيطللنقنطيمعنقتوقطفويطبفي  نطع عو  طحلق وطلنطفر   نطيمطيهق



  ددسطيلحنددمطيلقددفي  نطيللقل ددوطفطي  يم ددوطفطيلقفيعدد طيل  ددعفم وطنلددقطينطينثددمطبفيعدد طيلقددق فنططفعأدددعيللهعلددسط
لعيطريطفيطيلققلعطتبنسطبفيع طيلقق فنطيلدق طيطيآللمبفح طيلقفيع ططفعأدعيلبقمطلعبنقوطتقل اقمطيلبقم،ط

طذبفيع طل  مب

طعق مطعثقمطثالثوطفمفاططففيطنفوطلق

ردفطينطعرت دفطيلقدفي  نطيلبقلدوط لندنطينط حدمكطع دقواطيلقدفي  نطيلدقحدوطنلدقطلدفطندقنطبدق فنطط:االولالفرض 
في  ددنطعميبدديطعنددنطرددعيطي  ددقسطف فددسطط،فهددقمطنلددقطرددفطحددقلطيلقددق فنطيل م  ددييل فلددوط بقبددعطعنددنطعبدد  طيلوط

لثدددق يطفدددقنطعرت دددفطبدددق فنطيلبقفتدددقمطيل م  ددديط ددد حمكطع دددقواطبدددفي  نطدقحدددوطلب  دددوطتبددد مطحدددحوطيلدددوفي طي
ع مطححوطيلدوفي طيلثدق يطفرديططتإثتقميلبميبي،طفقعيط هاطيلشد طيلشدح وطلنقق ف  نطيل م  يطفططتقدحفيل

ل ددقلوط قعندديطينطعنددفنطففددفطيلقددق فنطيلددعوطعددوف طتلفهتدد طفرددفطبددق فنطدددق طفددالط رتددفطبددق فنطيلبقفتددقمط
بددق فنطعددقمطيلددقطيعيطثتددمطحددحوطوفيهدد طيلثددق يطففددفطيلقددق فنطيلدددق ط وطلددمط دد هاطفدديط  دديططيطفرددفيل م  دد

طذلقق فنطعقمطفتعلكطحمكطعرت فطبق فنطعقمطع قواطت نطبفي  نطدقحوطق طيلعولوطع  طف  بقبعطففق

قلطرددفطيلعدد ي طتبدداطيحنددقمطيلقددفي  نطيلبقلددوطيلفر  ددوطعتددمطيلحدد ف ،طفل وددقطعنددنط ددت لطيللثددط:الفرررض الثرراني
بق فنطيلبقفتقمطيلبميبيطح ثط بقبعطعننطي حع قلطفينطيمعنعطيل بلطفيطيلدقم طرقللدقطعمعدعطعن د طندممط
فدديط يدددلطيلبددميفط،طنلددقطعلعدد طتبدداطيحنددقمطبددق فنطيلبقفتددقمطعنددنطهددميممطعوف ددمطيلبلنددوطيلفر  ددوطفيلهددميممط

م توطيلد دلطفديطيلبدميفطيل فلوطيل يدنيطيفطيلددقمهي،طفندالطعدنطعلدكط لندنطينط هد طبدق فنطندطتألنيللق وط
فردفطحندمطط،ي م نطف د همطع د ط ددلطفديطيلبدميفطل طعرت دفطعتدمطيلحد ف طتل ق دتوط شدقرطعهدقموط لدقمسطفدي

 عددقعطمبدمط،طينقفوطيلنطعلدكط لندنطينطعلعد طتبداطيلقدفي  نطي ددميطلثدلطبدق فنطي تق وطيلعشم بقمطيلبمت و
عطنلقطرفطيلحقلطعن  طفيطلهنسطيل فيطدعنقول وطي عدقعطيلبميب  نطفيطيلدقم طآلع ا مطط2335ل  وطط16

ح ددثطفعحددمطيلل فندد وطيلبن ددقطيلل ددعقنوطلال عدقتددقمطلمينددوطيبعددمياطفدديطط2313اددلطي  عدقتددقمطيلبقلددوطلبددقمط
ط.ع بط فلطيه ت وطفعمت و

فرفطعنسطيل ماطيلثق يطف علثلطتعرت فطيلقفي  نطيلبقلوطي ه ت وطعندنطي مينديطيلفر  دوطط:الفرض الثالث
ينع ددعطلددفيرنططتعطيلحددنوطيلعدديط ددمعترطتوددقطحددقحعطيلحددفطتقل فلددوطي ه ت ددوطتفي ددروطيله  دد وطنلددقطلددفت دد

عميبيطيله   وطيل م   وطللفمثطفم  دي،طفع د لقطرقلدعطيلدفيمثطيلدقمطيلقندقوطيلبميبديطتحقد طفديطي مثط فدسط
يلبميبدديطحعددنططيحدد طيلفمثددوطتددقنطيلددفيمثطي د ددمطلددمط  ددعنللطيهددميويمطينع ددقعطيله  دد وطيل م  دد و،طفقلققنددي



ط،لوطيفل وأيمثطيله   وطيل م   وطتفح وقطل  علننطلنطعقم مطي عحققفطيلفيمثطعن  طيلعثتمطلنطينع قعطيلفط
لدنطينع دقعطيلبميبديطلنه  د وططلنعأند  قعنيطلنطيلققنيطيلبميبيطلميهبوطبق فنطيله  د وطيل م  د وططفرفطلق

ننطيمينيطفر  وطف   دحعطيلحدقلط   د طعندنطيل م   وطفتوعيط  رتفطيلققنيطيلبميبيطبق فنطعقمطيه تيطع
طتإحد يمع   عطحنمطيه تيطفيطيلبميفطلثال،طفقعيطربنطيللحنفمطعن  طتقلحنم،طفلقطعننطيللحنلدوطيللدعحدوط

لدددددنطحدددددحع طتح دددددعطبفيعددددد ططلععأنددددد ي لدددددمطتقلع   دددددعطي طينطعميهدددددسطيلشدددددمفرطيلفيهدددددعطعفيفمردددددقطفددددديطيلحندددددمط
فنعلكطيلحقلطيعيطعمطط،ت وطفرع طلنطبفيع طيلقق فنطيلبقم ه ي دعحق طيلقنقميطيل فليطفيطبق فنطيل فلوطي

يلربنطتب مط  عفم وطبق فنطيه تيط فيوطلنطيل قح وطيلشنن وطيمطيللفنفع وطعننطيلع ح لطيلعوط  الحا ط
 حققطيلقمطبقنيطعميبيطفبننطي د مطينط عحميطعنطعلكطتح عط  عفمط فلوطيلقدق فنطي ه تديطفردع طلدمبط

يلققندديطيلبميبدديطبددق فنطعددقمطيه تدديطعنددنطيماطفر  ددو،طف دديطيلحددق مطيللعق لددوطعحقددفطيدددميط دد رتفطف وددقط
 .لنطداللطعرت ق طعننطيمينيط فلوطيدميطيلبن ل ويلع ي طبق فنطعقمطيه تيطدقم طح ف  ط

 مرونة المشرع الوطني ازاء القانون االجنبيثالثًا. 

فلع نطل عقنع ن،طفرعيط ب يطينطيلع قواطيل فليط طينطيلع قواط  عماطح يطي  نطفهف طبق ف  نطحق م نطعنط 
ق ف  نطيه ت د نطيفطيحد رلقطفر ديطف لندنطينط ندفنطيلقدط  حم طيلنطع قواطشميمسطعقتبوطلقدق فنط فلدوطفيحد ب،

ي دمطيه تيطففيطيلحقلع نطفقنطيللشماطيلفر يطعن  طينط ت وط مهوطلنطيللمف وطفيطيلعبقللطلسطيلقدق فنطفط
فرعيطيل لقصط اومطلنطداللطيل  طعن د طعتدمطط،لنققنيطتعرت فطيلقق فنطي ه تيطي ه تيطفعلكطتقل لقص

بفيع ط حدرناطعن ودقطفقد  طتقفيعد طي  د ق ط بفيعد طع دقواطيلقدفي  ن(طفقلقفيعد طي د دمبطعحلدلطلب دنطي هدقوبطيفط
 طرددع طيلل وددفمطيللدددقل طلددعلكطينطعدد مطفهددفطيلددفر يطتعرت ددفطيلقددق فنطي ه تدديطفطيل ددلقصطيلعشددم بيطلنققندديط

يلقفيع ط ب يط  قعطيلع دقواطتق دقعطيلع دقلاطيفطي هدقوبطتعرت دفطبدفي  نطيه ت دوطيلدنطهق دعطيلقدفي  نطيلفر  دوط
عننطي مينيطيلفر  وط،طنلقطينطيل لقصطيلعشم بيطتعرت فطبفي  نطيه ت دوط ب ديطي   حدقلطيفطعد مطيلدعالومط

فد لننطينططفط ي دعحدق طيلعشدم بي(ط،يلقدق فنطيلفيهدعطيلعرت د نطيللحنلوط ي دعحق طيلقندقمي(طفطلقطت
ط،قعطاوددفمطيلع ددقواطيلدد فليطلنقددفي  نعنددفنطلحنلددوطفر  ددوطعرتددفطبددق فنطيه تدديط،فطرددعيطيلحددقلطيحدد طيرددمطي ددت

ح ثطلمط ننطفيطيل قتفطرعيطيل حلطفنق مطنلطلحنلوطفر  وطعرتفطبق ف وقطيلفر يطف ط لن ودقطينطعرتدفط
فب طندقنطعلدكطط،ق طيلقنقميطلعالول نطل فلوطفيح بي دعحفط وطنقنطنلطلنطي دعحق طيلعشم بيطط  م 

ع  لقطنق مطيل  ق بطلبن ل وطيلقفي  نطيللرنقوطح ثط لنكطنلطبق فنطل قحوط  فعطعح  طتح ف طيل فلوطفل سط
فتددعلكطلددمط نددنطر ددقكطع ددقلاطتدد نطيللشددمع نطتعرت ددفطط،نددقنطبددق فنطعددقمطيمطدددق  طعلددكط ددفيوطلدد ط  ددقعطدددقمط



يلبالبددقمط ددفيوطينددقنطيرميفوددقطفطط،فينطنددلطبددق فنط حنددمطهل ددسطي فنددقاطمطيلفر  ددوطنلددقبددفي  نط  ددمطبددفي   و
 ل ددسطيلع ددقلاططد دد فر  دد نطيمطيهق ددع،طفتقللققتددلطفددقنط دد ق بطلتدد يطشدحدد وطيلقددفي  نطيللرنقددوط ل ددسطيلع ددقواط

يددلطيل فلدوطعندنطيلدفر   نطفديط طيللتد  يعط رتفطندلطبدق فنطتح دعطردعيطط،يلهفيوطتعرت فطيلقفي  نطي ه ت وفط
فرددعيط ل ددسطدنددفعومطلقددفي  نطط،فعطنددلطبددق فنطرددمطي شدددق طيلددفر   نفدقمهوددقطفرددعيط ب دديطينطل ددقحوط  دد

ي بن ل وططيللت   نيدمي،طفينطنق فيط يدلطل قحوط  فعطبفي  نطيه ت و،طفعن  ط دن طيلنطينطيععلق ط وطلنط
لدددسططيللتددد   نقاطيهعلدددقاط وطلدددنط،طفردددفط تددد نطي ندددقطيلع دددوطتشدددنلطلرندددفط ل دددسطع دددقواطيلقدددفي  نيفطيلشدحددد 

ط،ع دقواطفديطيردقمطيلشدم بوطي  دالل وفرفطلنطي ععتقميمطيلعيطيععلد رقطيلقدقمن نطتبد مطفهدف طفندمبطيلط،يلع قوا
شم بوطعقلل وطعرتفطعرت ققطيبن ل قطعننطهل سطيلققر  نطفيطح ف طيل فلوطي  الل وطلنطل نل نططد وقعلكط

عنددددنطهل ددددسطيلل ددددنل نطفدددديط يدددددلطحدددد ف طيل فلددددوطي  ددددالل وططف  ددددمطل ددددنل ن،طنلددددقطعرتددددفطعرتقددددقطشدحدددد ق
فدقمهوق،طفقلشدم بوط طعقتدلطلويحلدوطلودقطفديط يددلطيل فلدوطي  دالل وطفدقمهودق،طفلققتدلطعلدكطعردعطيلدتباط

فينطنق ددمطشدم بوطعقلل دوطي طي ودقطعقدمطلدنطيل قح دوطيلبلن ددوططد ودقيلدنطينطيلشدم بوطعمفدمطفندمبطيلع دقواطعلدكط
يللنددو،طفعرت ددفطيلشدددم بوطفددديطاددلطيعحددق طيلددد  نطفطط نطتشددميمبومممطحنددمط  دددمطيلل ددنلنلدددقطيبددطتفهددف طيلدد فل،

ي  الل وطعننط  مطيلل نل نطفيطالطيدعال ط  ق قعومطفلننومطنلقطرفطيلحقلطتقل  توطلوفي طل د حيطلدنط
 وف  ددوطيلددقمطبقندديطل ددنمطح ددثط دد رتفطيلشددم بوطي  ددالل وطفدديطحدد نط رتددفطيلشددم بوطيلل دد ح وطيعيطنددقنط

طذل  ح قطلنطلعرعطيلنقثفل كطنالرلق

ي بن ل ددوطتشددنلط  ددتيط وطيلشدحدد وطفططيللتدد   نفلددنطيلهدد  مطتقلددعنمطينطيلعشددم بقمطيلفر  ددوطيععلدد مطنددالط
ي وقطيبممطتهبلطيل د ق بطلنقدق فنطيلدفر يطفديطي مينديطيلفر  دوطلدسطعرت دفطيلقدق فنطي ه تديطفديطيلبالبدقمط

قععلددق طلتدد يطي بن ل ددوطيل  دت وطفلتدد يطيلشدحدد وطيل  ددت وطلددنطع قحددمرقطفطتأحد يلعديطععحددلطتقلقددق فنطي د ددمط
طذعفيللطيو رقمطع قواطيلقفي  ن

 اختالف القوانين في المسائل الثانويةرابعًا. 

للدقطندقنطيلع ددقواط  شدقطعدنطي دددعال طتد نطبدق ف  نطيفطينثددمطتل ق دتوطعالبدوطلعحددنوطتندلطل ولدقطتب حددمطيفط
،طل قح ددوطيلبلن ددوطعلددكطلفحدد بطيلحنددفل طتدد نطيلقددفي  نط  ددقعطيلع ددقواطلددنطيينثددم،طفوددعيط ب دديط  ددقعطي دددعال

ققلطل وطي عآي تقعطيلرالفطفطق ف وطن نطيلتنفغطفشمفرطيلوفي طفطف قعنيطينط نفنطي دعال طفيطيلل قملطيلث
يلفحدددد وطف قعندددديطينط ط تندددد طي دددددعال طتدددد نطيلقددددفي  نطحدددد طيلل ددددقملطيللنن ددددوطفتبدددداطشددددمفرطيلل ددددميثطفط

لفي سطيلوفي طفي تقعطيل  نطفلثقلطعلكطي ددعال طتد نطيلعبقللطفيطعمنوطي  قنطعننطب  طفطفل وقطط و،يلهفرمط



يل ف  ددموطتشددقنطيلعحددم طتقلعمنددقمطيلل ددعقتن وطفردديطل ددقلوطهفرم ددوطنددعلكطيلد ددقمبطفدديطيلقددق فنطيلبميبدديطفط
ق سطلنطلفي دسطيلدوفي ط،طفوفي طل  حيطلنطل نلوطف نفنطر قكطلقلقمط لننطينط عمععطعن وقطل  ف  لبتوطيل

،طفودددع طيلل دددقملطعبددد طهفرم دددوطعبعددد طتلثدددلطرندددعيطلدددق سبدددق فنط فلدددوططتح دددعطبدددق فنطبقنددديطيل دددوياطيعيطندددقن
ي ه تدديط ط عمعددعطعن دد ط ع هددوطيلع ددقواطي لددقطيلع ددقفمطفردديطلحنددمطف وددقطتدد نطيلقددق فنطيلبميبدديطفطفددق دعال طفدديطي

لددسطبددق فنطبقندديطيل ددوياذطح ددثط   ددمطي د ددمططعححددلطع دد لقط عقددقرسطيلقددق فنطيلفيهددعطيلعرت ددفطفدديطيلحنددم
ي فلطعتددمطيل ددوطي ددعتبق  طتق ددمطفنددمبط حددرناطعن وددقطتقل اددقمطيلبددقمطفرددعيط ب دديطينطي دددعال طفدديطيلل ددقملط
يلثق ف وطرفطيدعال طفيطل قملطلعبنقوطتقفيع طل  مبطعحمكطيلع دقواطت  لدقطي ددعال طفديطيلل دقملطيلهفرم دوط

 ححدلطفديطيلل دقملططي  دعتبق طفقلع دقواتدلطيلع دقفمطفطط طيلم ط طعقتلطيلع دقوايدعال طفيطل قملطلعبنقوطتقفيع
،طفيطيلحق قوطينطيلفنسطم نيطيلنطيلع قواطي لقطيلنطيلع قفيلثق ف وطيلقطي دعال طفيطيلل قملطيلهفرم وط ط 

حنددفلطي د ددمط حددمكطبفيعدد ط حددرناطعن وددقطتقلقفيعدد طعيمطيلعرت ددفطيلنددمفموطفردديطبفيعدد طلفنددفع وطعيمط
طذلتقشمبطفحقعفوطلنع قوا

 زعالصفة الدولية للتناخامسًا. 

  واطيلع قواطت نطبفي  نط فلطل عقنوطتبنوقطعنطيلتباطي دم،ط وطينط لثلطندلطبدق فنط د ق بطعشدم ب وط
فرعيط ب يطينطيلقدفي  نطيللع قوعدوط قعنديطينطعندفنطحدق مبطتد نط فلطععلعدسطتقلشدحد وطيل فل دوطففدفطبفيعد ط

فعحم طعننطط،يبن مطف نروط اقل وطعح مطيلقق فننطيل فليط وط عفيفمطف وقطيمنقنطيل فلوطلنطشبعطفطيلقق فط
لددنطددداللطيلقددفي  نطيلحددق مبطعددنططعددأعييلع ددقواطفحدد طيلع ددقواطيلدد فليطفقلحدد وطيل فل ددوطط أدددععرت قدد طفتددعلكط

مطعقتبددوطل فلددوط فلطل ددعقنوطتبنددوقطعددنطيلددتباطفتددعلكط دددم طعددنطرددعيطيلل وددفمطيلع ددقواطتدد نطبددفي  نط ف ددال
فيحدد بطععبدد  طف وددقطيلقددفي  نطعبدد  ي طيبن ل ددق طلثددلطيلف  ددقمطيللعحدد بطيفطععبدد  طف وددقطيلقددفي  نطعبدد  ي طشدحدد ق طلثددلط

فلنطيلهد  مطتقلدعنمطينطي  الدوطي  ننف ن دف  وطط،فح طيلع قواطيل يدنيط أدعلت قنطفلحم،طفوعيطيلع قواط
 .لدددمطع دددمفطتددد نطيلع دددقواطيلددد يدنيطفيلع دددقواطيلددد فليطفددديطيلحندددفلطفل ودددقطتم رق  دددقطفيلف  دددقمطيللعحددد بطي لم ن دددو

نلقط ط عح طيلع قواطتقلح وطيل فل وطيعطححلطتد نطبدق فنط فلدوطفبدق فنطيحد طل دعبلميعوق،طفيلدعوط حدرناط
عن د طتقلع ددقواطي  ددعبلقموطنلددقطندقنطعن دد طحددقلطيلقددق فنطيل م  دديطفطيلقدق فنطيلهويمددموطيتددقنطدنددفاطيلهويمددمط

  ددسطيلحنددمطيلع ددقواطت ددتعطيلنددمطيلددعوط ثددقمطتدد نطبددق فنطيل فلددوطيلنددقلوطفبددق فنططف أدددع  دديطلالحددعاللطيل مط
ف لننطينطط.يلنفم نطتب طنلوقطيلنطيللق  ققق فنطي للق يطفبق فنطي لويسطفطيل فلوطيللنلفلوطنقلع قواطت نطيل

تدد نطبددفي  نطي عحددق ططععددفيفمطيلحدد وطيل فل ددوطفدديط ددفاطلددنطيلع ددقواط حددرناطعن دد طتقلع ددقواطيللشددعمكطنقلع ددقوا



 قدفمططد د  قفمطت نطبفي  نط فلطل دعقنوطفطيلع دقواطيلد يدنيططد  ي فمتيطفوفط ق طف رطت نطيلع قواطيل فليط
ط.ت نطبفي  نط فلوطفيطل قملطلشعمنوطت  وق

فيعيطنددقنطيلع ددقواطلقحددف طيل مي ددوطرددفطيلع ددقواطيلدد فليطتدد نطبددفي  نط فلطل ددعقنوطتبنددوقطعددنطيلددتباطي دددمط
عنيطعلكطينطعنفنطرع طيل فلطلبعم طتوقطحعنط قتلطع قواطبفي   وق،طلثقلطعلكطرلط لننطينط ع قواطفولط ق

ط:يهقعطيل ق طعنطعلدكطتقعهدقر نطتإ ميم ليلقق فنطي  ميم نيطلسطيلقق فنطيل فموطفيطح نطلمطعبعم ط فم قط
بقنديطيل دوياطبدق فنطط عرعطيلنطيلقدفلطينطيلع دقواط قدفمطتد نطبدفي  نط فلطلبعدم طتودقط وطحعدنط رتدفطاالول

 فلددوطلددقط قعندديطينطعنددفنطي د ددمبطلبعددم طتوددقطلددنطبتددلط فلددوطبقندديطيل ددوياطف  ددع  طرددعيطي عهددق طيلددنطيحدد ط
يلعوطبننطط1525نق فنطثق يطعقمطط23يل فيتفطيلقنقم وطيلعيطععلثلطتحنمطلحنلوطي نسطينطتمففسطفيط
طذآ عيكطيل فف ع وتمفاطعرت فطيلقق فنطيلمف يطفعلكطلب مطيععمي طفم  قطتقلحنفلوط

يلددنطينطعدد مطي ععددمي طتقددق فنط فلددوطلددقط  ددمطلددق سطلددنطيلع ددقوا،طفدد لننطينطعرتددفططعرددع خرررآلتجررا  اواال 
،ط نطحددلطع ددقواطيلقددفي  نط  ددعو  طع ادد مطعرت ددفطبددق فنطيلدد فلطيللحنلددوطبددق فنط فلددوطلددمطعبعددم طتوددقط فلعوددق

لدد طفدديطرددعيطيللهددقل،ططعددأث مفددق ععمي طيهددميوط  ق دديط ط،طوياط طع ادد مطيلبالبددوطف لددقطت  وددقي رددمي طفدديطيل دد
يلبددق يمطيلقتن ددوطلددنطمطتددتباطي عددمي طفط ف بعقدد طينطي عهددق طيلثددق يطرددفطي بددمعطلنحددفيعطرقللددقطيلنددنطيلع ددن

فحدد طيلقددق فنطرقللددقطي وددقطحددق مبطعددنططعأدددعبتددلطهق ددعطلددنطيل قدد ،طفلددنطتددقعطيفلددنطيلع ددن مطتقلقفيعدد طيلعدديط
،طيندقفوطيلدنطينطعرت دفطبدق فنط فلدوطلدمط بعدم طتودقطلدنطنطحد طعبت دمطيل ق د طتدقمعن نروطيبن ل وط اقل  طعند

بتددلطبقندديطيل ددوياطف دد طحلق ددوطلنحقددففطيللنع ددتوطيلعدديطححددلطعن وددقطي فددمي طفدديطعلددكطيلقددق فنطفتبنددسطعلددكط
 ع فمطل  بعومطلنطعنكطيلحقففطفعحق فطلحنحوطيلل  نطت عطعنكطيلحقففطفففيمطلحنحوطيل يمنطفرفطلقط

ط. تقلب يلوط دل
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 القوانين تنازع حل قواعد

 الااااااا  ي ضاااااااي قاااااااانون مااااااان بااااااااك ر عناصااااااار ا التصاااااااا  الدولياااااااة بالصااااااا ة العالقاااااااة اتصاااااااا  ان
 البحااااث ضاااارورة  اااام ،وماااان التنااااازع ذلاااا  يطاااارح ممااااا حكمهااااا فااااي منهااااا كاااا  اختصاااااص تااااداخ 
 نحااااو وعماااا  ، القااااوانين تماااا  تطبياااا  تناساااا  الاااا  وصااااوال ، التنااااازع لحاااا  طريقااااة او وساااايمة عاااان

)  القاااااوانين تناااااازع وقواعاااااد الموضاااااوعية القواعاااااد و ماااااا ، التناااااازع لحااااا  وسااااايمتين ،وتوجاااااد عااااااد 
 .مطمبين خال  من منهما ك  بحث يقتضي ،مما(االسناد قواعد

 

 األول المطلب

 الموضوعية القواعد

. 

 التطبيااااا  بقواعاااااد عميهاااااا يصاااااطم  لاااااذا لمتناااااازع ال اااااور  و المباشااااار بالحااااا  القواعاااااد  اااااذ  تقضاااااي
 كماااااااا ، الباااااااوليس و المااااااادني االمااااااان قواعاااااااد القواعاااااااد  اااااااذ  ضااااااامن وتااااااادخ  المباشااااااار و ال اااااااور 
 مباشاااار حاااا  قواعااااد بانهااااا وتمتاااااز ، الماااااد ، الخاااااص الاااادولي القااااانون بقواعااااد عميهااااا يصااااطم 
 وتجااااااد مباشاااااارة، بصااااااورة مااااااا دولااااااة قااااااانون اختصاااااااص تقاااااارر انهااااااا أ  الجانااااااب وم ااااااردة لمناااااازاع

 المتعمقااااة تماااا  و البحاااار  و الجااااو  بالنقاااا  المتعمقااااة كالقواعااااد الدوليااااة االت اقيااااات فااااي مصاااادر ا
 ولعاااااام 0391 لعاااااام وارشاااااو ات اقياااااة االت اقياااااات  اااااذ  ،ومااااان الشااااايكات ومنهاااااا التجارياااااة بااااااالورا 
 القضاااااا  كموقااااا  الاااااوطني، القضاااااا  احكاااااام القواعاااااد مصااااادر ذ  يكاااااون ان يمكااااان كماااااا ،0390



 بشاااارط القاعاااادة  ااااذ  تقاااار حيااااث الدوليااااة العقااااود فااااي التحكاااايم عماااا  االت ااااا  جااااواز ماااان ال رنسااااي
 دولاااااي عقاااااد فاااااي ورد اذا الاااااذ ب بساااااعر الااااادف  شااااارط وكاااااذل  العقاااااود،  اااااذ  م ااااا  فاااااي التحكااااايم
 .داخمي عقد في ورد اذا وبطالنه

 فاااااان القاااااوانين تناااااازع مساااااا   فاااااي الدولياااااة االت اقياااااات عقاااااد مااااان اساااااتك رت اذا الااااادو  ان ونعتقاااااد
 حساااااااب عماااااا  ستتساااااا (  الموضااااااوعية القواعااااااد )المباشاااااار و ال ااااااور  التطبياااااا  قواعااااااد مساااااااحة
 ارضاااااية لهاااااا وجاااااد اذا الموضاااااوعية القواعاااااد يعتماااااد النااااازاع قاضاااااي كاااااان اذا و االساااااناد، قواعاااااد

 االحااااااوا  مسااااااا   فااااااي المااااااوطن قااااااانون باعتماااااااد تقضااااااي التااااااي القاعاااااادة ذلاااااا  ،م ااااااا  لمتطبياااااا 
 فااااااي ال عميااااااة الجنسااااااية قااااااانون باعتماااااااد تقضااااااي التااااااي القاعاااااادة ،و الجنسااااااية لعااااااديم الشخصااااااية
 فااااااي مصاااااادر ا تجااااااد القواعااااااد  ااااااذ  فم اااااا  الجنساااااايات تعاااااادد عنااااااد الشخصااااااية االحااااااوا  مسااااااا  
 الااااااادولي، القضاااااااا  وقااااااارارات 0391 لعاااااااام ال اااااااا  ات اقياااااااة ومنهاااااااا الدولياااااااة االت اقياااااااات بعااااااا 

 قاضااااااي بامكااااااان  اااااا   نااااااا ي ااااااار الااااااذ  فالسااااااؤا  ،0311لعااااااام نوتباااااااوم قضااااااية فااااااي ومنهاااااااقرار 
 الجااااااواب ؟ االجنبيااااااة المباشااااار و ال ااااااور  التطبيااااا  ذات الموضااااااوعية القواعاااااد يطباااااا  ان النااااازاع
 الدولااااة و القاضااااي دولااااة بااااين دوليااااة ات اقيااااة مصاااادر ا كااااان اذا القواعااااد  ااااذ  اعتماااااد يمكاااان  ااااو

 ظاااااا  فااااااي االجمااااااالي االسااااااناد فكاااااارة طرياااااا  عاااااان اعتماد ااااااا يمكاااااان كمااااااا القواعااااااد  ااااااذ  مصاااااادر
 . االت اقية غياب

 

 الثاني المطلب

 (االسناد قواعد)  القوانين تنازع قواعد

 قواعاااااااد التشاااااااري  مساااااااتو  عمااااااا  لهاااااااا العمماااااااي االسااااااام و فقهاااااااي، اصاااااااطالح االساااااااناد قواعاااااااد ان
 المااااااااادة فااااااااي االصااااااااطالح  ااااااااذا العراقااااااااي المشاااااااارع اعتمااااااااد ،حيااااااااث الخاااااااااص الاااااااادولي القااااااااانون

 الواجااااااب  ااااااو اجنبيااااااا قااااااانون ان تقاااااارر اذا) عماااااا  نصاااااات التااااااي الماااااادني القااااااانون ماااااان( 90/0)
 الااااااادولي بالقاااااااانون تتعماااااا  التاااااااي تماااااا  دون الموضاااااااوعية القواعااااااد منهاااااااا تطباااااا  فانماااااااا التطبياااااا 
 عميهااااااا يصااااااطم  ،كمااااااا العربيااااااة التشااااااريعات بقيااااااة ن سااااااه المعناااااا  الاااااا  ذ باااااات كمااااااا( الخاااااااص
 .القوانين تنازع بقواعد ال قها  بع 



 مهمتهااااا دولااااة كاااا  فااااي الااااوطني المشاااارع يضااااعها التااااي القواعااااد تماااا  بانهااااا القواعااااد  ااااذ  وتعاااار 
 ،وتنتهاااااي لهاااااا مال ماااااة القاااااوانين الك ااااار اجنباااااي عنصااااار ذات قانونياااااة عالقاااااة اساااااناد وظي تهاااااا او

 االساااااناد بقواعاااااد تسااااام  لاااااذا االختصااااااص، لاااااه المساااااند القاااااانون مهماااااة لتبااااادا باالساااااناد مهمتهاااااا
 التنااااااااازع ت اااااااا  النهااااااااا القااااااااوانين تنااااااااازع بقواعااااااااد تساااااااام  كمااااااااا ، االساااااااانادية لمهمتهااااااااا بااااااااالنظر
 واشااااطن ات اقيااااة قباااا  ماااان االخياااار االصااااطالح اسااااتعم  وقااااد ، اك اااار او قااااانونين بااااين الحاصاااا 

 الماااااااادة فااااااي اخاااااار  دولاااااااة ورعايااااااا الدولااااااة بااااااين االسااااااات مارية المنازعااااااات لتسااااااوية 0391 لعااااااام
 .منها( 24)

 فاااااي االساااااتعالمات بمكاتاااااب االساااااناد قواعاااااد وظي اااااة او مهماااااة ارمنجاااااون ال رنساااااي ال قياااااه وشااااابه
 القطار رصي ل المسافر توجيه مهمتها القطار محطات

 بالعناصاااااار االحاطاااااة ماااااان الباااااد كااااااان القواعاااااد لهااااااذ  القاااااانوني التاصااااااي  عمااااا  الوقااااااو  والجااااا 
 التعاااار  ماااان البااااد كااااان ذلاااا  ،وقباااا  خصا صااااها  اااام وماااان عممهااااا، وطريقااااة منهااااا تتشااااك  التااااي

 .فروع  ال ة خال  من ،وذل  لها التاريخي لمتطور

 األو  ل رع

 القوانين تنازع لقواعد التاريخي التطور

 مااااادن قاااااوانين باااااين عشااااارالميالد  ال الاااااث القااااارن مناااااذ القاااااوانين تناااااازع ظهاااااور بااااادايات كانااااات لقااااد
 متعاااااددة بقواعاااااد التناااااازع مواجهاااااة الااااا  الوقااااات ذلااااا  فاااااي ال قهاااااا  تصاااااد  فقاااااد ايطالياااااا، شاااااما 

 التاريخيااااااة التطااااااور نسااااااتعر  ان ويمكاااااان اخاااااار  الاااااا  فتاااااارة ماااااان القواعااااااد  ااااااذ  اليااااااة واختم اااااات
 محاور ستة خال  من وذل  بها مرت التي التاريخية المراح  حسب مدارس عدة عبر

 

 القديمة االيطالية االحوا  مدرسة-: اوال

 عماااا  بالتحشااااية وذلاااا  الروماااااني القااااانون متااااون عماااا  الشاااارح منهجيااااة اعتماااادت المدرسااااة و ااااذ 
 الااااااذ  القااااااانون عاااااان االخياااااار تسااااااا  حيااااااث واكااااااورس بااااااارتو  ال قيااااااه رواد ااااااا وماااااان النصااااااوص،

 ام االولااااا ؟ المدنياااااة قاااااانون ، ااااا  ماااااودين قرياااااة فاااااي بولاااااوني مديناااااة مااااان ماااااواطن وصاااااية يحكااااام



 ،و اااااو اجرا  اااااا محااااا  لقاااااانون وموضاااااوعا شاااااكال الوصاااااية  اااااذ  خضاااااوع الجاااااواب فكاااااان ال انياااااة؟
 التااااي االباااارام محاااا  لقااااانون التصاااار  خضااااوع قاعاااادة نشااااات وعنااااد ا مااااودين مدينااااة قااااانون  نااااا

 الوقااااات فاااااي االبااااارام محااااا  لقاااااانون التصااااار  شاااااك  خضاااااوع لقاعااااادة التااااااريخي االصااااا  تشاااااك 
 بهااااااا اخااااااذت التااااااي ،و القاضااااااي لقااااااانون االجاااااارا ات خضااااااوع قاعاااااادة منهااااااا واشااااااتقت الحاضاااااار،

 النظريااااااة  ااااااذ  جااااااا ت كمااااااا ، الحقااااااا   ساااااايرد كمااااااا العراقااااااي التشااااااري  ،ومنهااااااا التشااااااريعات اك اااااار
 وخضاااااوع ، حدو ااااه محاااا  لقااااانون الضاااااار ال عاااا  خضااااوع ومنهااااا القاااااوانين تنااااازع قواعااااد باااابع 
 بااااين بالت رقااااة العااااام النظااااام فكاااارة باااادايات النظريااااة  ااااذ  وضااااعت كمااااا موقعهااااا، لقااااانون االمااااوا 
 .والمستحسنة البغيضة االحوا 

 خاصاااااااة قواعاااااااد وضاااااااعت انهاااااااا ،منهاااااااا االنتقاااااااادات مااااااان لعااااااادد تعرضااااااات النظرياااااااة  اااااااذ  ان اال
 وانماااااا الحماااااو  عميهاااااا تخااااارج عاماااااة قواعاااااد تضااااا  لااااام النظرياااااة ان يعناااااي و اااااذا فردياااااة، لحااااااالت
 . م الية مبادئ و ي ، العق  و العدالة بمبادئ تستهد  كانت

 

 

 ال رنسية المدرسة-: انيا

 ال قيااااااه رواد ااااااا وماااااان ، الماااااايالد  عشاااااار السااااااادس لمقاااااارن المدرسااااااة  ااااااذ  ظهااااااور بدايااااااة وتعااااااود
 ،فااااي  انويااااة بصااااورة عينيااااة واحااااوا  شخصااااية احااااوا  قساااامين الاااا  االحااااوا  قساااام الااااذ  ديمااااوالن
 ب كاااااارة النظريااااااة  ااااااذ  اصااااااحاب جااااااا  كمااااااا ر يسااااااية بصااااااورة نجتريااااااه دار ال قيااااااه اعتمااااااد ا حااااااين

 . اعال  النوعين من باالحوا  تتص  التي تم  و ي المختمطة االحوا 

 و وطاااااااااال  وزواج ا مياااااااااة مااااااااان باالنساااااااااان يتصااااااااا  ماااااااااا كااااااااا  الشخصاااااااااية االحاااااااااوا  وتتضاااااااامن
 االحااااااااوا  لخضااااااااوع التاااااااااريخي االصاااااااا  تشااااااااك  القاعاااااااادة ،و ااااااااذ  المااااااااوطن لقااااااااانون اخضااااااااعت
 لااااابع  بالنسااااابة الجنساااااية قاااااانون  اااااو والاااااذ ( الماااااوطن قاااااانون) الشخصاااااي لمقاااااانون الشخصاااااية

 . الحاضر الوقت في العرا  ومنها العربية الدو  و االجنبية الدو 



 تصااااار  كااااا  فاخضااااا . ومنقاااااو  عقاااااار مااااان بااااااالر  يتصااااا  ماااااا فهاااااي العينياااااة االحاااااوا  اماااااا
 المالاااااا  مااااااوطن لقااااااانون بمنقااااااو  تصاااااار  كاااااا  واخضاااااا  العقااااااار، موقاااااا  لقااااااانون العقااااااد ومنااااااه
 ،ونجااااد المنقولااااة و العقاريااااة االمااااوا  بااااين مااااا التطبياااا  الواجااااب القااااانون فااااي ال صاااا  تاااام ،و كااااذا

 و البريطاااااااااني القااااااااانون مسااااااااتو  عماااااااا  الحاضاااااااار الوقاااااااات فااااااااي قواعااااااااد  كااااااااذا لم اااااااا  تطبيقاااااااات
 الوصااااااية و الميااااااراث عماااااا  التطبياااااا  الواجااااااب القااااااانون فااااااي ماااااانهم كاااااا  ميااااااز ،حيااااااث ال رنسااااااي
 لقاااااانون المنقولاااااة التركاااااة خضاااااعت حاااااين فاااااي العقاااااار، موقااااا  لقاااااانون خضاااااعت العقارياااااة فالتركاااااة
 فااااااي التطبياااااا  الواجااااااب القااااااانون اطااااااار فااااااي التمييااااااز  ااااااذا ساااااانممس كمااااااا) (. المتااااااوفي مااااااوطن
 .لمزوجين المالي النظام

 

 العقارياااااة بااااااالموا  المتعمقاااااة التصااااارفات خضاااااوع قاعااااادة العاااااالم دو  جميااااا  اعتمااااادت حاااااين فاااااي
 . الحقا   سيرد كما العراقي التشري  موق   و  ذا موقعها لقانون والمنقولة

  اااااذ  اصاااااحاب عناااااد االصااااا   اااااو و اااااذا االقميماااااي لمقاااااانون المختمطاااااة االحاااااوا  اخضاااااعت وقاااااد
 لقااااااانون اخضاااااا  حيااااااث الضااااااار ال عاااااا  و التصاااااار  لشااااااك  بالنساااااابة الحااااااا   ااااااو كمااااااا النظريااااااة
 .منهم ك  حصو  مكان

 االرادة لقااااانون العقااااد خضااااوع قاعاااادة ابتااااداع الاااا  ديمااااوالن ال رنسااااي ال قيااااه الاااا  ال ضاااا  ويعااااود
)  التصاااااار  شااااااك  بااااااين النظريااااااة  ااااااذ  ظاااااا  فااااااي ال صاااااا  تاااااام ،حيااااااث الضاااااامنية او الصااااااريحة

 ال اااااااني اخضاااااا  حااااااين فااااااي االباااااارام محاااااا  لقااااااانون االو  خضااااااوع ،فااااااابقوا وموضااااااوعه ،(العقااااااد
 و شااااااكال خاضاااااا  العقااااااد يبقاااااا  العقااااااد لحكاااااام قااااااانون اختيااااااار عاااااادم حالااااااة ،وفااااااي االرادة لقااااااانون

 خضاااااااوع لقاعااااااادة التااااااااريخي االصااااااا  تشاااااااك  القاعااااااادة ،و اااااااذ  االبااااااارام محااااااا  لقاااااااانون موضاااااااوعا
 ومنهاااااا والعربياااااة االجنبياااااة الااااادو  مساااااتو  عمااااا  المطبقاااااة و االرادة لقاااااانون العقدياااااة االلتزاماااااات

 . الحاضر الوقت في العرا 

 الحااااااالت بعاااا  فاااااي المسااااتقبمي التطاااااور مواكبااااة تساااااتطي  لاااام انهاااااا النظريااااة  اااااذ  عماااا  ويؤخااااذ
 النظريااااة عجااااز عاااان يعباااار و ااااذا  ال ااااة ف ااااة اضااااافت  اااام ف تااااين الاااا  االحااااوا  قساااامت انهااااا باااادلي 



 ال  ااااااات ضاااااامن تصااااااني  لهااااااا واليوجااااااد تظهاااااار ان يمكاااااان التااااااي االحتماااااااالت جمياااااا  لمواجهااااااة
  لها الحاكم القانون مجهولية يعني مما ال ال ة

 الهولندية المدرسة-: ال ا

 (الدولية المجاممة مدرسة)

 العمميااااة و االلزاميااااة الصاااا ة انكااااار الاااا  فااااذ بت الدوليااااة المجاممااااة مباااادا المدرسااااة  ااااذ  اعتماااادت
 قواعااااد لتطبياااا  دولااااي التاااازام أ  عميااااه يقاااا  ال الناااازاع قاضااااي ان عماااا  واكاااادت االسااااناد، لقواعااااد

 القاضاااااااي لتقااااااادير يخضااااااا  تطبيقهاااااااا ان كماااااااا المجامماااااااة، باااااااداف  يطبقهاااااااا  اااااااو وانماااااااا االساااااااناد،
 الدوليااااة، الحاااادود عباااار الحركااااة عماااا  قابميتااااه القااااانون عماااا  انكاااارت انهااااا الاااا  اضااااافة ، الااااوطني
 التناااااازع أ  ، لمقاااااوانين الااااادولي التناااااازع ب كااااارة جاااااا ت انهاااااا المدرساااااة  اااااذ  الااااا  ال ضااااا  ويعاااااود
 عناااااااد المااااااادن قاااااااوانين باااااااين الاااااااداخمي التناااااااازع فكااااااارة باااااااذل  فنقمااااااات مساااااااتقمة دو  قاااااااوانين باااااااين

 .الدولي التنازع فكرة ال  ال رنسيين عند المقاطعات قوانين بين والتنازع االيطالين

 العمميااااااة االلزاميااااااة الصاااااا ة انكاااااارت انهااااااا ابرز ااااااا انتقااااااادات لعاااااادة النظريااااااة  ااااااذ  تعرضاااااات لقااااااد
 جميااااا  تحماااا  قانونياااااة قواعااااد الحاضااااار الوقاااات فاااااي القواعااااد  اااااذا ان حااااين فاااااي االسااااناد لقواعااااد

 ومنهااااااا العااااااالم دو  جمياااااا  فااااااي تشااااااريعيا تنظيمااااااا ومنظمااااااة االلاااااازام ومنهااااااا القواعااااااد خصااااااا ص
 .العرا 

 الحدي ة االيطالية المدرسة-: رابعا

  اااااو االسااااات نا  و القاااااوانين تطبيااااا  فاااااي االصااااا  و اااااو الشخصاااااية مبااااادا النظرياااااة  اااااذ  اعتمااااادت
 االيطاااااااالي ال قياااااااه النظرياااااااة  اااااااذ  رواد ،ومااااااان االقميمياااااااة مبااااااادا اسااااااااس عمااااااا  القاااااااوانين تطبيااااااا 
 وعماااا  دولااااة، تكااااوين حاااا  امااااة لكاااا  بااااان القاضااااي و الجنساااايات، مباااادا اعتمااااد الااااذ  مانشاااايني

 القاااااااانون ان ،أ  الجنساااااااية لقاااااااانون الشخصاااااااية االحاااااااوا  خضاااااااوع بقاعااااااادة جاااااااا  االسااااااااس  اااااااذا
  ااااااذا وفااااااي دولااااااتهم، قااااااانون غياااااار قااااااانون ظاااااا  فااااااي كااااااانوا وان الااااااوطنيين لحكاااااام يمتااااااد االخياااااار
 و الااااااداخ  فااااااي الااااااوطنين عماااااا  تمارسااااااها شخصااااااية ساااااايادة لهااااااا دولااااااة كاااااا  بااااااان اكااااااد الساااااايا 
 .الخارج



 مساااااتو  عمااااا  االن الساااااا دة االساااااناد بقاعااااادة جاااااا ت بانهاااااا النظرياااااة  اااااذ  الااااا  ال ضااااا  ويعاااااود
 وجميااااااااا  االيطاااااااااالي و االلمااااااااااني و ال رنساااااااااي التشاااااااااري  ومنهاااااااااا االجنبياااااااااة التشاااااااااريعات بعااااااااا 

 ،الطاااااال  الااااازواج) الشخصاااااية االحاااااوا  بخضاااااوع والقاضاااااية العااااارا  ومنهاااااا العربياااااة التشاااااريعات
 .الجنسية لقانون( الخ.... الن قة ، البنوة ،

 وانعاااادام العالقااااة، اطاااارا  جنسااااية اخااااتال  ،ومنهااااا لحاااااالت حااااال تقاااادم لاااام النظريااااة  ااااذ  ان اال
 تماااااارس الدولاااااة ان حاااااين فاااااي شخصاااااية الدولاااااة سااااايادة باااااان قالااااات انهاااااا عااااان فضاااااال الجنساااااية،
  اااااااذ  وخاااااااارج حااااااادود ا داخااااااا  فاااااااي لماااااااوطنيين بالنسااااااابة شخصاااااااية معاااااااا السااااااايادة مااااااان ناااااااوعين
 .اراضيها عم  لالجانب بالنسبة واقميمية الحدود،

 االلمانية المدرسة -:خامسا

 العالقااااة تحمياااا  اسااااموب انتهجاااات انهااااا حيااااث ماااان السااااابقة الماااادارس عاااان المدرسااااة  ااااذ  تختماااا 
 ذلاااااا  اكاااااادت كمااااااا ومختمطااااااة اقميميااااااة و شخصااااااية الاااااا  وتصااااااني ها القااااااوانين تحمياااااا  ماااااان باااااادال

 جاااااااا  الاااااااذ  ساااااااافيني االلمااااااااني ال قياااااااه المدرساااااااة  اااااااذ  رواد ومااااااان الساااااااابقة المااااااادارس بعااااااا 
 ،وقااااا   قمهااااا مركااااز عاااان لمكشاااا   ال ااااة، عناصاااار الاااا  ،وتحميمهااااا القانونيااااة العالقااااة بمصااااطم 

 الواجااااااب  ااااااو ساااااايكون المكااااااان  ااااااذا قااااااانون  اااااام وماااااان مااااااا، مكااااااان فااااااي مركااااااز عالقااااااة لكاااااا  ان
 .عميها التطبي 

 االختيااااار  الخضااااوع عواماااا   ال ااااة خااااال  ماااان العالقااااة مكااااان مااااوطن عاااان الكشاااا  فااااي ويعتمااااد
 كاسااااااس الدولياااااة المجامماااااة فكاااارة ساااااافيني انكااااار كماااااا الطبيعااااي القاااااانون ،و القاااااانوني المركااااز ،و

 الغاياااااااة بوصااااااا ها العدالاااااااة باسااااااااس ،واساااااااتبدالها التطبيااااااا  الواجاااااااب االجنباااااااي القاااااااانون لتطبيااااااا 
 بوجاااااود قاااااا  حياااااث العاااااام النظاااااام فكااااارة طاااااور اناااااه كماااااا العاااااالم، دو  مشااااارعي لجميااااا  المشاااااتركة
 االحتجااااااج فااااارص تظهااااار غياباااااه ظااااا  فاااااي الااااادو  بعااااا  باااااين القاااااانوني االشاااااترا  مااااان درجاااااة
 . العام بالنظام

 

 



 الحدي ة ال رنسية المدرسة-:سادسا

 غااااااار  قاااااااانون لكااااااا  ان عمااااااا  اكاااااااد الاااااااذ  بيمياااااااة ال رنساااااااي ال قياااااااه المدرساااااااة  اااااااذ  رواد مااااااان
 ،وحمايااااااة العامااااااة المصاااااامحة تحقياااااا  غرضااااااه كااااااان فااااااان ، بطبيعتااااااه القااااااانون يطباااااا  اجتماااااااعي
 الخاصاااااة المصااااامحة تحقيااااا  غرضاااااه كاااااان ،وان عاماااااة بطبيعاااااة القاااااانون فيطبااااا  الدولاااااة سااااايادة
 تتغمااااب يااااهبيم يقااااو  العامااااة القااااوانين ،و خاصااااة طبيعااااة القااااانون فياخااااذ االفااااراد مصااااال  وحمايااااة
 وامتااااداد ن ااااوذ لهااااا القااااوانين  ااااذ  تجااااد ال  اااام وماااان االسااااتمرار، صاااا ة عماااا  العمااااوم صاااا ة فيهااااا
 ،اماااااا االقميمياااااة بمبااااادا محكوماااااة فتكاااااون االقميمياااااة بالحااااادود محاااااددة وانماااااا الدولاااااة حااااادود خاااااارج

 صااااا ة االساااااتمرارعم  صااااا ة فيهاااااا تتغماااااب حياااااث الحااااادود عبااااار ممتااااادة فتكاااااون الخاصاااااة القاااااوانين
 داخااااا  الغالاااااب فاااااي الاااااوطنيين عمااااا  فتطبااااا  الشخصاااااية بمبااااادا محكوماااااة تكاااااون وباااااذل  العماااااوم،
 كااااااان سااااااوا  الدولااااااة داخاااااا  االوضاااااااع عمااااااوم عماااااا  تطباااااا  العامااااااة وخارجهااااااا؟،والقوانين الدولااااااة
 القااااااانون و العقوبااااااات قااااااانون الم ااااااا  ساااااابي  عماااااا  منهااااااا ،ونااااااذكر اجانااااااب ام وطنيااااااين اطرافهااااااا
 المتم ماااااااة و االجنبياااااااة القاااااااوانين لتطبيااااااا  المخاااااااتمط باالسااااااااس جاااااااا ت النظرياااااااة فهاااااااذ  االدار ،
 وطبيعااااااة العالقااااااة بحسااااااب مت اوتااااااة بنسااااااب ولكاااااان معااااااا االقميميااااااة و الشخصااااااية مباااااادا باعتماااااااد
 مباااادا ماااان اك اااار االقميميااااة بمباااادا محكااااوم يكااااون فاااااالو  خاااااص، ام عااااام كااااان اذا فيمااااا القااااانون

 لمحقاااااااااو  الااااااااادولي االحتااااااااارام بمبااااااااادا جاااااااااا ت ،كماااااااااا باااااااااالعكس الخااااااااااص والقاااااااااانون الشخصاااااااااية
 اصاااااولي بشاااااك  قاااااانون ظااااا  فاااااي تكوينياااااة شااااارا ط يساااااتوف  حااااا  كااااا  ان المكتسبة،ومضااااامونها

 ،أ  الخاااااارج فاااااي الااااادولي الن ااااااذ ويحاااااوز الاااااداخ  فاااااي المكتساااااب الحااااا  وصااااا  ياخاااااذ وصاااااحي 
 : بشرطين ولكن يكون قانون أ  نطا  تحت احترامه يجب الح   ذا ان

 المااااااااراد الدولااااااااة قباااااااا  ماااااااان بااااااااه مقاااااااار بااااااااه االحتجاااااااااج المااااااااراد المكتسااااااااب الحاااااااا  يكااااااااون ان -0
 .فيها به االحتجاج

 االحتجااااااج الماااااراد الدولاااااة فاااااي االداب و العاااااام لمنظاااااام مخاااااال  غيااااار الحااااا   اااااذا يكاااااون ان -4
 .فيها به

 ان أ  الخااااااص و العاااااام الغااااار  فيهاااااا يخاااااتمط القاااااوانين اغماااااب ان النظرياااااة  اااااذ  عمااااا  ويؤخاااااذ
 وبااااذل  القااااانون، فااااي الخاااااص عاااان العااااام الغاااار  فصاااا  ،ويتعااااذر لهمااااا جااااام  القااااوانين  ااااد 



 ماااان المكتساااابة الحقااااو  فكاااارة اخاااارج بيميااااه ال قيااااه ان كمااااا  نااااا يتعطاااا  النظريااااة  ااااذ  اساااااس فااااان
 االحتجاااااااج الن التنااااااازع يحاااااار  الحقااااااو  بهااااااذ  االحتجاااااااج ان حااااااين القااااااوانين،في تنااااااازع اطااااااار
 سااااب  ي تاااار  ذاتاااه بحااااد و اااذا الحاااا   اااذا بموجبااااه اكتسااااب الاااذ  القااااانون معرفاااة يقتضااااي بحااا 
 .المكتسب بالح  االحتجاج عم  القوانين تنازع

 

 خصائصها وبيان( اإلسناد قواعد) القوانين تنازع  قواعد تعريف

 مهمتهااااا دولااااة كاااا  فااااي الااااوطني المشاااارع يضااااعها التااااي القواعااااد تماااا  بانهااااا القواعااااد  ااااذ  تعاااار 
 ،وتنتهاااااي لهاااااا مال ماااااة القاااااوانين الك ااااار اجنباااااي عنصااااار ذات قانونياااااة عالقاااااة اساااااناد وظي تهاااااا او

 االساااااناد بقواعاااااد تسااااام  لاااااذا االختصااااااص، لاااااه المساااااند القاااااانون مهماااااة لتبااااادا باالساااااناد مهمتهاااااا
 وقااااااد التنااااااازع، ت اااااا  النهااااااا القااااااوانين تنااااااازع بقواعااااااد تساااااام  كمااااااا ، االساااااانادية لمهمتااااااا بااااااالنظر
 المنازعاااااااات لتساااااااوية 0391 لعاااااااام واشاااااااطن ات اقياااااااة قبااااااا  مااااااان االخيااااااار االصاااااااطالح اساااااااتعم 

 ال رنساااااي ال قياااااه وشااااابه. منهاااااا( 24) الماااااادة فاااااي اخااااار  دولاااااة ورعاياااااا الدولاااااة نباااااي االسااااات مارية
 القطاااااااار محطاااااااات فاااااااي االساااااااتعالمات بمكاتاااااااب االساااااااناد قواعاااااااد وظي اااااااة او مهماااااااة ارمنجاااااااون
 القطار لرصي  المسافر توجيه مهمتها

 

 القاااااانون و االساااااناد وضاااااابط االساااااناد فكااااارة  اااااي عناصةةةةةر ثالثةةةةةة مااااان االساااااناد قاعااااادة وتتكاااااون
 طبيعتهااااا عاااان ويكشاااا  التنااااازع موضااااوع المسااااا مة او العالقااااة  ااااي االسااااناد ف كاااارة. اليااااه المسااااند
 تتم ااااااا  مساااااااندة افكاااااااار شاااااااك  عمااااااا  العالقاااااااات يصااااااان  فااااااااالخير التكييااااااا  آلياااااااة خاااااااال  مااااااان

 المتعمقاااااة المالياااااة التصااااارفات و الوصاااااية و المياااااراث و الن قاااااة و الطاااااال  و الااااازواج و باال مياااااة
 التصاااااااارفات وكااااااااذل  فيهااااااااا الحاااااااا  لكسااااااااب ساااااااابب أ  او الحيااااااااازة و بالعقااااااااد منقااااااااو  ام بعقااااااااار
 بالقاااااانون االساااااناد فكااااارة تصااااا  التاااااي الوسااااايمة  فهاااااو االساااااناد ضاااااابط و العقدياااااة، وغيااااار العقدياااااة
 كاناااااات ولمااااااا العالقااااااة  قاااااا  مركااااااز ماااااان وطبيعتااااااه وجااااااود  يسااااااتمد الضااااااابط و ااااااذا اليااااااه المسااااااند
 كاااااااان فااااااااذا السااااااابب و الموضاااااااوع و االشاااااااخاص و اااااااي عناصااااااار  ال اااااااة مااااااان تتكاااااااون العالقاااااااة
 الشااااااخص ماااااان تسااااااتمد أ  شخصااااااية طبيعتااااااه سااااااتكون الضااااااابط فااااااان االو  العنصاااااار مركز ااااااا



 مساااااا   مااااان العالقاااااة فتحساااااب الدولاااااة حساااااب الماااااوطن او الجنساااااية بمظهااااار الضاااااابط ويظهااااار
 مااااان ال ااااااني العنصااااار العالقاااااة  قااااا  مركاااااز كاااااان اذا اماااااا واال مياااااة كاااااالزواج الشخصاااااية االحاااااوا 
 ماااااان يسااااااتمد أ  اقميمااااااي ساااااايكون الضااااااابط و العينيااااااة االحااااااوا  مسااااااا   ماااااان فسااااااتكون العالقااااااة
 ال الاااااااث العنصااااااار العالقاااااااة  قااااااا  مركاااااااز كاااااااان اذا اماااااااا الماااااااا  بموقااااااا  ويتم ااااااا  طبيعتاااااااه االقمااااااايم
 عقديااااااة عالقااااااة -0  تكااااااون ان امااااااا و ااااااي ال ال ااااااة ، االوصااااااا  احااااااد عماااااا  العالقااااااة فسااااااتكون

 ماااااااان كاناااااااات فااااااااان ، الشااااااااكمي  الطاااااااااب  عميهااااااااا يغمااااااااب عالقااااااااة -9 عقديااااااااة غياااااااار عالقااااااااة -4
 تالقااااااي عماااااا  مبنااااااي العقااااااد ان حيااااااث العقااااااد ماااااان طبيعتااااااه سيسااااااتمد فالضااااااابط االو  الوصاااااا 

 الوصاااااااا  ماااااااان كاناااااااات اذا امااااااااا(  االرادة ضااااااااابط)  اراد  يكااااااااون الضااااااااابط فااااااااان طاااااااارفين ارادة
 و الناااااااف  كال عاااااا  العالقااااااة فيااااااه تركاااااازت الااااااذ  المكااااااان ماااااان طبيعتااااااه ياخااااااذ فالضااااااابط ال اااااااني
 فيسااااااتمد ال الااااااث الوضاااااا  عماااااا  كاناااااات اذا امااااااا ال عاااااا  حاااااادوث محاااااا  الضااااااابط فيكااااااون الضااااااار
 بمحاااا  الغالااااب فااااي يتم اااا  و نااااا بالشااااك  الماااارتبط التصاااار  نشااااو  مكااااان ماااان وجااااود  الضااااابط
 .التصر  نشو 

  ااااي  ف ااااات خمسااااة عماااا  التنااااازع نطاقهااااا فااااي يحصاااا  التااااي المسااااا    تكااااون ذلاااا  عماااا  وبنااااا 
: 

 الشخصية االحوا  مسا   -0

 .العينية االحوا  مسا   -4

 العقود مسا   -9

 عقدية الغير مسا   -2

 .الشك  مسا   -1

 قاعاااااادة تكااااااوين عناصاااااار ماااااان ال الااااااث العنصاااااار و ااااااو ، االختصاااااااص لااااااه المسااااااند القااااااانون امااااااا
 فكااااارة جمااااا  حاصااااا  عااااان يعبااااار الاااااذ  و العالقاااااة فاااااي التطبيااااا  الواجاااااب القاااااانون ، اااااو االساااااناد
 مسااااتمد الضااااابط كااااان فااااان الضااااابط ماااان طبيعتااااه القااااانون وياخااااذ االسااااناد ضااااابط ماااا  االسااااناد
 فيكاااااااون الوصااااااا  تطبيااااااا  القاااااااانون وياخاااااااذ شخصاااااااي فالضاااااااابط العالقاااااااة اطااااااارا  مااااااان وجاااااااود 



 الضااااااابط فيهااااااا يكااااااون باال ميااااااة الخاصااااااة االسااااااناد ل كاااااارة بالنساااااابة الحااااااا   ااااااو كمااااااا شخصااااااي
 شخصااااااي القااااااانون فيكااااااون العاااااارا  و الاااااادو  مسااااااتو  عماااااا  الجنسااااااية  ضااااااابط و ااااااو شخصااااااي
 موقاااااا  و ااااااو بعقااااااار بالتصاااااار  المتعماااااا  االقميمااااااي لمضااااااابط بالنساااااابة و كااااااذا الجنسااااااية قااااااانون
 بالنساااابة امااااا المااااا  موقاااا  قااااانون و ااااو اقميمااااي قااااانون اليااااه المسااااند القااااانون يكااااون حيااااث العقااااار

 و كاااااذا االرادة قاااااانون فياااااه القاااااانون فيكاااااون االرادة ضاااااابط و اااااو العقاااااود مااااان المساااااتمد لمضاااااابط
 .بالشك  المتعم  وكذل  العقد  غير لمتصر  بالنسبة

 كاالتي اعال  العناصر عم  االم مة بع  نسو  ان ويمكن

 اليه المسند القانون االسناد ضابط االسناد فكرة

 الجنسية  اال مية

 الشخصي القانون الموطن

 (الجنسية قانون)

 الشخصي القانون الزوج موطن او جنسية الطال 

 الموطن او الجنسية قانون

 (الما  موق  قانون) اقميمي قانون الما  موق  بما  التصر 

 اقميمي قانون ال ع  حدوث مح  الضار ال ع 

 االرادة قانون االرادة العقود

 االحااااااوا  مسااااااا   جمياااااا  وتحكاااااام شخصااااااية القااااااوانين المتقاااااادم التقساااااايم وبحسااااااب تكااااااون وبااااااذل 
 اعاااااااال  القاااااااوانين باااااااين تقااااااا  وقاااااااوانين العينياااااااة المساااااااا   جميااااااا  وتحكااااااام واقميمياااااااة الشخصاااااااية،

 .االرادة قانون ويم مها

 

 (اإلسناد قواعد) القوانين تنازع قواعد  خصائص



 منهاااااا تتشاااااك  التاااااي العناصااااار  ااااام القواعاااااد لهاااااذ  التااااااريخي التطاااااور عمااااا  التعااااار  بعاااااد        
 العامااااااة بالخصااااااا ص اتصااااااافها عاااااان فضااااااال القواعااااااد تماااااا  ان فنسااااااتنت  القواعااااااد عماااااا  واخياااااارا
 . و ي ذاتية خصا ص لها القانونية لمقواعد

 باسااااناد تنحصاااار وظي تهااااا انمااااا التنااااازع تحاااا  ال انهااااا بمعناااا  مباشاااارة غياااار حاااا  قواعااااد انهااااا -0
 بنقاااااا  تقااااااوم فهااااااي الناااااازاع عماااااا  تطباااااا  ان دون مااااااا دولااااااة لقااااااانون الاااااادولي البعااااااد ذات العالقااااااة
 االخيااااار القاااااانون مهماااااة لتبااااادا مهمتهاااااا ،وتنتهاااااي ماااااا قاااااانون لحسااااااب بالعالقاااااة المتعمقاااااة النااااازاع

 يوصااااا ها السااااابب لهاااااذا االساااااناد، بقواعاااااد عميهاااااا اصاااااطم  لاااااذا النااااازاع وحساااااب( العالقاااااة حكااااام)
 عاااااان تتميااااااز بااااااذل  و ااااااي ، مباشاااااار بشااااااك  لمناااااازاع حاااااا  التقاااااادم صااااااما  قواعااااااد بانهااااااا الاااااابع 
 . مباشر ح  قواعد  االخيرة بوص  الموضوعية القواعد

 فااااي االختصاااااص تعطااااي ان يمكاااان فهااااي الغالبيااااة را  عماااا  الجانااااب مزدوجااااة قواعااااد انهااااا -4
 ال قواعااااد فهااااي اجنبااااي قااااانون لحساااااب ذلاااا  يكااااون ان وممكاااان الااااوطني لمقااااانون والحساااام الحكاااام
 التكييااااا  بعاااااد اال بموجبهاااااا المخاااااتص القاااااانون يعااااار  وال االختصااااااص يكاااااون لااااام ابتااااادا  تقااااارر

 فيكااااااون االخياااااار جنسااااااية بقااااااانون تحكاااااام الشااااااخص ا ميااااااة ذلاااااا  م ااااااا  العالقااااااة طبيعااااااة بحسااااااب
 اجنبااااااي الشااااااخص كااااااان اذا اجنبااااااي قااااااانون ويكااااااون عراقااااااي الشااااااخص كااااااان اذا عراقااااااي القااااااانون
 ماااان االسااااناد قواعااااد وتوصاااا  الجانااااب م ااااردة بوصاااا ها الموضااااوعية القواعااااد عاااان تتميااااز وبااااذل 
 . معين لقانون ابدا تنحاز ال أ  محايدة قواعد بانها الناحية  ذ 

 بوضاااااااعها دولاااااااة كااااااا  فاااااااي الاااااااوطني المشااااااارع يساااااااتا ر أ  المصااااااادر وطنياااااااة قواعاااااااد انهاااااااا -9
 الدولياااااة المعاااااايير و القواعاااااد مراعااااااة مااااا  دولاااااة كااااا  فاااااي الوطنياااااة الخصوصااااايات فيهاااااا وتراعااااا 
 مصاااااادر ذات تكااااااون ان ممكاااااان االخياااااارة ان حيااااااث الموضااااااوعية القواعااااااد عاااااان  تختماااااا  وبااااااذل 
 (.الدولي القضا   قرارات او معا دات) دولي او(  التشري )وطني

 

 

 



 (تطبيق قواعد تنازع القوانينعنوان المحاضرة )

 اعداد: م.م محمد حافظ 

 م.م موج ماجد

  الفصل الدراسي الثاني الحادية عشرالمحاضرة 
 

 (قواعد االسناد) تطبيق قواعد تنازع القوانين

، ن تا لضدددلاقا  تل تاع دددلك تا ب  ددد  لصدددل تاعلتاددد نأخددد بعدددن تب نبدددقب تب حلتادددن عدددك تان ددد    ق  دددب تب 
لصل حلتان تالس  ن  تل تاع لك غق  تا ب    ، فال نلجن ث ا صعلب ل نعند   نببقد   نأخ لق  ب تب 

تاعلتان  ب تا ل  تاللك تال تب ه  ك ج  ا صعلب ل نعن   نببق  تاعلتادن  دب تا دل  تاثد  ذ، اد ت سد     
ذ نعن   نببقعه ، لتخق ت تال   اق ل تانن تالس  ن  ب عقث تس س تانببق  ل فذ ن تسن   ا ى نببق  حلتا

  ب   نببقعه 

 أساس تطبيق القواعد

قظهددد  تانبدددل  تانددد  قخذ اعلتادددن تالسددد  ن تب تاي ددد   تاسددد ين  حدددنق   ادددب تسددد س نببقددد  هددد   تاعلتادددن هدددذ 
جد ك تفد   ف د   تخد ا  ي نهد  تا ج   ا تانلاقا تانذ ح ال به  تا ن سا تاهلا نقا تال تب تانبدل  فدذ هد ت تا 

تاعد  لب تادنلاذ لهد ت قع دذ قجدن تبعد ن  فدذ تاعد  لب تادنتخ ذ ل تب نببق  ه   تاعلتان قعلم ا ى تسد س   د م 
تب تاع ضددذ تاددلب ذ ا ددن   قببدد  حلتادددن تالسدد  ن ل ددب ثددم تاعدد  لب تاددد   ن ددق  تاقدد  ق ددلب  ددنفل  بدددنلتف  

 س ه   تاعلتان قن ثك ب اعنتادا بل  ف    تخ ا نبقب تس لضلاقا ال  خصقا قع  ه  تا         تف   تان
ل عنعدن  ،تاعدلت قب  الي دا لانتادا ا عالحدا تا الي ا أ  تب تاع ضذ قبب  حلتان تالس  ن بهنل نببق  ت ث ل 

  دد م قن ثدددك بلضددعه   دددب حبددك تا  دد   تادددلب ذ فددذ  ددك نلادددا ق تاددى فدددذ  بأسدد ستب حلتاددن تالسدد  ن نبدددنت 
تا الي ا ا ن نببقعه  ف ك االحا اه  ح  لب قع  ه  ق لب هل تال ث   الي ا ا عالحدا لضعه   بنت تاعنتاا ل 

ن ثك تلت   ن د قعقا ق  دب لصديه  ب  هد  ند خقي ن د قعذ  أل ه تاع ضذ    م بنببقعه  ، ل ألب تفه لانتاا 
 .ا ع ضذ فذ نببق  حلت قب تج بقا ا ى ت تضذ لب قا

 



 اشكاليات تطبيق القواعد

عدن تجد تع ا  قدا ف قدا تلاقدا تب تس  ن تاعالحا  تل تابعن تانلاذ اع  لب نلاا    ال قدنم بصدل    ب  د   ت  د  ب
، ل دب خالاهد  تانصد قل ا قه  قنلحل تخنق   ح ان  تس  ن نلب غق هد  قصدب ع ا قهد  بد ان ققل تل ،س بعا

ع دذ تالسد  ن نببقد  تاعد  لب تا سد ن لال ق نه  إلسد قنم نص قل تاعالحا ض ب تعدن تالف د   تا سد ن  ن هقدنت 
ا ددى تالخقدد  تب قخندد   بددقب   تالخنصدد ي تان دد قعذ اعدد  لب  دد  ل ب ث بددا ادد   ف إلسدد  نتاقدد  تالخنصدد ي 

حبلا  تل  فض  ا اك تالخنص ي ف  ت حبك تالخنص ي قبب  ت   ت ت ام قعب د  ق  دب تب نعند   تاع ضدذ 
  ق  ددب تب نلتجدد  تاع ضددذ ت دد  اقا ننع دد  بنل قدد    دد ،ب إلع اددات دد  اقا  ددب ببقعددا تخدد ا قصددب ع ا قهدد  

ت دد م ظدد ه   ل  ددلب بدد اك  ،سدد ن تاقدد  تالخنصدد ي بددقب اددن   دد تي تالخنصدد ي تان دد قعذ فددذ تاعدد  لب تا 
، لا قدد  سدد ع   ا  لضددل   ددب خددالك ثالثددا  عدد ل  سدد بقب فددذ تاللك تان ققددل قصددب ع ا قهدد  بدد انيلق 

 . لفذ تاث  ذ تالع اا لفذ تاث اث تانيلق 

 يفالتكي-اوال:

ق  ددب ادد   هدد ت تا لضددل   ددب خددالك  عددل قب سدد ع   فددذ تاللك ا ع ددى تان ققددل لفددذ تاثدد  ذ ا عدد  لب 
 تالتجب تانببق  فذ تان ققل ا ى تا عل تالنذ

 معنى التكييف. 1

 .تان ققل ا ى  لاقب ن ققل تلاذ لن ققل ث  ل 

تاعالحددا تاع  ل قددا  تل قع ددذ ا  قددا ف قددا تلاقددا سدد بعا ا ددى تالسدد  ن ب عنضدد   ننعددنن ببقعددا  :االولالنوووع 
ا عد  لب  إلسد  نه تاع ص  تالج بذ اغ   تاب يه  تالصل تاع  ل ذ تا اليم العن تالف    تا س ن  ن هقدنت 

نقددد   ح ادددن  تالتجدددب تانببقددد ، فهدددل قع دددذ نلصدددقل تاعالحددد ل تاع  ل قدددا ا   دددل ادددب ببقعنهددد  ل دددب ثدددم تخ
حلتاددن تالسدد  ن فدد ب نددم تان ققددل ب ا دد ك  ألا دد كنتقددا لبهدد ت تا ع ددى قعددن تان ققددل تاب ،تالسدد  ن تا الي ددا اهدد 

تاصعقع ف ب  اك ق سعب ا ى تالس  ن، لت  خبأ فدذ تان ققدل قد ع س ب ا ثدك ا دى تالسد  ن ،لهد ت قع دذ 
تب تانلصددقل تاخدد بع ا عالحددا قن نددب ا قدد  تخنقدد   خدد بع ا ي دد   تا سدد ن  ل ددب ثددم تخنقدد   خدد بع اع اددن  

قخض  ا ح با تا عد  م تاع قد  الب تا د ك تاعلتادن  سد اا  بخبأان    لب تالس  ن لبعن  قصبع نببق  تاع 
 .ح  ل قا

لنظه  تاع جا ا ن ققل سلتع فذ ظك تخنالل حلتان تالس  ن تم ن د بهه   ادك الب ن د ب  تاعلتادن ال قع دذ 
اي  سددذ لعددن  نلصددقل تاعالحددا فدد ان ققل ا  قددا سدد بعا ا ددى تالسدد  ن فن دد ب  حلتاددن تالسدد  ن فددذ تاعدد  ل قب ت

تاهلا دن  ادم ق يدذ تاع جدا ا ن ققدل فد غم تب  دك  دب تاعد  ل قب  نيعدقب ا دى ح ادننقب ه د  خضدل  تا د ك ل 



اع  لب  عك تالب تم. لخضل  تاله قا اع  لب تاج سقا تال تب  اك ام قعلن تاع  ل قب تاى تالنيد   ا دى لعدن  
تعددن تاهلا ددنققب حبددك لف ندد  فددذ ف  سدد   تان ققددلو ل اددك ب   سددبا لصددقا ع  هدد حدد ل  تالصددل تاعدد  ل ذ ا عال

 دددب تاعددد  لب تادددنلاذ  299ب ا ددد ك تاع فدددذ ال ب ا ددد ك تا سددد ذ   ددد  قعددد   حددد  لب ج سدددقن  بعسدددب تا ددد ن  
  ددد  ع دددك  تاخددد ي تاهلا دددن  ،لبعدددن لفددد   تا لصدددذ بعدددب ل ثنددد  بصدددعا تالصدددقا ت ددد م تاعضددد ع تاي  سدددذ

 تا  ت .  ن ققل تاعالحا  تالصقاو  لضل تاعض ع ت  م تعن  اقب ا

هددك تب تاعظدد  تا لجددلن فددذ تاعدد  لب تاهلا ددن  ق  ددذ تاددى ع  قددا ته قددا تا لصددذ اددب ب قدد  فدد    االول
  .  ك  س ذ اع ك تالصقا

هدددك تب هددد ت تاعظددد  قهدددنل تادددى تفددد تف  ثدددك ه ددد ت نصددد ف ل فدددذ  ددد ك  سددد ذ  عدددقب . فددد  ت  ددد ب  والثووواني
 ددب  سدد يك تاله قددا ل ددب ثددم قخضددعه    عصددلن تا  دد   تالعن دد ك تاللك فن ققددل تاعالحددا ق ددلب ا ددى ت هدد 

تاع  ل قب اع  لب تاج سقا ،لهل      ب  عصلن تاع  لب تاهلا ن  ،لب اك ن لب تالصقا ب ب ا ب لجب . ت د  
ت ت نم ن ققل تاعالحا ا ى تالصل تاثد  ذ فد ب تاعالحدا نعدن  دب  سد يك تا د ك لب لجدب تاعد  ل قب قخضد  

 دد  تاعدد  لب تاي  سددذ لب لجبدد  سددن لب تالصددقا صددعقعا ، ا ددى  دد ك تالصددقا اعدد  لب  عددك تالبدد تم، لهددل ه
 .نعنم ف ب لعن  حلتان تالس  ن ال نعضذ ا ى  س اا تالخنالل فذ تان ققل لف    

لهل تان ققل تاث  ل ، تا   قع ذ ب    ا  قا ف قا العع  ا ى ا  قدا تالسد  ن قج قهد  ح ضدذ  :الثانيالنوع 
فددذ تاعدد  لب  تاغدد     هدد  تابعددث اددب تاعلتاددن تا لضددلاقاتا دد ت  ب لجددب تاعدد  لب تا خددني بع ددم تا دد ت  

ف  سدذ  عدقم فدذ تاعد ت  ت د م ح ضدذ تا د ت   بأه قداتا الي ا ا عالحا  ث ك  ادك تابعدب تا   سقع م تا  ت  ل 
قعدن  دب ادلت   تاله قدا   اعند   تاع تحذ قعلم تالخق  بن ققل تابعب بعسب تاع  لب تاع تحذ ت   نعنقن  د 

جدددب تاعددد  لب تالخقددد  أ  تب تاع ضدددذ تاع تحدددذ سقضددد  تابعدددب فدددذ خ  دددا ح ادددن  تالسددد  ن تاسدددي  ن دددلب ب ل ل 
لبعدددنه  ق تجددد  تاعددد  لب تاي  سدددذ تا  ددد   تاقددد   دددب حبدددك ح ادددن  تالسددد  ن الخنقددد   تاع ادددن   ب أله قددداتاخ صدددا 

 . تا لضدددددددددددددلاقا تا   سدددددددددددددبا اني صدددددددددددددقك  لضدددددددددددددل  ا بعدددددددددددددب لهدددددددددددددذ ادددددددددددددلت   تاله قدددددددددددددا
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ت ت   ب تان ققل تاللاذ ا  قا تلاقا س بعا ا دى تالسد  ن ف اسد تك  د  هدل تا ظد م تاعد  ل ذ تالتجدب تانببقد  
فذ ا  قا تان ققدل ب د ك  ب  د  لفدذ تان ققدل تاثد  ل  ب د ك غقد   ب  د  ، هدك قجدن تس سد  فدذ تاعد  لب 

 ل   ب خالك ثالثا  ع ل  لهذاب  اك  ع   ا  لض اإلج باتا   سقع م تا  ت  تم فذ ح  لب تاع ضذ 
 خضوع التكييف لمقانون المقارنأ. 



لبعسدب هد ت تالنجد   فد ب تان ققدل قخضد  اعلتاددن تاعد  لب تا عد  ب أ  تب تاع ضدذ قعدلم بنلصدقل تاعالحددا 
ا ددى لفدد   يدد هقم ا ا قددا ب عدد ك اددب تا يدد هقم تالب قددا تاددلت ن  فددذ ح  ل دد  ف اع ضددذ سددلل ال قندد نن فددذ 

ا لتب ام قجن اهد  ن ظدقم فدذ ح  ل د  تادنتخ ذ ب ا د  تب اهد  لجدلن بعسدب تا يد هقم تاع ا قدا ن ققل أ  االح
قدل تاد لت  يهلم تاع  لب تا ع  ب ا ق  تب ق ا  ث ك  اك تاع ضذ تالل بذ ،لفع   تالت ن  فذ تاع  لب تا ع  ب

نجد   تب هد   تا ظ قدا تا هد   د ب  دب  د لب تاد لت  بعسدب هد ت تال  ذ بلصي   ل   ب ت دلت  تاد لت  ل تاث
ت تنل نلعقن تلص ل تاعالح ل تاع  ل قا فذ ظك تخنالل تاعلت قب بقب تانلك تال تب سعقه    ب قعدلم ا دى 
 ثددك ا قدد  ال نجددن اهدد  عددظ  ددب تانببقدد   اددك الب حلتاددن تاعدد  لب تا عدد  ب اددم ن ن ددك بعددن فهددذ فددذ   ع ددا 

 . ن ك بعنتانبل  ل تان لقب ف قل  عن ن فذ تاع م ا ى حلتان ام ن

 خضوع التكييف لمقانون الذي يحكم النزاعب. 

بعسب ه ت تالنج   ف ب تاع  لب تا   نسن ن تاق  تالخنص ي حلتان تس  ن ح ضدذ تا د ت  هدل تا خدني فدذ 
ع ددم تان ققددل لقبدد   تصددع ب هدد ت تالنجدد   لجهددا  ظدد هم بدد اعلك تب تسدد  ن تاعالحددا اعدد  لب  دد  قعنضددذ تب 

ا فقع  هددد  تاعددد  لب ب ددد ك    دددك  دددب تا  عقدددا تاي قدددا  تان ققدددلو ل دددب تا  عقدددا ق دددلب تسددد  ن تج ددد اذ ا عالحددد
تاعدد  لب عهدد  بددقب حدد  لب تاع ضددذ ل حددا لنل قتا لضددلاقا ع ددم تا دد ت  تا نع عددا ب اعالحددا لتب نج يددا ع ددم تاعال

بعدنه  ن تاعدلت قب ل دب ثدم نعدنن تاع دلك ل تا   قع م تا  ت  قيضذ تاى نعنن تلصد ل تاعالحدا تاع  ل قدا بنعدن
نببق  ح  لب غق   خني تل نببق  تاع  لب تا خني خ    تا ب   تا   ح       ا  فهل نببقد  حد  لب 

 بددب تاعالحددا ب اعدد  لب تادد     غ دد  اددب ت تن    دد ا  لهدد ت سددقيلل تاغدد    ددب حلتاددن تالسدد  ن تانددذ  ه نهدد 
ا تالسددد  ن سددد بعا ا دددى لق خددد  ا دددى هددد ت تالنجددد   ت ددد  قجعدددك ا  قددد ،ألب تفهددد قدددناليم  عهددد  لقععددد  تاعنتادددا 

تان ققل فذ عقب تب تان ققل س ب  ا ى تالس  ن ت  قعبذ تالخنصد ي اعد  لب  د  اع دم تان ققدل حبدك تب 
قنعدد   تخنص صدد   اددك الب تخنص صدد  قنلحددل ا ددى تان ققددل لال ق  ددب تب قببدد  تال بعددن تجدد تع ا  قدددا 

 ن   ا ددى تا ب ددلب  اددك الب  ع فددا ه قددا اعدد  لب تاج سددقا فقدد   صددا  قددا تان ققددل فددذ تأل فإسدد  نتان ققددل 
ح  لب تاج سقا قنلحل ا ى ن ققل تا س اا بلصيه  ته قا. لت ت   ب ه ت تاع  لب ال قص ع ا ن ققل تاللادذ 

 ثد ك  ادك  قع ك بد  تالبعدن تجد تع تان ققدل تاللادذ ، فق  ب تب قص ع     الععً  ا ن ققل تاث  ل ، لا ب ال
بلصدديه   ددب تالعددلتك تاعق قددا ق ددلب بعسددب حدد  لب ح ضددذ  بدد أل لتكن ققددل  سدد اا  ددب تا سدد يك تا نع عددا 

تا  ت  تال تب نعنقن ببقعا  لب تا د ك اعد   تم   عدلك ق دلب بعسدب حد  لب  لحد  تا د ك بلصدي  تا خدني 
 خني بد ان ققل تاثد  ل  انعنقدن  دلب تا د ك اعد   تم   عدلك لهدل ه د  ن ققدل العد   ف ألخق بع م تا  ت  

 .ق  لتالع  ا ى تان ققل تاللاذا ى تالس  ن تاس ب  ا 

 



 خضوع التكييف لقانون القاضيج. 

بعسب ه ت تالنج   ق لب نعنقدن ببقعدا تاعالحدا ب لجدب حلتادن حد  لب ح ضدذ تا د ت  أ  تب تاع ضدذ ق ظد  
تاعلتاددن فددذ تا بدد نو ل  ل دد  تاددنتخ ذ فهددل قببدد  تالف دد   ل ا عالحددا  ددب خددالك تا يدد هقم تالب قددا تاددلت ن فددذ ح 

تالخق  ا ن ا  قا تان ققل ا ى تس س تب تس  ن تالخنص ي فذ االحا     ب حبك ح ضذ تا  ت  تاع  لب 
ب لجددب حلتاددن تسدد  ن  هددل ن دد  ك اددب ع ددم تا سدد يك تا لضددلاقا فددذ تاعالحددا ت دد  تا سدد يك تاي قددا تا ن ث ددا 

تالصددل بدد ان ققل فنبعددى  ع ل ددا ب لجددب حدد  لب تاع ضددذ فنعنقددن تا سدد اا ا ددى ت هدد  ته قددا ق ددلب بعسددب 
 .تا   قعنن  ح  لب تاع ضذ

ب  هد  ا دى تسد س ف د   تاسدق ن  لت دن  لحن ب   ه  تالنج    ب حبك تا  قنقب ب بد  تل  خن يدا ف ايعقد  بد  نب
ا ددى تب تابدد ع تالخنصدد ي فددذ ع ددم تاعالحددا  دد  هددل تال ن دد  ك تا  دد   تاددلب ذ اددب جدد ع  ددب سددق نن  

لهدد ت قعنضددذ اددنم تانلسددق  فددذ هدد ت تا جدد ك  ددب خددالك اددنم تاعدد    تان دد قعقا اعسدد ب تاعدد  لب تالج بددذ ،
 .تانب قدد  تب تان دد    اددقس هددل ن دد    بددقب سددق نتل تان ققدل تاددى تاعدد  لب تادد   قع ددم تا دد ت  لق خدد  ا ددى هدد ت

ت   تايعق  نت   جن ق  ب   ف    ح  لب تاع ضذ ب اعلك  قك تاع ضذ تالب ذ انببق  ح  ل        هب تايعق  
 ل   تاى تب تان ققل  د  هدل تال نيسدق  اع ادن   دب حلتادن تالسد  ن ت  تب هد   تاعلتادن لب قدا فقعنضدذ تب 

 .ح  لب تاع ضذ تالب ذق لب تانيسق  ب لجب 

ت   تايعق  ت   جلب فعن ب   خضل  تان ققل اع  لب تاع ضذ ا ى تس س  بنت لعن  تان ققدل تاندذ نيند   
تب ق لب ه  ك ح  لب لتعن انلصقل تاعالحا  اك الب تخض   تان ققل اغق  ه ت تاع  لب قيضذ تاى نعنن 

 .عنتااتلص ل تاعالحا  ب ثم نعنن تاع لك ل ب ثم انم نععق  تا

عددن فعددن حقددك ت هدد ال نيقددن ل غددم تاعجددا ل تا بدد  تل تانددذ ن بددل  ا قهدد  هدد   تا ظ قددا تال ت هدد  اددم نسدد م  ددب تا 
 دب تاعد  لب تالتجدب تانببقد  تال بعدن تثد    تا د ت  ت د م تاعضد ع لهد ت قع دذ تب تاعالحدا ت ت ادم  تانأ دنل تانقعب 
 قعدد ل ح  ل هدد . أ  اددنم تثد    تا دد ت   ع  هدد  غقدد ب تا دد ت  فددال ندنم ا  قددا تان ققددل ل ددب ثدم ال ب ددأ ه قثد   

تان ققل ل ب ثم  ع فا تاع  لب تاع  م اه  لتث    تا  ت  نيضذ ا ن ققل ثدم  ع فدا تاعد  لب تالتجدب تانببقد  
تا دد ت  ادد ت سددن لب  جهلاددا تاعدد  لب ب ا دد  اددم  ب ددأ ه لب ا دد  تب تاعالحدد ل فددذ  ثقدد   ددب تالعقدد ب ال قثدد   

ققددل   دد  تب تان ققددل ب لجددب ح ضددذ تا دد ت  حددن قيضددذ تاددى تب تسدد  ن االحددا اعدد  لب اددم نجدد   ا  قددا تان 
 . قعددددددددددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددددددددددد ا  تب قببددددددددددددددددددددددددددد  ا دددددددددددددددددددددددددددى ن دددددددددددددددددددددددددددك تاعالحدددددددددددددددددددددددددددا

ل غددم تال نعدد نتل لغق هدد  تال تب هدد ت تالنجدد   عدد   ا ددى  ددقل  ل قددل  ادد ا ذ لعظددذ بنببقدد  ا ددى  سددنلا 
اع بقدددا ل  هددد  تان ددد ق  تاع تحدددذ فدددذ تا ددد ن  تنجددد   ت ثددد  تان ددد قع ل تالج بقدددا ل تاعضددد ع فعدددن تخددد ل بهددد ت تال

و تانددذ  صددل ا ددى  تاعددد  لب تاع تحددذ هددل تا  جددد  ان ققددل تاعالحدد ل تاع  ل قدددا ا ددن   قنب ددب   ددد  11/1 
 .تاعلت قب ا ع فا تاع  لب تالتجب تانببق   ب بق ه  ب أ ه نعنقن  ل  تاعالحا تانذ نن     



 (االحالةعنوان المحاضرة )

 اعداد: م.م محمد حافظ 

 م.م موج ماجد

  الفصل الدراسي الثاني الثانية عشرالمحاضرة 

 اإلحـــالــــةثانيًا. 

الطاي  ظهرت فكرة االحالة امام القضاء البريطاني اال انهاا ططاترت تاحابحت نظرياة بمناقابة فضاية فتركات
عرضت امام القضاء الفرنقي تالطي طاطمص  تفاعههاا بااخ  اص  ياوعك فتركات كااخ فاو تلاو بحاترة  يار 
 اارعية مااخ احاار بافااارف تطااتطخ فااي فرنقااا تطكتناات لوياا  الاارتة منقتلااة فيهااا اال اناا  ر اام طااتر افامطاا  لاام 

رالياة أقاطحقافات عاما طالاب افاربا  ماخ الحتا اي با 36يكطقب متطخ فانتني فيها، تعنو تفاط  عخ عمر 
في امتار الطركة بتحفها تارال  مخ  بأحقيطهافي طركط  امام القضاء الفرنقي، كما اوعت الحكتمة الفرنقية 

ال تارث ل ، تبحقب فتاعو االقناو الفرنقية يكاتخ االصطحاا  فاي حكام الطركاة لحقااب القاانتخ البافاارف 
القااانتخ البافااارف طرالااص االصطحااا  لحقاااب بتحااف  فااانتخ مااتطخ المطااتفي االصياار ،اال اخ فتاعااو اقااناو 

ا  القانتخ الفرنقي بتحاف  فاانتخ متفاص الطركاة تفاي لانا المناقابة فبار القضااء الفرنقاي برالاتع االصطحا
رو وعااتح حتا ااي كفتركاات  . 8181عمااك تفااق نلااا فاارر القضاااء فااي عااام الياا  فطبااق القااانتخ الفرنقااي، ت 

رنقاية تعماك االار لانا القارار ظهارت تطبماترت فكارة االحالاة تعماك تافر بهاعوية االمتار لحقاب الحكتمة الف
 .البو مخ اقطهراض مفهتمها تمخ الم الطنظيم القانتني لها باإلحالة لإلحاطةتفق ما طقوم ت 
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اخ االحالة ال طظهر في ظر ط اب  فتاعو االقناو بيخ الوتر تلنا يهني انا كانت فتاعاو االقاناو فاي  ايطا  بو
وتلة فاضي النزاع طقر نفس الحكم النف طقررا فتاعو اقناو القانتخ المقنو ل  االصطحا  فقطكتخ النطيالة 

االصطحااا ، كمااا لاات الحااار فااي فتاعااو االقااناو لااي ططبيااق القتاعااو المتضااتعية فااي القااانتخ المقاانو لاا  
الهرافية تفتاعو االقناو في الط ريهات الهربية، تمخ الالوير بالنكر اخ الوتر المطقاربة حضاريا في الغالب 

تمااخ الاام ال طظهاار فيهااا مقااالة االحالااة تلاانا يهنااي اخ لناااا  اارتط يقااطمزم  ةططاارح فتاعااو اقااناو مط ااابه
 :طتافرلا لظهتر االحالة لي



اصااط ح حكاام فتاعااو االقااناو فااي وتلااة فاضااي الناازاع عااخ الحكاام الاانف طقااررا فتاعااو االقااناو فااي القااانتخ أ. 
 .المقنو ل  االصطحا 

 .اعطماو حكم فتاعو االقناو في القانتخ المقنو ل  االصطحا  فبر ططبيق فتاعوا المتضتعيةب. 

فاااانتخ فاضااي النااازاع ات لحقااااب  طصمااي فتاعاااو اقااناو القاااانتخ المقاانو اليااا  االصطحااا  لحقااااب وتلااةج. 
 .فانتخ اصر

فبااتر فااانتخ فاضااي الناازاع ات القااانتخ االالنبااي ل صطحااا  المطصمااك عناا  مااخ فباار فتاعااو االقااناو فااي و. 
 .ل  االصطحا  القانتخ المقنو

ا اخ نهاارح االحالااة بانهااا طصمااي القااانتخ بمتالااب فتاعااو اقااناوا عااخ االصطحااا  تبناااء  عمااك مااا طقااوم عميناا
 .المقنو الي  لحقاب فانتخ القاضي ات لحقاب فانتخ االنبي اصر

تبحقب فضية فتركت نالو انها اقطالمهت  رتط االحالة المطقومة تلت اصط ح فتاعو االقناو في القاانتخ 
االصطحااا  لحقاااب القااانتخ الفرنقااي بحقااب فتاعااو االقااناو الفرنقااي عنهااا فااي القااانتخ البافااارف ترالااتع 

 .البافارف تفبتر القاضي الفرنقي لنا الرالتع تططبيق فانتن 

 نطاق عمل االحالة. 2

 .يمكخ اخ نحوو النطاق مخ ناحيطيخ االتلك بياخ المقااعر الطاي طظهار فيهاا االحالاة تماخ الام اناتاع االحالاة
 موضوع االحالةأ. 

الحالاة فاي المياص مقااعر طناازع القاتانيخ اال انهاا فاي كاليار ماخ االحيااخ طهمار فاي مقااعر يمكخ اخ طظهار ا
عااوة منهااا اخ بقيااة المقاااعر طكااتخ لهااا فتاعااو اقااناو مط اااب  باايخ الااوتر ،تلاانا  ألقااباباالحااتار ال صحااية 

 يهني  يااب ال ارط االتر ماخ  ارتط عمار االحالاة ان نالاو ماال  مقااعر االماتار طصضاص فاي المياص الاوتر
النافص لوح اكالر الوتر طصضص لقانتخ محر حوتث الفهر كما فهها ،تكنلا مقاعر الفهر الضار ت لقانتخ مت 

اخ الهقتو طصضص لقانتخ االراوة تال طالو فكارة االحالاة فاي المالااالت المانكترة فاي اعا ا منفانا تاقاها بينماا 
ا الخ فتاعو االقناو طصطمح بايخ طمالر مقاعر االحتار ال صحية مالاال صحبا يزولر في  عمر االحالة نل

الاااوتر فاااي طقريااار القاااانتخ المصاااط  فيهاااا فنالاااو القاااانتخ الهرافاااي طقااارر فتاعاااو اقاااناوا فاااي مقااااعر االحاااتار 
ال صحااية االصطحااا  لقااانتخ الالنقااية بينمااا القااانتخ البريطاااني طقاارر فتاعااو اقااناوا االصطحااا  لقااانتخ 

 . المتطخ في اكالر مقاعر االحتار ال صحية

 



 نواع االحالةاب. 

 باإلحالاةمخ ص ر ما طقوم يمكخ اخ طظهر االحالة بناتعيخ االتر طكاتخ فيا  احالاة بقايطة يحاطما عميهاا 
مااخ الورالااة االتلااك كمااا طقاامك بااالرالتع الخ االصطحااا  فيهااا يرالااص مااخ القااانتخ المقاانو الياا  الااك فااانتخ 

ر بايخ القاانتنيخ اعا ا تفيهاا يطصماك القاضي القانو كما يحطما عميها بالواعرية الخ االصطحا  فيها واعا
القانتخ المقنو لا  االصطحاا  عنا  لحقااب فاانتخ فاضاي النازاع ماص فباتر االصيار ل صطحاا  المطصماك 

مااخ الورالااة الالانيااة ات المطهااووة  باإلحالااةعناا  ،امااا النااتع الالاااني فطكااتخ فياا  االحالااة مركبااة يحااطما عميهااا 
لحقاااااب فااااانتخ االنبااااي، تيمكااااخ اخ يطصمااااك االصياااار عااااخ  تفيهااااا يطصمااااك القااااانتخ المقاااانو لاااا  االصطحااااا 

االصطحا  بمتالب فتاعاو اقاناوا لحقااب فاانتخ اصار، تلكانا نالاو االصطحاا  ينطقار عبار فتاعاو اقاناو 
تفاو اصانت  المطهاوو لطهاوو فتاعاو االقاناو النافار ل صطحاا  فيهاا، باإلحالاةعوة وتر لهانا يحاطما عميهاا 

المركباة كماا قايرو فاي  باإلحالاةالبقيطة اال انها في ماا بهاو فبمات االصان  باإلحالةفي البواية اكالر القتانيخ 
 .حينها

 .لإلحالةالتنظيم القانوني 

الط اريص لانا نالاو انققاام حاتر لانا النظرياة بايخ محار اطفااق الفقا  تماخ الام القضااء ت لم طكخ نظرية االحالة 
 .مؤيو تمهارض

 لإلحالةاالتجاه المؤيد 

 الك مناحرة االحالة تيوافص لنا االطالاا عخ تالهة نظرة مخ ص ر عوو مبررات ططمالرينلب لنا االطالاا 
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ططمالر في اخ اقناو فاضاي النازاع االصطحاا  فاي ع فاة ماا الاك فاانتخ وتلاة مهيناة يتحاح بانا  عارض 
الااااة رفااااض ل صطحااااا  عمااااك القااااانتخ االصياااار تلاااا  اخ يقباااار بهاااانا الهاااارض كمااااا لاااا  اخ يرفضاااا  تفااااي ح

االصطحا  لحقاب فانتخ فاضي النزاع ات أف فاانتخ اصار فماا عماك فاضاي النازاع اال اخ يطباق القاانتخ 
النف احير الي  االصطحاا  تكانلا انا رالاص االصطحاا  لقاانتخ القاضاي فهماك االصيار اخ يطباق فانتنا  

يطمقااا بططبياااق  طالمااا حااااز عمااك القاااة القااانتخ المقااانو الياا  االصطحاااا  كمااا يالاااب عمااك القاضاااي اخ ال
القانتخ االالنباي المقانو لا  االصطحاا  اكالار ماخ طمقاا االصيار بططبياق نفقا  فضا  عاخ نلاا اخ عاتوة 
االصطحااا  لقااانتخ القاضااي فياا  طتقاايص لنطاااق ططبيااق االصياار تفاار  اصاارح لهاانا الططبيااق تلاانا يحااب 

الصطحاا  كفانتنا  ات بمحمحة فانتخ القاضي كماا اخ احاوار القاضاي حكماا تفقاا لمقاانتخ المحاار اليا  ا
فانتخ اصر  يهطي لمحكم القمة الهممية في الطنفين أف قيالو الحكام نفاان صاارج وتلاة فاضاي النازاع تصاا  



تلاانا يهنااي انا ا فاار القاضااي ات الماار  بطااواءا  إالطااي اقاانو الااك فانتنهااا االصطحااا  عمااك اراضااي الوتلااة 
منا  لهقباات اماام طنفيانا فاي الصاارج مالاار  احالة القانتخ المقنو الي  االصطحا  قيطهرض الحكم الحااور

نلا انا اقانو القاضاي الهرافاي االصطحاا  فاي مقاالة طا ق بريطااني طاتطخ فاي الهاراق لحقااب القاانتخ 
البريطاني تاحور حكما بالط ق بمتالب القانتخ االصير فاخ مالر لنا الحكم قتح ال يالو ل  اعطراح في 

  بحقااب القاااانتخ البريطااااني الخ القااانتخ المصاااط  لااات حااور بمتالاااب فاااانتخ  ياار مصاااط ألنااا بريطانيااا 
القانتخ الهرافي بتحف  فانتخ متطخ الازتج البريطااني تلات المصاط  بحقاب فتاعاو االقاناو البريطانياة اخ 
مالر لكنا نطاعج قطكتخ ضارة بمحمحة االطراح الخ حكم الط ق قتح ال ينهي اله فة الزتالية بحقب 

م الطاا ق بمتالباا  امااام القااانتخ البريطاااني تلاانا يهنااي ايضااا اخ الاازتج فااي القااانتخ المااراو االحطالاااج بحكاا
الااء  ألنا بريطانيا ال يقططيص اخ يطزتج الخ القاانتخ البريطااني يحضار طهاوو الزتالاات تال يهطارح بط فا  

 . ير مصط  تفقا لممنظتر البريطاني مقرر بمتالب فانتخ
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اخ فاانتخ كار وتلاة يطكاتخ ماخ ناتعيخ ماخ القتاعاو ،االتلاك فتاعاو االقاناو تالالانياة  ططمالر لنا المبررات في
القتاعااو المتضااتعية فااانا اقاانو فاضااي الناازاع االصطحااا  فااي ع فااة لقااانتخ مااا فاااخ لاانا االقااناو يكااتخ 

المتضاتعية، تعمااك فاضااي ا  أف لقتاعاوا بنتعيهااا االقااناو ت االماالي لحقاااب القااانتخ المقانو لاا  االصطحاا
نااازاع اخ يباااوا باقط اااارة فتاعاااو االقاااناو فاااانا فبمااات االصطحاااا  طبقااات القتاعاااو المتضاااتعية فاااي القاااانتخ ال

 يأصانالمقنو الي  االصطحا  ، تانا رفضها لحقاب فانتخ القاضي ات فانتخ اصر فهمك فاضاي النازاع اخ 
طبيقااا  فاااي بماااا احاااار بااا  القاااانتخ المقااانو لااا  االصطحاااا  تعبااار عاااخ اراوة م ااارع  تبصااا ح نلاااا يهناااي ط

مالاااالت لاام يقحااو الم اارع االالنبااي اخ يطبااق فيهااا لاانا القااانتخ كمااا اخ الغاارض مااخ فاعااوة االقااناو لاات 
ططبيق القانتخ االكالر م عمة تعوالة لمه فاة. فططبياق فاانتخ االنباي بصا ح ماا طقاررا فتاعاو اقاناوا مهنااا 

مااخ  باإلحالااةالقضاااء الفرنقااي رات اعاا ا فقااو اصاان صااارج نطاااق  رضاا  تاصطحاحاا  تلممباار  ططبيااق لقااانتخ
بنتعيهااا كمااا كاااخ نلااا متفااح بهااض  باإلحالااةالورالااة االتلااك ،كمااا اصاان القااانتخ الااوتلي الصااا  االلماااني 

 . البقيطة باإلحالةالبهض منها الهمر  القتانيخ االتربية في حيخ فحر

 لإلحالةاالتجاه المعارض 

 :يمي ا المؤيو لها بمبررات ططمالر بمايهارض البهض نظرية االحالة تيرو عمك االطالا
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اخ القااتر باااخ اقااناو االصطحااا  الااك فااانتخ مااا بمالابااة عاارض ل صطحااا  ياارو عمياا  اخ تظيفااة فاعااوة 
االقااناو لاات االقااناو تطقرياار االصطحااا  لقااانتخ قااتاء كاااخ القااانتخ االصياار يقباار االصطحااا  ام يرفضاا  



طبااق القااانتخ المقاانو الياا  االصطحااا  تلاايس لاا  اكالاار مااخ نلااا تلاات فضاا  عااخ اخ القاضااي عمياا  اخ ي
اقط ااارة فتاعااو اقااناوا تباانلا عمااك القاضااي اخ يطقيااو بالتظيفااة الطبيهيااة لقتاعااو االقااناو تالطااي ططمالاار بنقاار 

 .االصطحا  لقانتخ ما تال يالتز ل  طالاتز نلا الغرض
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صطحا  لقانتخ ما يكتخ اقاناو االماالي لانلا القاانتخ يفطارض اخ يقابار فاضي النزاع ل  بإقناواخ القتر 
مااخ فااانتخ فاضااي الناازاع رالااتع االمااالي ،تلاانا يهنااي انا كاااخ القاضااي يقاانو بمتالااب فتاعااو اقااناوا لمقااانتخ 
المقانو لا  االصطحاا  فيفطارض ططبياق االماالي لقااانتخ القاضاي عناو رالاتع االصطحاا  عميا  أف ططبااق 

قتاعو المتضتعية تلنا يقتونا الك الوصتر في حمقة مفر ة يطهنر الصرتج، منهاا فضا  فتاعو اقناوا فبر ال
 ألتامارعخ نلا اخ ططبيق فتاعو االقناو في القانتخ المقانو لا  االصطحاا  مهنااا صضاتع فاضاي النازاع 

عااو م اارع  الطاي طهباار عنهااا فتا بااأتامرالم ارع االالنبااي الطااي طهبار عنهااا لاانا القتاعااو ،تيفطارض اخ يهماار 
اقناو فانتن  كما اخ اله فة نات البهاو الاوتلي يطباق عميهاا فتاعاو اقاناو تطنياة الخ تظيفاة االصيار اقاناو 
اله فااة لقااانتخ وتلااة مهينااة، تاخ اله فااة الوتليااة بهااو اقااناولا الااك فااانتخ مااا طحاابا تطنيااة بالنقاابة لهاانا 

حكام اله فاات التطنياة، تلانا يهناي مطصححة ل ألنهاالقانتخ ت القاضي يطبق عميها القتاعو المتضتعية 
مطصححاااة لحكااام اله فاااات الوتلياااة تان اخ  ألنهاااايطباااق فتاعاااو االقاااناو االالنبياااة  اخ عماااك القاضاااي اخ ال

اله فة احبحت تطنية نقبة لمقانتخ االالنبي بهو االقناو فا  يالاتز لمقاضاي اقاطهمار فتاعاو االقاناو فيا  
 . حاااااااحبة التظيفااااااة الطبيهيااااااة فااااااي طمااااااا اله فااااااة ألنهاااااااتانمااااااا الهااااااتوة الااااااك فتاعااااااوا المتضااااااتعية ،

كما اخ القتر باخ االحالة طفضي الك تالتو احكام طنار النفان عبر الحوتو فتر مروتو ،فميس بالضرترة اخ 
القانتخ االالنباي قاينفن فاي وتلاة القاانتخ االصيار انماا يمكاخ اخ ينفان  إلحالةالحكم النف يحور باالقطالابة 

الكالياار مااخ القااتانيخ ت منهااا الهربيااة  طأصاانامااام لاانا الحالااج لاام ت  .انتنهااا طنفياانافااي وتلااة اصاارح ال يمنااص ف
 .باإلحالة

 لألالاناابفااي فااانتخ االحااتار ال صحااية  باإلحالااة يأصااناماا عمااك مقااطتح الط ااريص الهرافااي فقااو كاااخ الم ارع 
طااي طااطمص  الي فكاارة االحالااة فااي احااو القضااايا ت الممغااك ،كمااا طبااق القضاااء الهرافاا 8368لهااام  81رفاام 

قانة طهنات تالاوطها بحاحة لانا الازتاج اماام القضااء  81تفاعهها في زتاج بنات بريطانياة طبمان ماخ الهمار 
الهرافااي ،فهنااو ططبيااق فتاعااو االقااناو الهرافيااة تالااو انهااا طقاانو االصطحااا  فااي االلميااة لمقااانتخ البريطاااني 

لبريطانياة تالاو انهاا طرالاص االصطحاا  بتحف  فانتخ الالنقية تبرالتع القضاء الهرافي الك فتاعو االقناو ا
لحقاب القانتخ الهرافي بتحف  فانتخ متطخ البنت ،تلنا اصن القضاء الهرافي بما احالة ب  فتاعاو االقاناو 

 .البريطانية تطبق القانتخ الهرافي



  الطي نحت 68/8في الماوة ك باإلحالةطم حظر الهمر  8398لقنة  04تبهو حوتر القانتخ الموني رفم 
ططبق من  ا حكام  المتضتعية وتخ الطي ططهماق  فإنماعمككانا طقرر اخ فانتخ االنبيا لت التاالب الططبيق 

 64بحاترة اقاطالناعية فاي فاانتخ الطالاارة رفام  ةباإلحالااال اخ الم ارع الهرافاي اصان  بالقانتخ الاوتلي الصاا 
لطاازام بمقطضاك الحتالااة الااك   الطااي نحاات عماك كيرالااص فااي طحوياو الميااة اال01/1فااي المااوة ك 8310لقانة 

فانتخ الوتلة الطي ينطمي اليها الممطزم بالنقيط . فانا احار لنا القانتخ الك فانتخ وتلة اصرح كانت القتاعاو 
المتضتعية في فانتخ طما الوتلة تاالبة الططبيق. . تبحقب الن  المطقوم يكتخ الرالتع في المياة الممطازم 

ي ينطمااي اليهااا ال ااص  بالنقاايط  ات أف فااانتخ اصاار يحياار الياا  لاانا بمتالااب الحتالااة الااك فااانتخ الااوتر الطاا
 .القانتخ

يمكخ اخ نقطنطج ماخ صا ر طهرياح االحالاة ت انتاعهاا فاي ضاتء متفاح الم ارع الهرافاي تبقياة الط اريهات 
 :الهربية تكنلا االالنبية ال الة نطاعج لي

فاضي النزاع لحقااب القاانتخ المقانو  اخ يكتخ االقناو االماليا ل صطحا  بمتالب فتاعو اقناو فانتخأ. 
الي  الصطحا  تيطصمك االصير عخ االصطحا  بمتالب فتاعاو اقاناوا لحقااب فاانتخ القاضاي ات فاانتخ 
اصاار الاام يقاانو االصياار االصطحااا  ماارة اصاارح لحقاااب القااانتخ المقاانو لاا  االصطحااا  ابطااواء الاام يطصمااك 

و تيحااطما الفقاا  عمااك نلااا بالطنااازع القاامبي االصياار تلكاانا يححاار اقااناو الاام طصمااي بمتالااب فتاعااو االقاانا
 .لقتاعو االقناو

اخ يطم االقناو االماليا ل صطحا  بمتالب فتاعو اقناو فاانتخ فاضاي النازاع لحقااب القاانتخ المقانو ب. 
ل  االصطحا  تيطصمك االصير عاخ االصطحاا  بمتالاب فتاعاو اقاناوا لحقااب فاانتخ القاضاي ات فاانتخ 

ير ل صطحا  المقنو الي  ففي لنا الحالة نكتخ امام احالة، تالطي اصانت بهاا اصر مص فبتر القانتخ االص
بهض الط ريهات االالنبية تمنها القانتخ الوتلي الصا  االلماني تلنا ما يحطما عمي  فاي الفقا  بالطناازع 

 . االيالابي في فتاعو االقناو تفي لنا االحطمار طظهر االحالة

محووة ل  مخ فبر فتاعو اقناو فانتخ القاضي النزاع لحقاب القتاعو اخ يطم اقناو االصطحا  بحترة ج. 
المتضتعية في القانتخ المقنو ل  االصطحا  مخ وتخ المرتر بقتاعو اقناوا تلناا يطباق القاانتخ االصيار 
بغض النظر عخ فبتر فتاعو االقناو في  ل صطحا  تفي لنا الحالاة ال طظهار االحالاة تلانا لات متفاح 

 . طي رفضت االحالة تمنها الط ريص الهرافي تاالروني تالمحرفالط ريهات ال
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تقابوووووووو  ادحالووووووووة الدوليوووووووووة الخارجيووووووووة بوووووووووالمعن  المتقوووووووودم ادحالووووووووة الداخميوووووووووة وي وووووووو م   مي وووووووووا 
بوووووالتفوي   والوووووتح ادحالوووووة تح ووووو  بمناسوووووبة اسوووووناد قوا ووووود اسوووووناد قا وووووي النووووو ا  ادخت ووووواص 

تتعوووووووودد في ووووووووا اليووووووورايم تعووووووووددان يخ وووووووويان او اقميميووووووووان م وووووووو  القووووووووانون  الووووووو  قووووووووانون دولووووووووة مركبووووووووة
ادمريكوووووي او البري ووووواني ا و الووووو  قوووووانون دولوووووة تتعووووودد فيووووو  اليووووورايم تعوووووددان يخ ووووويان وتلووووو  فوووووي 
قووووووانين الووووودو  التوووووي تتعووووودد في وووووا ال وايووووو  م ووووو  القوووووانون المبنووووواني والم ووووور  . . وقوا ووووود حووووو  

لوووووة المسوووووند اليووووو  ادخت ووووواص والتوووووي تتعووووودد في وووووا التنوووووا   الوووووداخمي فوووووي الو وووووعين قوووووانون الدو 
اليووووووورايم تتوووووووول  تعيوووووووين اليوووووووريعة الواجبوووووووة الت بيووووووو  فوووووووي تلووووووو  القوووووووانون  وقووووووود ايوووووووار الميووووووور  

( مووووووودني التووووووي ن وووووووت  مووووووو   اتا كووووووان الوووووووتا القوووووووانون 13/2العراقووووووي الووووووو  تلووووووو  فووووووي المووووووواد   
ت  يقووووورر ايوووووة ادجنبوووووي الوووووو قوووووانون دولوووووة تتعووووودد في وووووا اليووووورايم فوووووان قوووووانون الوووووتح الدولوووووة الوووووو الووووو

 يووووووووريعة موووووووون الووووووووتح يجووووووووة ت بيق ووووووووا( كمووووووووا ايووووووووارت الوووووووو  تلوووووووو  بقيووووووووة التيووووووووريعات العربيووووووووة.
وبنووووالن  موووو  مووووا تقوووودم سوووونعر  لممو ووووو  موووون خووووي  التعريوووو  بووووالتفوي  وموووون  ووووم الت بيقووووات 

 العممية لمتفوي  وتل  من خي  محورين:
 
 : التعريووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالتفوي  3

لوووووو  ادخت وووووواص لحسوووووواة قووووووانون قا ووووووي  اتا كانووووووت ادحالووووووة معناالووووووا تخمووووووي القووووووانون المسووووووند
النوووووو ا  او لحسوووووواة قووووووانون اخوووووور  مووووووم قبووووووو  ادخيوووووور ليخت وووووواص المتخموووووو   نوووووو  موووووون ادو  
فووووووووان التفووووووووووي  د يعنووووووووي تخموووووووووي القووووووووانون المسوووووووووند لوووووووو  ادخت ووووووووواص انمووووووووا قيامووووووووو  بتركيووووووووو  
ادخت ووووواص فووووووي احوووووود اليوووووورايم المتعووووودد  فيوووووو  بموجووووووة قوا وووووود اسووووونادح الداخميووووووة  قوا وووووود حوووووو  

لووووووداخمي(  وفووووووي حوووووودود الووووووتا يعنووووووي التفوووووووي  الووووووو تخويوووووو  او توكيوووووو  قووووووانون قا ووووووي التنووووووا   ا
النوووو ا  القووووانون الواجووووة الت بيوووو  لتعيووووين ا  يووووريعة الووووي الواجبووووة الت بيوووو  فيوووو   كمووووا ان تلوووو  
يعنوووووي ان قوا ووووود اسوووووناد قا وووووي النووووو ا  تسوووووند ادخت ووووواص  وتفوووووو  امووووور تخ ي ووووو  لمقوووووانون 

 مووو  مبوووررات من وووا  وووودم كفايوووة قوا ووود ادسووووناد  المسوووند اليووو  فوووي نفووووف الوقوووت  والتفووووي  يقوووووم
فووووووي دولووووووة قا ووووووي النووووووو ا   موووووو  ح وووووور ادخت وووووواص باليوووووووريعة الواجبووووووة الت بيوووووو   القوا ووووووود 



المو وووووو ية ( لوووووتا فوووووان التفووووووي  يسوووووا د قا وووووي النووووو ا   مووووو  ادسوووووتدد   مي وووووا  بووووور قوا ووووود 
 ادسوووووووووووووووووووووووووووووناد الوووووووووووووووووووووووووووووداخمي فوووووووووووووووووووووووووووووي القوووووووووووووووووووووووووووووانون المسوووووووووووووووووووووووووووووند لووووووووووووووووووووووووووووو  ادخت ووووووووووووووووووووووووووووواص .

ادسووووووناد و التفوووووووي  يبوووووودا بموجووووووة قوا وووووود اسووووووناد دوليووووووة فووووووي قووووووانون ونسووووووتنتت ممووووووا تقوووووودم ان 
قا وووووي النووووو ا  الووووو  قوا ووووود اسوووووناد داخميوووووة فوووووي القوووووانون المسوووووند لووووو  ادخت ووووواص وفوووووي  وووووول 
تلووووووو  يعووووووور  التفووووووووي  بانووووووو  تخويووووووو  قا وووووووي النووووووو ا  قوا ووووووود ادسوووووووناد الداخميوووووووة فوووووووي القوووووووانون 

يووووورايع  المتعووووودد  تعوووووددا  المسوووووند لووووو  ادخت ووووواص بتركيووووو  ادخت ووووواص المسوووووند اليووووو  فوووووي احووووود
 يخ يا او اقميميا.

 
 آلت بيقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات العمميووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة لمتفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي  -2

يح ووووو  التفووووووي   نووووودما يوووووتم ادسوووووناد الووووو  قوووووانون دولوووووة مركبوووووة تتعووووودد في وووووا اليووووورايم تعوووووددا 
اقميميووووووا او دولووووووة بسووووووي ة تتعوووووودد في ووووووا اليوووووورايم تعووووووددا يخ وووووويا والووووووتا يعنووووووي ان التفوووووووي  د 

تتعوووودد في ووووا اليوووورايم  موووو  النحووووو المتقوووودم  فووووالتفوي  يبوووودا يظ وووور اتا تووووم ادسووووناد الوووو  دولووووة د 
موووووم ادسوووووناد فوووووي وقوووووت واحووووود وقا وووووي النووووو ا  يجووووور   ي وووووة  مميوووووات فوووووي وقوووووت واحووووود والوووووي 
ادسووووووناد و التفوووووووي  و التركيوووووو    اسووووووناد وتفوووووووي  بموجووووووة قوا وووووود اسوووووونادح وتركيوووووو  بموجووووووة 

 بوووووور قوا وووووود اسووووووناد  قوا وووووود اسووووووناد القووووووانون المسووووووند اليوووووو  ادخت وووووواص وبووووووتل  يبوووووودا التفوووووووي 
دوليوووووة فوووووي قوووووانون قا وووووي النووووو ا  لينت وووووي  بووووور قوا ووووود اسوووووناد داخميوووووة فوووووي القوووووانون المسوووووند لووووو  
ادخت ووووواص ادو  يقووووووم بادسوووووناد و التفووووووي  و ال ووووواني يقووووووم بتركيووووو  ادخت ووووواص فوووووي احووووود 
 يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورايع  الداخميوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة.

وبقيووووة  وفووووي  ووووول تلوووو  ا ووووار الفقوووو   وووود  تسوووواعدت وخا ووووة فووووي  ووووول موقوووو  التيووووريم العراقووووي
 التيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووريعات العربيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة تتم ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووادتي:

 الووووووووووووووووووو  يعمووووووووووووووووووو  بوووووووووووووووووووالتفوي  فوووووووووووووووووووي ظووووووووووووووووووو  التعووووووووووووووووووودد اليخ وووووووووووووووووووي ام ادقميموووووووووووووووووووي  -ا:
الوووو  يتحووووتم الرجووووو  لقوا وووود ادسووووناد الداخميووووة فووووي القووووانون المسووووند اليوووو  ادخت وووواص ايووووا  -ة :

كووووان  وووواب  ادسووووناد الووووت  تووووم بموجبوووو  ادسووووناد  ا  سوووووال كووووان  وووواب  يخ ووووي  الجنسووووية( 
 قميموووووووووووووووووووووي الموووووووووووووووووووووو ن موقوووووووووووووووووووووم الموووووووووووووووووووووا  ام  ووووووووووووووووووووواب  معنوووووووووووووووووووووو   ادراد (.ام  ووووووووووووووووووووواب  ا

اتا لوووووم توجووووود قوا ووووود اسوووووناد داخميوووووة فوووووي القوووووانون المسوووووند لووووو  ادخت ووووواص او وجووووودت اد -ج: 
 ان ووووووووووووووا تتخموووووووووووووو   وووووووووووووون ادخت وووووووووووووواص خووووووووووووووارج محووووووووووووووي  قانون ووووووووووووووا الوووووووووووووو  قووووووووووووووانون اجنبووووووووووووووي.

عوووودد في ووووا اجوووواة الفقوووو   وووون السووووعا  ادو  بالعموووو  بووووالتفوي  سوووووال اكووووان ادسووووناد الوووو  دولووووة تت
اليووووووورايم تعوووووووددان يخ ووووووويان ام اقميميوووووووان  تلووووووو  دن موقووووووو  الميووووووور  العراقوووووووي وبقيوووووووة التيوووووووريعات 
العربيوووووة ن وووووت  مووووو  العمووووو  بوووووالتفوي  بيوووووك  م مووووو  مووووون خوووووي   بوووووار  قوووووانون دولوووووة تتعووووودد 
في ووووا اليوووورايم ف ووووو لووووم يحوووودد  بيعووووة التعوووودد ممووووا يقت ووووي ان ي ووووار الوووو  ا مووووا  الوووونص  موووو  



 ر   مووووووووووووووو  ا يقووووووووووووووو  موووووووووووووووالم يعوووووووووووووووين بووووووووووووووونص او اتفوووووووووووووووا (ا يقووووووووووووووو   دن الم مووووووووووووووو  يجووووووووووووووو
 امووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا السووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعا  ال وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواني
فقووووود اتجووووو  الفقووووو  فوووووي متج وووووين   ادو  يوووووتالة الووووو  التفرقوووووة فوووووي الحكوووووم بحسوووووة نوووووو   ووووواب  
ادسوووووناد الوووووت  توووووم بواسووووو ت  اسوووووناد العيقوووووة لقوووووانون الدولوووووة المتعووووودد  اليووووورايم فووووواتا توووووم ادسوووووناد 

اجعووووووة قوا وووووود ادسووووووناد الداخميووووووة فووووووي  وووووون  ريوووووو   وووووواب  الجنسووووووية فقا ووووووي النوووووو ا  مموووووو م بمر 
قوووووانون الجنسوووووية  وتلووووو  لعووووودم كفايوووووة الوووووتا ال ووووواب  فوووووي تحديووووود وح ووووور وتركيووووو  ادخت ووووواص 
فووووووي احوووووود اليوووووورايم ف ووووووتا ال وووووواب  ي ووووووم  لم مووووووة ادسووووووناد ادجمووووووالي ليخت وووووواص  وقوا وووووود 
ادسوووووناد الداخميوووووة فوووووي القوووووانون المسوووووند اليووووو  تقووووووم بتخ ووووويص ادخت ووووواص وح ووووورح وتركيووووو ح 

يوووووورايم قووووووانون الجنسووووووية م ووووووا  تلوووووو   واج موووووووا نين امووووووريكيين فووووووي العوووووورا    امووووووام  فووووووي احوووووود
قا ووووووووووي  راقووووووووووي   فحسووووووووووة قوا وووووووووود ادسووووووووووناد العرقيووووووووووة يكووووووووووون ادخت وووووووووواص فووووووووووي يوووووووووورو  

( مووووودني والوووووو النوووووا القوووووانون 31/3المو وووووو ية ل وووووتا الووووو واج لقوووووانون جنسوووووية الووووو وجين المووووواد   
نين وديووووات  ف ووووتا يعنووووي ان الجنسووووية د ادمريكووووي وات ان القووووانون ادخيوووور مووووو   بووووين  وووود  قوووووا

تفيوووود بتحديوووود احوووود الووووتح القوووووانين  ممووووا يكيوووو  تلوووو   وووون  وووودم كفايت ووووا التاتيووووة لمحوووو  وحاجت ووووا 
لمعاونوووووة قوا وووووود اخوووووور  والووووووتا موووووا نجوووووودح فووووووي قوا وووووود ادسوووووناد الداخميووووووة فووووووي القووووووانون ادمريكووووووي 

اخوووووو  القووووووانون الووووووت  بواسوووووو ت ا القا ووووووي العراقووووووي سيسووووووتد   موووووو  قووووووانون احوووووود الوديووووووات فووووووي د
ادمريكوووووي وكموووووا الوووووو مو ووووو  فوووووي المخ ووووو  التوووووالي ا  ان  ووووواب  الجنسوووووية الوووووت  توووووم بموجبووووو  
ادسوووووووناد  بووووووور قوا ووووووود ادسوووووووناد العراقيوووووووة وستريووووووودح بح ووووووور ادخت ووووووواص فوووووووي احووووووود اليووووووورايم 
 ادمريكيووووووووووووووووووووووووووووة قوا وووووووووووووووووووووووووووود ادسووووووووووووووووووووووووووووناد الداخميووووووووووووووووووووووووووووة فووووووووووووووووووووووووووووي القووووووووووووووووووووووووووووانون ادمريكووووووووووووووووووووووووووووي.

 اموووووووووووووام القا وووووووووووووي العراقوووووووووووووي  واج مووووووووووووووا نين مووووووووووووون الجنسوووووووووووووية ادمريكيوووووووووووووة -م وووووووووووووا  تلووووووووووووو  :
 
 
 

اموووووا اتا توووووم ادسوووووناد بواسووووو ة احووووود ال وووووواب  المكانيوووووة  الموووووو ن( محووووو  ادبووووورام  محووووو  التنفيوووووت 
 موقوووووووم الموووووووا  او بواسووووووو ة  ووووووواب  معنوووووووو   ادراد  ال وووووووريحة( فيجووووووود الوووووووتا ادتجووووووواح الكفايوووووووة 
التاتيووووووة ل ووووووتا ال ووووووواب   موووووو  ح ووووووور وتركيوووووو  ادخت وووووواص فوووووووي احوووووود اليووووووورايم فووووووي القوووووووانون 

د لوووو  ادخت ووووواص  وموووون  ووووم د يمووووو م النووووا القا ووووي و د يحتووووواج لمعووووود  لقوا وووود ادسوووووناد المسوووون
الداخميوووووة فووووووي القووووووانون المسووووووند لوووووو  ادخت وووووواص تلووووو  دن ال وووووواب  تاتوووووو  يسووووووتد  موووووون خيلوووووو  
 مووووو  اليوووووريعة الواجبوووووة الت بيووووو  وم وووووا  تلووووو   قووووود ابووووورام بوووووين الموووووانيين فوووووي العووووورا  مو ن موووووا 

نووووو ا  بمناسوووووبة ادخوووووي  بالت اموووووات العقديوووووة النايوووووية  ووووون الميوووووتر  فوووووي مقا عوووووة بوووووون ا يووووور ال
العقووووود اموووووام القا وووووي العراقوووووي النوووووا يقووووووم القا وووووي باسوووووناد ادخت ووووواص لقوووووانون مقا عوووووة بوووووون 



مبايووووووور  دن موووووووو ن المتعاقووووووودين فوووووووي الوووووووتا المكوووووووان بحسوووووووة قا ووووووود  ادسوووووووناد العراقيوووووووة المووووووواد  
ي احووووووود المقا عوووووووات ( مووووووودني  كوووووووتل  يكوووووووون الحكوووووووم نفسووووووو  اتا كوووووووان موقوووووووم الموووووووا  فووووووو22/3 

ادلمانيوووووووة ات سوووووووي ب  القا وووووووي العراقوووووووي قوووووووانون المقا عوووووووة التوووووووي يكوووووووون في وووووووا موقوووووووم الموووووووا  
  وكوووووووتل  اتا كانوووووووت اليوووووووريعة متفووووووو   مي وووووووا بوووووووين المتعاقووووووودين الوووووووي يوووووووريعة مقا عوووووووة معينوووووووة.
ادتجووووووواح ال ووووووواني يوووووووتالة الووووووو  وحووووووود  الحووووووو  والووووووو ام قا وووووووي النووووووو ا  بوووووووالرجو  لقوا ووووووود ادسوووووووناد 

نون المسوووووند لووووو  ادخت ووووواص ايوووووا كوووووان  ووووواب  ادسوووووناد و الوووووت  توووووم بموجبووووو  الداخميوووووة فوووووي القوووووا
ادسوووووناد ا  سووووووال توووووم ادسوووووناد بواسووووو ة الجنسوووووية ام الموووووو ن ام موقوووووم الموووووا  ام محووووو  ادبووووورام 
ام ادراد  فاليووووووة التفوووووووي  تكووووووون واحوووووود  والووووووي الرجووووووو  لقوا وووووود ادسووووووناد الداخميووووووة فووووووي قووووووانون 

وقووووووم الموووووا  تلوووووو  دن م مووووووة قوا وووووود ادسووووووناد الدوليووووووة الجنسوووووية او قووووووانون المووووووو ن او قووووووانون م
الوووووارد  فووووي قووووانون القا ووووي الووووي ادسووووناد ادجمووووالي بووووين قووووانون دولووووة القا ووووي وقووووانون الدولووووة 
المسوووووووند الي وووووووا ادخت ووووووواص  ولووووووويف مووووووون م مت وووووووا ح ووووووور وتركيووووووو  ادخت ووووووواص فوووووووي احووووووود 

لوووو  ادخت وووواص  اليوووورايم انمووووا الووووتح الووووي م مووووة قوا وووود ادسووووناد الداخميووووة فووووي القووووانون المسووووند 
وان تجاالم ووووووا موووووون قبوووووو  قا ووووووي النوووووو ا  فيوووووو  تجوووووواو   موووووو  القووووووانون المسووووووند لوووووو  ادخت وووووواص 
 وخووووووووروج  وووووووون وظيفووووووووة قوا وووووووود ادسووووووووناد الدوليووووووووة واالمووووووووا  وظيفووووووووة قوا وووووووود ادسووووووووناد الداخميووووووووة
امووووا السووووعا  ال الوووود اتا لووووم توجوووود قوا وووود اسووووناد داخميووووة فووووي القووووانون المسووووند لوووو  ادخت وووواص او 

ع ووووي الحكووووم خووووارج قانون ووووا ففووووي ظوووو   وووودم وجودالووووا يعتموووود  ووووواب  تكميميووووة وجوووودت ولكن ووووا ت
فووووووواتا توووووووم ادسوووووووناد بواسووووووو ة الجنسوووووووية فت بووووووو  النوووووووا يوووووووريعة العا ووووووومة او اليوووووووريعة ال البوووووووة او 
الم يمنوووووووة اموووووووا اتا توووووووم ادسوووووووناد بواسووووووو ة  ووووووواب  مكووووووواني فيعتمووووووود ال ووووووواب  تاتووووووو  فوووووووي تركيووووووو  

موقووووم المووووا  امووووا اتا كووووان ادسووووناد  ادخت وووواص ك وووواب  موقووووم المووووا  بواسوووو ت  ن بوووو  قووووانون
 بوووووووور ادراد  فعوووووووون  ريق ووووووووا نسووووووووتد   وووووووون قووووووووانون ادراد  والووووووووو القووووووووانون المتفوووووووو   ميوووووووو  بووووووووين 
 اد ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا .
امووووووا اتا كانووووووت قوا وووووود ادسووووووناد الداخميووووووة توووووورف  ادخت وووووواص المسووووووند الوووووو  قانون ووووووا لحسوووووواة 

عراقووووي قووووانون اخوووور ف نووووا تح وووو  احالووووة والووووي مرفووووو  العموووو  ب ووووا فووووي ظوووو  موقوووو  الميوووور  ال
 وبقيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة التيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووريعات العربيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووين. 

 
 

 

 



 (نطاق تطبيق قواعد تنازع القوانينعنوان المحاضرة )

 اعداد: م.م محمد حافظ

 م.م موج ماجد

 الفصل الدراسي الثانيالرابعة عشر المحاضرة 

 نطاق تطبيق قواعد تنازع القوانين

 
حللداودن للق ع ودنعداعللفوفللاومفللاودنعااللقتوادتودناعللاودنللاعناوعووتعمللقواعد للاوت للقواودن للعد د والاعد للاود  لل قا 

 : مت ع للللللفودميلللللل وتملللللل ده قودنلللللل وخم للللللفوف للللللقتوهللللللاواأعضللللللقاعهللللللاقودنعااللللللقتوت  لللللل وو،دنخللللللق 
 . ااقتوم ق قود حعدقودنشخمدف.ودع او

و. ااقتوم ق قود حعدقودنعد دف.وثق دقاو

و ااقتوم ق قود نتودمقتودنع ادف.وثقنثقاو

و. ااقتوم ق قود نتودمقتوغد ودنع ادف.و داعقاو

و. ااقتوم ق قودنشيق.وخقم قاو

واقألشلللخق  لللفومللل وهلللاقودنعاالللقتوتتضلللم وف لللقتومللل ودنعاالللقتودنه  دلللفوفقنعاالللقتودنمتع  لللفوعيلللقوم معو
دنعااللقتودنتللاومعضللع  قود مللعدقوتملل  ونح للقموم للق قونح للقموم للق قود حللعدقودنشخمللدف،وعووتملل  

ودنعاالقت لقموم لق قود نتودملقتودنع ادلف،وعودنعااقتودنتاومعضع  قودنع عاوتم  ونحعوود حعدقودنعد دفو،
دنتاومعضع  قودفعققوعتم فقتومقادفوتم  ونح قموم ق قود نتودمقتوغدل ودنع ادلفودملقودنعاالقتودنتلاو

و.ت تااواقنشيقوتم  و   ود قسود  قوم وم ق قودنشيق

عدخت  و مقواعد اود   قاواد وهاقودنم ق قويمقودخت  و مقوت كودن عد اواد ودنعااقتودنتاوت تماودن و
م وهاقودنم ق ق،وعونادق و مقواعد اود   قاويق و ااوم ود تع دضويقوم قنفويقو عاوادخقويقوم قنفو

و.قو اات قومعضعاونت قواودن عد د م ودنم ق قودنمت امفوعدنتاوتشي



 مسائل األحوال الشخصيةاواًل. 

ع دلللفو،دنعداعدلللفودنتلللاوتمدلللووهلللاقودنم لللق قوتتع للل واقنحقنلللفودن ق ع دلللفون شلللخ وعهلللاوم مع لللفودنع قمللل ودن ق 
ف لاوتحلااوو ق ع دلفن لق ع ودثل داوفلاوحدقتل ودنعاعنتل وعد تلمو  د لقودواأ ل ت دإل  ق و ل وغدل قوعتحلااو ااتل و

عت ملل واعلللضودن للعد د وم للق قود حللعدقودنشخمللدفو  لل ودنحقنلللفوودنم يللوودن للق ع اون شللخ وفللاودنم تملل 
هللادودألحلعدقوعت ع  لقوتمتلاو  ل ودنحقنلفوعود ه دلفوعدنللوعدبوعد ه دلفوعدنلوعدبواد ملقوالعد د ودخل عوتع ل ومل و

عدناللللا وعودنا للللع وعدن  للللموعدنعمللللدفوعودنمدلللل دعوعهللللادوهللللعومعالللل ودنمشلللل اودنع داللللاوفللللاواللللق ع ودألحللللعدقو
عتخت لل واعقودنعللقن وحللعقوو،دنمعللاقو،وعيللانكوا دللفودنتشلل دعقتودنع ادللفو8151ن لل فوو811دنشخمللدفو الل و

وو:هاقودنم ق قواد ودت قهد دن ق ع ودنعد مودنتااد وفاو

  لقوا داق دلقوعدم ديلقوعدد ن لادواقن  لق ود  ي ع ي لع اوعموتأخلاتمث  ود ا دفومل ودنلاعقوعدنتلاوواالولاالتجاه 
دنللا مق كوعاعللضواعقودم ديللقودناتد دللفودنتللاوت لل  ود ختمللق وفللاوهللاقودنم للق قونح للقمواللق ع ودنمللعا وعو

 لل ود  مللققواح للمودنتمللعد ودنحيمللاوعمحللقوأيواللق ع ودناعنللفودنتللاودتخللاهقودنشللخ ومعا للقونلل وعهللعوم
دنع  ود لت  و   قو   ود ودنت  داودنتق دخاوعووعدا  وهادود ت ققوع  فود اقمفواح مودنتمعد ودنح د او،

دنمل فود الععواقناعنلفومل وأيومل فودخل عوونإل  لق ،وعدنمعا ود عقواقأل ض   وت ادسو اافود   ق و
دناعنف.وفم و قحدلفودنهل او لدع  وم لا قود ودنغد وعو ومم حفون ه اوعو،دضقففودن ود وتااد واق ع ودنمعا وفد

دمللق سود مقنلل ،ودضللقففودنلل و لل عنفودنع لل والل وملل و قحدللفوودنللايودحيملل وهللعواللق ع ودنميللق ودنللايود للد وفدلل ودع
دنغدلل وانللكو  ودنمللعا واللق  و  لل وعداعللفومقادللفود لل قودنتعلل  و  د للق،ويمللقود ود تمللقاواللق ع ودنمللعا وفدلل و

ع ودنعد مودنتااد و   و ااقتود حعدقودنشخمدفودنتاودا دف قوعا دد ود ود ق مود و ااقتوعحا ودن ق 
مخت افوم وعا دد وعد ق مو.ف قضاودن وداو داا واق ع وعدحاو  د  وفاودنغقنمود وعهعواق ع ودنمعا و

اق ع ودخ ومثقووعغقناقومقوديع واق ع  ودنعا اوعهادومقودعف و  د ودن  اوعدنعاتوفاودناحعوعودنتح يو  
ختا و   دفود ا د وداو لداا وقاق ع ودن   دفوت  اقاو ختا ودن ق ع ودنعد مودنتااد و   ودنعاافوا

و.اق ع ودنمعا و عدءودتحاتود ودخت هتو   دفود ا د 

داقندللقواقن  للق ودناتد للاوعم  للقوف   للقوعدنمق دللقوعدوتأخللاعهلل ود يث دللفوعتمث لل ودنللاعقودنتللاووامااا االتجاااه الثاااني
،ع مدلل ودنللاعقودنع ادللفوعم  للقودنعلل د و.وداودخضلل و االلقتود حللعدقودنشخمللدفون للق ع ودن   للدفوعد للع وهللادو
د ت لللققو  للل وماللل  دتوم  لللقود والللق ع ودن   لللدفوالللق ع ودنع لللاود  تملللق اون شلللخ ودنلللايودعيلللسودخاالللفو

 وملل وديواللق ع ودخلل وع قادتلل وعث قفتلل وعااق علل وعادملل ،وعملل وثلل وهللادودن للق ع و للديع ودالل مواللق ع ون شللخ
 هلسودنحيل وودأخلا،فضاو  وانكود ودنشخ وامع لموهلادود ت لققوعدحلاو ودتعلااوع ود علا وفد تضلاود و



دن ق ع ودنايودحيم وعاانكو لع و وتتغدل وحقنلفود   لق والقختا وميلق وداقمتل وعمعا ل وانلكو  والق ع و
د  للتم د ودنتللاودتملل وا للقواللق ع ودن   للدفو للدحي ودحعدنلل ودنشخمللدفوفللاوادخللقودناعنللفوعخق   للقونمللهفو

دن   لللدفو،عدنتلللاوتتغ لللمو  للل وملللهفودنعملللع ومملللقود ع للل والللق ع ومتحللل كومللل ودنشلللخ ودخضللل ونللل واقن  لللافو
نعااللقتودحعدنلل ودنشخمللدفو،دضللقففودنلل ود ودن   للدفو دااللفوتمتللقوواق  للت  د وملل وخللاقومللععافوتغدد هللقو

 و  لل وعثللق  ومقادللف،وفللاوحللد ودنمللعا ود لل قوت للعووأل  للقتحتللقبودنلل ود لل دءدتوف دللفوع لل عنفودثاقت للقووأل  للق
تغددللل قوام للل اوتغددللل ود اقملللفويملللقودملللعمودثاقتللل و،عنا تالللق دتود لللاقودللل   وهلللادود ت لللققود تملللقاوالللق ع و
دن   للدفواعملله ودن للق ع ودنعد للموتااد لل وفللاوم للق قود حللعدقودنشخمللدفوعم  للقود ه دللفوعدنللوعدبوعودناللا و

و.دمي ود ودثد واعضودنمععاقتود ود تمقاومعدق ودن   دفو  مقوعغد هق،
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 غلل ود  تاللق دتودنتللاود للع و  د للقود ت للققودنثللق او،د ود واقضللاودن للوداواللاودعد لل وفللاو للقوتااد لل واعللضو
دندلل ود ختمللق و،وعهللاوتتمثللقواتعللااوودنمللععاقتودنتللاوتتع لل واضللقااودن   للدفوادتلل و واقن للق ع ودنم لل ا

و. وث ودنتش د وعض وح عقونيقوم  مقدن   دفوعد عادم قوعتغد هقو.ود ود ودنه  وعم

 تعدد الجنسيةأ. 

 و،فلق واغضودن   و  ود اقمودنتعااودنتاواي  قهلقوفلاومعضلعاودن   لدفوعم لق قومعقن ت لقودن لقنهفودنلاي
د تمقاودن   دفوضلقااقونتحادلاود ختملق ودنتشل دعاوفلاوم لق قود حلعدقودنشخملدفو،عت ل  ودختملق و
اق ع ودن   لدفونحيم لقودثدل ودنت لقوقوحلعقودن   لدفودنمعتملا وفلاوحلققوتعلااودن   لدقتودنشلخ وهلقوهلاو

وو:تخت  ود  قافو  وهادودنت قوقواد وف ضد ،وعو   دفواقضاودن وداود و   دفودخ ع

دادويق ودنشخ ودنمتعااودن   لدقتوال  و لوداوفلاو االفوم لق قود حلعدقودنشخملدفودملق وولاالوالفرض 
ت واقضللاو  داللاو،عدحمللقوملل واللد ودن   للدقتودنمتعللاا ودن   للدفودنع دادللف،وفع لل ودن قضللاود ودعتمللاو   للد

ادونفوم وم ق قود حعدقودنشخملدفوعم  لقود ه دلفوعدنلوعدبوعالاوديلاتوهلأعداا واق ع  ودنعا اوفاويقوم 
 ملا اودنتلاو ملتو  ل ود والفلاو33/2دنحي و مد ودنتش دعقتودنع ادفوعم  قودنتش د ودنع دااوفلاودنملقا وال

حقنفود شخق ودناد وتثاتون  واقن  افون ع د ودن   دفودنع دادفوعاقن  افون لاعقود  ادلفو   لدفوت لكودنلاعقو
 ومل والق ع ودن   لدفودنع دادلفو81/2الويملقودشلق تودنل وانلكودنملقا وفقنمحيمفوتاا ودن ق ع ودنع دااوعحاقو 

دن قفاودنتاو متو   والتاا ودنمحقي ودنع دادفودن لق ع ودنع دالاواحل ومل ودحملقودن   لدفودنع دادلفوع   لدفو
اعنللفود  ادللفو .وعهللادودنحيلل ود للع و  لل ود تاللق ود ودن   للدفوم للقنفوتلل تااواقن للدقا وع  لل واقضللاودن للوداودادو



د ودختق هلللقوعداالللل واق ع  للللقواعملللله قودنم  حللللفو  لللل وا دللللفوويق لللتو   للللدت وملللل واللللد ودن   للللدقتودنمتعللللاا 
و.دا مو   دفودند وأل  قدن   دقتو

دادونل وتيلع و   لدفواقضلاودن لوداومل والد ودن   لدقتودنمتعلاا واقن  لافونشلخ وال  وواما الفرض الثاني
يع  قووفاو اافوم وم ق قود حعدقودنشخمدف،وف  قو ودم كودن قضاوح وت  د و   دت ،وعم وث واق ع  

ن وتي وحقض  وم واد ودن   دقت،وعد ت قادونماادوتيقفوودن دقادتو ودم كوت  د ودحادهقو   ود خل عود و
د  تمق دلفودن  ع ودن دق دفوعو وديث وم وغد هقوعتشد ودنعاق  وعودادويق توت كودن   دفود تااوا قودنشخ

فلللاود  تخقالللقتوفد للقودعوممق  لللت ونلللاعضوعد اتمللقادفودنللل وهللادود  تالللقاويوعد للل وفللاواعنت لللقودعودشللت دي و
دنع ق  وعدادءودنض د موعدنخامفودنع ي دفوعغد هقوم ودن  ع ودنتلاوتيشل و ل وانلكود  تالقاوعدن   لدفو

دن دم لفوفودعودنعداعدلفوديلع ون لقودنتهلع وعوعمل ودملا  و  دل واقن   لدفودنهع دلوتأخلادنتاوتهداوهلاقودنلا  قو
داود وداالل واق ع  لقونا تالق دتود للاقوعدلا عواعللضودنه  لقءودنلل و  ل وا دلفودن   للدقتو،ع  ل واقضللاودن لوو

ملل وفعد للاو م دللفوودنماللاأد تمللقاواللق ع ودن   للدفودنهع دللفوحتلل وفللاو للقودنهلل ضود عقو  لل دونمللقودح  لل وهللادو
دهم قوتح د ودنعادنفوعدنيش و  ودن ق ع ود يث وم فواقنعاافوعدنما  ون قويمقودح  وحقو قنماون م قنفو

 وملا او33/8احي ودنه ضودنثق او مد ودنتش دعقتودنع ادفوعم  قودنتشل د ودنع دالاوفلاودنملقا والعااودخاتو
دنتللاو مللتو  لل والتعللد ودنمحيمللفودن للق ع ودنللايود للموتااد لل وفللاوحقنللفود شللخق ودنللاد و وتعلل  ون لل و

و.   دفودعوتثاتون  و   دقتومتعاا وفاوعاتوعدحا

 انعدام الجنسيةب. 

 داافومع عمفون شخ وااعنلفومعد لفو،عدشلا ودنلاعضويملقواي  لقووألي دفودهضاوإن وغدقمود ود عاد ودن  
هادودنشخ وي هد فوتمضاوفاو  ضودناح وااو   وف عوشخ وااوعا ،وع  د وفلق و  قمل ودن لق ع او

 هللسودنحيل ود ثللق ودنمت تالفو  لل ود  علاد و،ع  دل وفللق ودنم لق قودنمتع  للفواقنحقنلفودنشخمللدفووعتأخلام  لعقو
دن ضقءوعدنتشل د ودمدلقودنل وحلقوهلاقود شليقندفودن ق ع اوداتادءاود ود ودنه  وعونعاد ودن   دفوم  عنفودن  ق و

 ا ود تمقاوضقااود  قاودحتدقااوالادقو ل وضلقااود  ل قاود مل اودن   لدفود وعهلعودنملعا و،وأيود و
 ومللعا ومع للع وفدمللق ودنلل ودنضلقااودناللادقو  للاود عللاد و   للدفود   للق وهللعودنمللعا وعدادونلل وديلل ون شللخ

د تمقاومحقوداقمتل وعفلاو لقود علاد ود خدل وداال ودن قضلاواق ع ل ودنلعا اواعملهفوملقحمود ختملق و
د حتدقااوعهادودع اومث مقوتحقودشيقندفوتعااودن   دفو ا ودندفو   دفواقضاودن وداودعودن   لدفودنهع دلفو

وثاعومدغ:ووتأخادنمهت ضفودنتاووفق ودشيقندفود عاد و   دت وتحقو ا ودندفو   دفودناعنف



عهللاقودنمللدغوتاالل و  لل و للادقوو،وهااي امااا دولااة المااوطن او دولااة محاال االقامااة او دولااة قاضااي الناازاع
عد تمللللاتوهللللادودنحللللقو مدلللل وودنتللللا بو ود ختدللللق ،وأيودادوع للللاودنمللللعا و ودمللللق ودنلللل ومحللللقود اقمللللفو،

مل ودن لق ع ودنملا اودنتلاوديلاتو  ل والتعدلد وو 33/8دنتش دعقتودنع ادفوعم  قودنتش د ودنع دااوفاودنمقا وال
تع  ون  و   دف... ،وعهادودع لاومث ملقوودنمحيمفودن ق ع ودنايود موتااد  وفاوحقنفود شخق ودناد و 

م  ودن قضاودنع دااو  افوتعدد ودن ق ع ودنايود موتااد  وفاو قوتعااودن   دفوفاودنه ضودنثق اوفلاو
مللقاودن   للدفودنهع دللفواعملله وماللادوتم دلل ودنماللقاقودنعقمللفوفللاودن للق ع و للقوتعللااودن   للدفودن للقن وايلل قواق ت

فيللانكوديللع ون محيمللفوو وملل ودن للق ع ودنمللا اودنع داللاو،31دنللاعناودنخللق ود يثلل وشللدع قواح للمودنمللقا وال
 هللسودن لل افوفللاوتعدللد ودن للق ع ودنللايود للموتااد لل وفللاو للقود عللاد و   للدفودنشللخ ،وعهللادودع للاود ويللقو

دت ود ود علادم قوتهتل ضود ونل و   لدفوعدحلا وهلاودملقو   لدفواقضلاودن لودا،ودعوشخ وفاو قوتعلااو   ل
 .دن   دفودنهع دفو،دعودن   دفودنمهت ضفواح مويقوحقنفوع   وعف ومقوت ا 

 تغيير الجنسيةج. 

و  ل ودثل وديت لقمد ودحملقوتغدد هلقواهعلقوف لاد  قوعوومث مقودحمقوتعااودن   دقتوعد عادم قو،يلانكودميل 
غد هلللقو،عدنتخ لللاو   لللقومملللقودلللوث وانلللكو  للل ودنعاالللقتودنمتع  لللفواحقنلللفودنشلللخ وخقملللفوت لللكودنتلللاوتمتلللقوو
اق  تم د ومثقودنوعدبوف لاودحملقود ودتلوعبو  دالاومل و  دادلفوفلاودنعل د وثل ود لقف ودنلوعبودنل وا داق دلقو

دألخدلل  ودثلل وف للاد  قووعه للقكوديت للمودن   للدفودنا داق دللفوعدتخ لل و لل ودن   للدفودنع دادللفةوف للتتغد ودن   للدف
 وم واق ع ودن   دفودن قفاودنتاو متو   ود والدحته ودنع دااودنايوديت مو   دفو81/8اح مودنمقا وال

د  ادفوا   دت ودنع دادلفوملقونل ودع ل وتح د دلقو ل وتخ دل و ل ودن   لدفودنع دادلف و،فلقادوأ داود ودا ل ووع تل و
تودنللوعدبود و   للدت ودناح للفو  للاودناللا ودمللا  ودن للقا فوعاللو تدمللق ودن ضللقءودنع داللاوف للقوتعتمللاو   للد

  لل وهللاقودنحقنللفواقنت للقواودنمتحلل كوعاللقن  عاودنلل ودحيللق وت للقواودن للعد د وعاشلليقوخللق واعد للاود  لل قاوفللاو
 وملا اودنتللاو81/3دن لق ع ودنملا اودنع دالاوعاقنتحادلاواق لا ود  ل قاودنخقملفوالقناا ودنلعد ا وفلاودنملقا وال

دنتا د ود  همققواق ع ودنوعبوعالتودنالا ودعوعالتو فل ودنلا عع وناا وعو متو   ود والد  يو   ود
دتاد ود و   ودن قضاودنع دااوتااد ودن ق ع ودنا داق اواح مودنمثققود اق.ود ود واعضودنتش دعقتون و
تحلللااوعالللتودنعملللقوا لللق ع ودن   لللدفويملللقو للل اح وفلللاوحد  لللقو،د ود ودنتشللل د ودنع دالللاوعيلللانكودنتشللل دعقتو

ادفودنتاود تملاتودن   لدفوضلقااقوفلاوتحادلاودن لق ع ودنعد لمودنتاادل وفلاوم لق قود حلعدقودنشخملدفودنع و
ملللدفوعم  لللقودنلللوعدبوعدثلللق ودنلللوعدبوحلللااتوعالللتودنعملللقوا لللق ع ودن   لللدفوفلللاواعلللضوم لللق قود حلللعدقودنشخ

اللتودنعمللدفوعدنمدلل دعوفهللاوداللق ودنللوعدبوعخقمللفودنشلل عاودنمعضللع دفود تمللاواللق ع و   للدفودنللوع د وعوعو



 مللا اويمللقو81/8دنللوعدبوفللاودتغدلل ودختمللق وهللادودن للق ع واهعللقوتغددلل و   للدفودنللوع د و ح للقودنمللقا وال
 مللا اوعد تمللاوفللاودناللا واللق ع و81/2د تمللاواللق ع و   للدفودنللوعبوعاللتودنللوعدبوفللاودثللق ودنللوعدبودنمللقا وال

  لافون هلقاودنعملدفو ملا اودملقوفلاومعضلعاودنعملدفوداود تملاواقن81/3   دفودنوعبوعاتودنالا ودنملقا وال
مللا اوع  ت للققوم يدللفودنت يللفوعت تللمودثللق ودنمدلل دعواللق ع وو 23اللق ع و   للدفودنمعمللاوعاللتودنعفللق ودنمللقا وال

و. وما ا22   دفودنمع عوعاتوعفقت ودنمقا وال

و،عمللقوا للق ع ودن   للدفونحيلل ود ه دللففللاوحللد ونلل ودضللااودنمشلل اودنع داللاوعا دللفودنتشلل دعقتودنع ادللفوعاللتودن
وو:قنمود عود تمقاواق ع ودن   دفودخت  واد وف ضد عدنه  ودنغ

دادويق لتود ه دلفوشل اومل وشل عاود ل دءودنتمل  ودعوع لعمودنحل وفداال والق ع ودن   لدفووالفرض االول
عاتود ل دءودنتمل  ودعوع لعمودنحل ،وعد وأيوتغددل وفلاودن   لدفواعلاوانلكو ودلوث وفلاوملحفودنتمل  و

الق ع ود ل ونل وانلك،ويملقونلعودال  وشلخ و  لاداوعهلعويقملقواقنمقوتل ود  د ل وشلخ ويقملقود ه دلفوامع لمو
دنع للاود مللقودا لل ومللحد وودتللأث ود ه دللفوعملل وثلل و  لل ودثلل وحللقاعودمللقا و للق ضوملل و للعد ضود ه دللفوفللا

و.آلثق قع قفاوعم تمو

دادوتلل ودنتعقمللقوملل ود ه دللفويمللهفوفللاودنشللخ وفتخضلل وه للقون للق ع و   للدت وعاللتووامااا الفاارض الثاااني
 وملللا اوهلللاقودنتهقملللدقو81/8.وفلللاوحلللد ونللل ودعضللل ودنمشللل اودنع دالللاوفلللاودنملللقا والنملللهفد حت لللقبوات لللكود

وآلثللق عيللانكودنتشلل دعقتودنع ادللفويمللقونلل ودحللااودنمشلل اودنع داللاوعاللتودنعمللقوا للق ع و   للدفود مواقن  للافو
 ومللا او،عيللانكونلل ودحللااودنمشلل اودنع داللاوعاللتودنعمللقوا للق ع و   للدفوملل وت للمو81/4دنا للع وفللاودنمللقا وال

 ومللا او،فضللاو لل وانللكونلل ودحللااوعاللتو21حمقدتلل و لل وا دلل ودنع دللفوعدنعمللقدفوعودن عدمللفوفللاودنمللقا وال
 مللا او،ود ود ودنه لل وفلل  واللد ودن ه للفودنتللاو28د  تللاداوا للق ع و   للدفودنمللاد واقن  للافون  ه للفوفللاودنمللقا وال

   لدفودنلوعبوعالتووتت تمو   ودناا وحدعوتعقمقومع قويقث وم ودثق ودناا و،عمل وثل وتخضل ون لق ع 
   ود موداوتخض ون ق ع و   دفود موعفاوهاقودنحقنلفونل ودحلااوونألا قءدناا وعاد ودن ه فودنتاوتيع و

يمقواي  قوعاتود  تاداوا ق ع و   دفود مود ود ودن ديودن د  وداهمودنل ود تملقاوعالتودنملداا.ودملقودادو
د الل وعاللتوو   للدفنمللاد واقن ه للفود الل وفد لل عواللق ع ويق للتودن ه للفومت تاللفو  لل ود الل ودت للققود موف  للقود

ع عمودن ه ف،وعن ودحااودنمش اودنع دااوهاقودنتهقمدقود مقوت ي لقونت لاد ودنه ل ودن ضلق او ل وا دل وت لاد و
و.دنمحيمفوفاو  ع ويقوحقنف

 



 القانوفقسـ  –كمية الكوت الجامعة 

 القانوف الدولي الخاص

 ـ.ـ محمد حافظ  –ـ.ـ موج ماجد 

 

 

 األهػػػػػميػػػػػة

 الواجػػػػػػ  القػػػػػػانوف  ثػػػػػػـ ومػػػػػػف باالهميػػػػػػة التعريػػػػػػؼ االهميػػػػػػة فػػػػػػي االسػػػػػػناد قاعػػػػػػد  بحػػػػػػ  يتطمػػػػػػ 
 عمػػػػػ  تػػػػػرد التػػػػػي االسػػػػػتثنا ات واخيػػػػػرا   منهػػػػػا العراقػػػػػي و المقػػػػػارف القػػػػػانوف وموقػػػػػؼ فيهػػػػػا التطبيػػػػػؽ
 . فروع ثالثة خالؿ مف وذلؾ باالهمية الخاصة االسناد قاعد 

 

 األوؿ الفرع 

 األهمية مفهوـ

 واجػػػػػػػ  او لحػػػػػػػؽ بالنسػػػػػػػبة االنسػػػػػػػاف قػػػػػػػدر  او مػػػػػػػا لموضػػػػػػػوع الصػػػػػػػالحية بانهػػػػػػػا االهميػػػػػػػة تعػػػػػػػرؼ
 لمتمتػػػػػػػػ  االنسػػػػػػػػاف صػػػػػػػػالحية وتعنػػػػػػػػي الوجػػػػػػػػو  اهميػػػػػػػػة االوؿ النػػػػػػػػوع نػػػػػػػػوعيف عمػػػػػػػػ   ،واالهميػػػػػػػػة
 لالنسػػػػػػاف تثبػػػػػػت وهػػػػػػي التمتػػػػػػ  باهميػػػػػػة الػػػػػػبعض عميهػػػػػػا ،ويصػػػػػػطم  االلتزامػػػػػػات وادا  بػػػػػػالحقوؽ

 الشػػػػػخص يكػػػػػوف لػػػػػذا حيػػػػػا، بوالدتػػػػػ  تكتمػػػػػؿ ناقصػػػػػة تكػػػػػوف انهػػػػػا اال امػػػػػ  بطػػػػػف فػػػػػي جنػػػػػيف وهػػػػػو
 تحقػػػػؽ طريػػػػؽ عػػػػف االلتػػػػزاـ يتحمػػػػؿ اف يجػػػػوز كمػػػػا لحسػػػػاب  التبػػػػرع فيجػػػػوز لمحقػػػػوؽ متمقػػػػي فيهػػػػا

 اف امػػػػا  الوجػػػػو  اهميػػػػة اف يعنػػػػي وهػػػػذا الغيػػػػر، مػػػػاؿ اتػػػػالؼ بػػػػاثر( تعػػػػويض) المدنيػػػػة مسػػػػهليت 
 فهػػػػي الثػػػػاني النػػػػوع امػػػػا. بالحيػػػػا  تثبػػػػت الحػػػػالتيف فػػػػي وهػػػػي كاممػػػػة اواهميػػػػة ناقصػػػػة اهميػػػػة تكػػػػوف
 التزامػػػػات مػػػػف عميػػػػ  مػػػػا وادا  حقػػػػوؽ مػػػػف مالػػػػ  لممارسػػػػة االنسػػػػاف صػػػػالحية وهػػػػي االدا  اهميػػػػة
 التجاريػػػػػػػة اـ الشخصػػػػػػػية اـ الماليػػػػػػػة العالقػػػػػػػات اطػػػػػػػار فػػػػػػػي سػػػػػػػوا  قانونيػػػػػػػا مػػػػػػػهثر نحػػػػػػػو عمػػػػػػػ 

 لػػػػ  يكػػػػوف كمػػػػا هنػػػػا تصػػػػرؼ اهميػػػػة لػػػػ  فتكػػػػوف يممػػػػؾ بمػػػػا يتصػػػػرؼ اف االنسػػػػاف فيهػػػػا ،فيسػػػػتطي 



 تصػػػػػرفات  فتصػػػػب  عاقػػػػؿ وكػػػػاف  الرشػػػػد سػػػػف االنسػػػػػاف بمػػػػ  اذا كػػػػذلؾ يكػػػػوف وهػػػػو االدار  اهميػػػػة
 تكػػػػوف وهػػػػي ناقصػػػػة االدا  اهميػػػػة كانػػػػت اذا يعنػػػػي وهػػػػذا االراد ، سػػػػميـ كػػػػاف اذا الثارهػػػػا منتجػػػػة
 ال فهػػػػػػػػهال  عميػػػػػػػػ  المحجػػػػػػػػوز و المعتػػػػػػػػو  و السػػػػػػػػفي  و القاصػػػػػػػػر و المميػػػػػػػػز الغيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي كػػػػػػػػذلؾ

 متمقػػػػػػي يكونػػػػػػوا وفيهػػػػػػا النافعػػػػػػة التصػػػػػػرفات فقػػػػػػط انمػػػػػػا التصػػػػػػرفات جميػػػػػػ  ممارسػػػػػػة يسػػػػػػتطيعوف
 فيهػػػػػػػا يصػػػػػػػب  معينػػػػػػػة حػػػػػػػدود ضػػػػػػػمف بالتجػػػػػػػار   لػػػػػػػ  االذف لمقاصػػػػػػػر يجػػػػػػػوز وبالمقابػػػػػػػؿ لمحقػػػػػػػوؽ
 فػػػػػي االهميػػػػػة كامػػػػػؿ يصػػػػػب  بػػػػػالزواج لػػػػػ  اذف  ،واذا الحػػػػػدود هػػػػػذ  فػػػػػي االهميػػػػػة كامػػػػػؿ الشػػػػػخص
 لهػػػػػا بالنسػػػػػبة قاصػػػػر يبقػػػػػ  انػػػػ  يػػػػػر  مػػػػف وهنػػػػػاؾ الغالبيػػػػة راي عمػػػػػ  الماليػػػػة التصػػػػػرفات جميػػػػ 
 .زواج  جواز م 

 

 الثاني الفرع

 

 األهمية في التطبيؽ الواج  القانوف

 

  

 

 فػػػػاالول  االدا  اهميػػػػة الوجػػػػو  اهميػػػػة  بػػػػيف التطبيػػػػؽ الواجػػػػ  القػػػػانوف لتحديػػػػد الحكػػػػـ فػػػػي يفػػػػرؽ
 طػػػػػرؼ الشػػػػػخص يكػػػػػوف التػػػػػي العالقػػػػػة طبيعػػػػػة بحسػػػػػ  يكػػػػػوف فيهػػػػػا التطبيػػػػػؽ الواجػػػػػ  القػػػػػانوف
 الموصػػػػػي واهميػػػػػة لممػػػػػور  الشخصػػػػػي القػػػػػانوف الػػػػػ  تمػػػػػن  الميػػػػػرا  فػػػػػي الػػػػػوار  فاهميػػػػػة  فيهػػػػػا،
 فػػػػػي االجنبػػػػػي اهميػػػػػة بينمػػػػػا لمموصػػػػػي الشخصػػػػػي لمقػػػػػانوف تخضػػػػػ  بػػػػػ  الموصػػػػػ  المػػػػػاؿ فػػػػػي لػػػػػ 

 التقاضػػػػػػي حػػػػػػؽ مباشػػػػػػر  واهميػػػػػػة[ 5]الدولػػػػػػة تمػػػػػػؾ لقػػػػػػانوف يخضػػػػػػ  مػػػػػػا دولػػػػػػة فػػػػػػي عقػػػػػػار تممػػػػػػؾ
 اهميػػػػػػة يحكػػػػػػـ الػػػػػػذي القػػػػػػانوف تجػػػػػػد وهكػػػػػػذا الػػػػػػدعو  امامهػػػػػػا المقػػػػػػاـ المحكمػػػػػػة لقػػػػػػانوف تخضػػػػػػ 
 وبػػػػػاثر يسػػػػػري القػػػػػانوف هػػػػػذا اف كمػػػػػا العالقػػػػػة طبيعػػػػػة بحسػػػػػ  متعػػػػػدد انمػػػػػا واحػػػػػد لػػػػػيس الوجػػػػػو 
 بعػػػػػػػض اهميػػػػػػػة  الوجػػػػػػػو  باهميػػػػػػػة وتمحػػػػػػػؽ الحػػػػػػػؽ وجػػػػػػػو  او التصػػػػػػػرؼ وقػػػػػػػت ومباشػػػػػػػر  فػػػػػػػوري



 لمشػػػػػػػخص او التصػػػػػػػرؼ محػػػػػػؿ الموضػػػػػػػوع فػػػػػػي صػػػػػػػفةل التصػػػػػػػرؼ مػػػػػػف الممنػػػػػػػوعيف االشػػػػػػخاص
 هنػػػػػا فتخضػػػػػ  عميهػػػػػا المتنػػػػػازع الحقػػػػػوؽ شػػػػػرا  مػػػػػف القضػػػػػا  عمػػػػػاؿ منػػػػػ  ذلػػػػػؾ مثػػػػػاؿ المتصػػػػػرؼ
 مريضػػػػػ  مػػػػػف تبػػػػػرع تمقػػػػػي مػػػػػف الطبيػػػػػ  ومنػػػػػ  النػػػػػزاع امامهػػػػػا المقػػػػػاـ المحكمػػػػػة لقػػػػػانوف اهميػػػػػتهـ
 و القاصػػػػػػػر اهميػػػػػػػ  تخضػػػػػػػ  كمػػػػػػػا المتبػػػػػػػرع لقػػػػػػػانوف الطبيػػػػػػػ  اهميتػػػػػػػ  فتخضػػػػػػػ  المػػػػػػػوت مػػػػػػػرض

 امػػػػػا المحكمػػػػػة دولػػػػػة لقػػػػػانوف ال حمايتػػػػػ  تجػػػػػ  مػػػػػف لقػػػػػانوف حكمهػػػػػـ فػػػػػي مػػػػػف عميػػػػػ  المحجػػػػػور
 تمػػػػػػػػػؾ منهػػػػػػػػػا يطمػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػي المحكمػػػػػػػػػة لقػػػػػػػػػانوف فتخضػػػػػػػػػ  عميػػػػػػػػػ  وصػػػػػػػػػي تنصػػػػػػػػػي  اجػػػػػػػػػرا ات
 ضػػػػػمنا العراقػػػػػي المػػػػػدني القػػػػػانوف مػػػػػف( 02) المػػػػػاد  الحكػػػػػـ هػػػػػذا الػػػػػ  اشػػػػػارت وقػػػػػد االجػػػػػرا ات،

 القػػػػانوف وهػػػػو واحػػػػد قػػػػانوف الػػػػ  االدا  اهميػػػػة تخضػػػػ  ذلػػػػؾ ومقابػػػػؿ  مػػػػدني( 02) المػػػػاد  بداللػػػػة
 فػػػػػي كمػػػػػا المػػػػػوطف قػػػػػانوف االنكموسكسػػػػػوني االتجػػػػػا  بحسػػػػػ  القػػػػػانوف وهػػػػػذا لمشػػػػػخص الشخصػػػػػي
 الػػػػػدوؿ بعػػػػػض اعتمدتػػػػػ  الػػػػػذي الالتينػػػػػي االتجػػػػػا  ظػػػػػؿ فػػػػػي الجنسػػػػػية قػػػػػانوف هػػػػػو بينمػػػػػا بريطانيػػػػػا
 الػػػػػػػدولي ،والقػػػػػػػانوف 4221 لعػػػػػػػاـ المػػػػػػػدني القػػػػػػػانوف مػػػػػػػف( 3/3)المػػػػػػػاد  فرنسػػػػػػػا ومنهػػػػػػػا االجنبيػػػػػػػة
 وهكػػػػػػذا 4321 لعػػػػػػاـ السويسػػػػػػري الخػػػػػػاص الػػػػػػدولي والقػػػػػػانوف ،4321 لعػػػػػػاـ االلمػػػػػػاني الخػػػػػػاص
 قػػػػػػػػانوف العربيػػػػػػػة التشػػػػػػػػريعات جميػػػػػػػ  اعتمػػػػػػػػدت ،وكػػػػػػػذلؾ واليونػػػػػػػػاف واسػػػػػػػبانيا اليطاليػػػػػػػػا بالنسػػػػػػػبة
 المثػػػػػػاؿ سػػػػػػبيؿ عمػػػػػػ  نػػػػػػذكر و االدا  اهميػػػػػػة فػػػػػػي التطبيػػػػػػؽ الواجػػػػػػ  القػػػػػػانوف بوصػػػػػػفة الجنسػػػػػػية
 الميبػػػػػػي  المػػػػػػدني القػػػػػػانوف مػػػػػػف( 44) والمػػػػػػاد  المصػػػػػػري المػػػػػػدني القػػػػػػانوف مػػػػػػف( 44/4) المػػػػػػاد 
 لسػػػػػػػػنة 5 رقػػػػػػػػـ الكػػػػػػػػويتي االجنبػػػػػػػػي العنصػػػػػػػػر ذات العالقػػػػػػػػات تنظػػػػػػػػيـ لقػػػػػػػػانوف بالنسػػػػػػػػبة وهكػػػػػػػػذا
 عمػػػػ  تػػػػنص التػػػػي( 42/4) المػػػػاد  فػػػػي العراقػػػػي المػػػػدني القػػػػانوف موقػػػػؼ ذلػػػػؾ كػػػػاف كمػػػػا 4314

 بهػػػػػذا ويعتػػػػػد( بجنسػػػػػيت  الشػػػػػخص اليهػػػػػا ينتمػػػػػي التػػػػػي الدولػػػػػة قػػػػػانوف االهميػػػػػة عمػػػػػ  يسػػػػػري اف)
 اجػػػػػرا  شػػػػػروط مػػػػػف شػػػػػرط االهميػػػػػة كانػػػػػت اذا التصػػػػػرؼ اجػػػػػرا  او الحػػػػػؽ وجػػػػػو  وقػػػػػت القػػػػػانوف

 فتاخػػػػذ التصػػػػرؼ اجػػػػرا  محػػػػؿ لقػػػػانوف فتخضػػػػ  الشػػػػخص فػػػػي صػػػػفة كانػػػػت اذا امػػػػا التصػػػػرفات
 .الوجو  اهمية حكـ االخير الوض  في االهمية

 

  

 



 الرشػػػػػد سػػػػػف الشػػػػػخص بمػػػػػوغ تكتمػػػػػؿ حيػػػػػ  بالسػػػػػف تتػػػػػاثر االدا  اهميػػػػػة اف بالػػػػػذكر الجػػػػػدير ومػػػػػف
 بػػػػال  كػػػػاف واذا االهميػػػػة عػػػػديـ يكػػػػوف فهػػػػو  مجنػػػػوف بػػػػال  الشػػػػخص كػػػػاف اذا امػػػػا العقػػػػؿ وتحقػػػػؽ
 عػػػػػديـ فهػػػػػو البمػػػػػوغ دوف كػػػػػاف اذا امػػػػػا االهميػػػػػة نػػػػػاقص فهػػػػػو عميػػػػػ  محجػػػػػور او معتػػػػػو  او وسػػػػػفي 
 قاصػػػػػػر او مميػػػػػػز صػػػػػػغير كػػػػػػاف اذا االهميػػػػػػة نػػػػػػاقص او مميػػػػػػز غيػػػػػػر صػػػػػػغير كػػػػػػاف اذا االهميػػػػػػة
 االتجػػػػا  اعتمػػػػدت التػػػػي التشػػػػريعات ظػػػػؿ فػػػػي الجنسػػػػية قػػػػانوف هػػػػو االوضػػػػاع هػػػػذ  يحػػػػدد والػػػػذي
 . الالتيني

 

  

 

 ومصػػػػر فرنسػػػػا مثػػػػؿ سػػػػنة 04 سػػػػف تحػػػػدد القػػػػوانيف فػػػػبعض البمػػػػوغ سػػػػف حػػػػوؿ القػػػػوانيف وتختمػػػػؼ
 42 هػػػػو الرشػػػػد سػػػػف يكػػػػوف حػػػػيف فػػػػي المكسػػػػيؾ مثػػػػؿ 05 سػػػػف يحػػػػدد االخػػػػر والػػػػبعض والكويػػػػت

 .وبريطانيا العراؽ في سنة

 

  

 

 

  

 

 الثال  الفرع

 

  



 

 همية باال الخاصة االسناد قاعد  عم  ترد التي االستثنا ات

 

  

 

 العػػػػػراؽ ومنهػػػػػا الػػػػػدوؿ فاغمػػػػ ( الجنسػػػػػية قػػػػػانوف) الشخصػػػػػي لمقػػػػانوف تخضػػػػػ  االهميػػػػػة كانػػػػت اذا
 عميهػػػػػا تػػػػػرد القاعػػػػػد  هػػػػػذ  فػػػػػاف.  مػػػػػدني( 42/4) المػػػػػاد  فػػػػػي الػػػػػوراد  االسػػػػػناد قاعػػػػػد  وبحسػػػػػ 
 .وتتمثؿ االهمية حكـ في الجنسية قانوف فيها يتعطؿ استثنا ات

 

  

 

 الغالػػػػػػػ  الػػػػػػػراي عمػػػػػػػ  يكػػػػػػػوف التجػػػػػػػنس شػػػػػػػروط مػػػػػػػف شػػػػػػػرط بوصػػػػػػػف  الرشػػػػػػػد سػػػػػػػف تحديػػػػػػػد  -4
 المشػػػػػرع حػػػػػدد وقػػػػػد التجػػػػػنس طريػػػػػؽ عػػػػػف جنسػػػػػيتها اكتسػػػػػا  يػػػػػراد التػػػػػي الدولػػػػػة قػػػػػانوف بحسػػػػػ 
 هػػػػػػػذ  بينهػػػػػػػا ومػػػػػػػف التجػػػػػػػنس شػػػػػػػروط( 2) المػػػػػػػاد  فػػػػػػػي السػػػػػػػابؽ الجنسػػػػػػػية قػػػػػػػانوف فػػػػػػػي العراقػػػػػػػي
 عشػػػػػر الثامنػػػػػة سػػػػػف اكمػػػػػاؿ هػػػػػو القػػػػػانوف هػػػػػذا حسػػػػػ  الرشػػػػػد وسػػػػػف الرشػػػػػد سػػػػػف بمػػػػػوغ الشػػػػػروط
 الرشػػػػػد سػػػػػف النافػػػػػذ الجنسػػػػػية القػػػػػانوف مػػػػػف( 1) المػػػػػاد  بينػػػػػت كمػػػػػا ، منػػػػػ ( 4/3) المػػػػػاد  بحسػػػػػ 
 المػػػػػػيالدي التقػػػػػػويـ بحسػػػػػػ  عشػػػػػػر الثامنػػػػػػة سػػػػػػف اكمػػػػػػاؿ هػػػػػػو وهػػػػػػذا التجػػػػػػنس شػػػػػػروط بػػػػػػيف مػػػػػػف
 .من ( 4) الماد  حس 

 

  

 



 مػػػػف سػػػػيخرج فانػػػػ  ثػػػػـ ومػػػػف بالمػػػػ ؿ مػػػػواطف هػػػػو التجػػػػنس طالػػػػ  اف عمػػػػ  االتجػػػػا  هػػػػذا ويبػػػػرر
 مػػػػرتبط فيكػػػػوف االحػػػػؽ الجنسػػػػية قػػػػانوف فػػػػي ليػػػػدخؿ السػػػػابقة الجنسػػػػية لقػػػػانوف التشػػػػريعية الواليػػػػة
 يػػػر  مػػػف هنػػػاؾ اف ورغػػػـ السػػػابؽ، القػػػانوف مػػػف اكثػػػر شػػػروط مػػػف يقػػػرر  ،ومػػػا االخيػػػر بالقػػػانوف
 . الالحؽ و السابؽ الجنسية قانوف بموج  اهميت  تحديد

 

  

 

 كامػػػػػؿ تعػػػػػد  دولػػػػػة فػػػػػي عميهػػػػػا توقيعػػػػػ  وضػػػػػ  اذا الكمبيالػػػػػة بموجػػػػػ  المتػػػػػـز اهميػػػػػة تحديػػػػػد  -0
 اشػػػػػار وقػػػػػد االهميػػػػػة نػػػػػاقص يعػػػػػد  جنسػػػػػيت  قػػػػػانوف كػػػػػاف ،واف صػػػػػحي  التزامػػػػػ  فيكػػػػػوف االهميػػػػػة
 قػػػػػػانوف مػػػػػػف( 12/0) المػػػػػػاد  اكػػػػػػدت كمػػػػػػا المعنػػػػػػ  لهػػػػػػذا 4312 لعػػػػػػاـ الممغػػػػػػ  التجػػػػػػار  قػػػػػػانوف
 حمايػػػػػػػة وهػػػػػػػو مبػػػػػػػرر عمػػػػػػػ  التوجػػػػػػػ  هػػػػػػػذا ويقػػػػػػػوـ ذلػػػػػػػؾ عمػػػػػػػ  4321 لسػػػػػػػنة 32 رقػػػػػػػـ التجػػػػػػػار 

 بالنسػػػػبة الجنسػػػػية قػػػػانوف تطبيػػػػؽ مفاجػػػػا  مػػػػف  القػػػػانوني االمػػػػف وتحقيػػػػؽ واسػػػػتقرارها المعػػػػامالت
 .التجارية باالوراؽ الممتـز  وهو االهمية لناقص

 

  

 

 ،وقػػػػػػد االجانػػػػػػ  و لمػػػػػػوطنيف  بالنسػػػػػػبة واحػػػػػػد التجاريػػػػػػة االعمػػػػػػاؿ لممارسػػػػػػة االـز السػػػػػػف اف  -3
 بحمايػػػػة يتمثػػػػؿ ذلػػػػؾ وتبريػػػػر الممغػػػػ  التجػػػػار  قػػػػانوف مػػػػف 42 المػػػػاد  المعنػػػػ  هػػػػذا الػػػػ  اشػػػػارت
 الػػػػػ  وصػػػػوال التجاريػػػػػة باالهميػػػػة يتعمػػػػػؽ فيمػػػػا واحػػػػدا بشػػػػػكؿ الجميػػػػ  ومعاممػػػػػة التجاريػػػػة االسػػػػواؽ
 .التجاري القانوف اغراض مف وهي المعامالت في االئتماف و الثقة تحقيؽ

 

  



 

 وهػػػػي تطبيقػػػػ  موانػػػػ  مػػػػف مػػػػان  تحقػػػػؽ اذا االهميػػػػة حكػػػػـ فػػػػي الجنسػػػػية قػػػػانوف يتعطػػػػؿ كمػػػػا  -1
 الحقػػػػػػا بيانهػػػػػػا عمػػػػػػ  سػػػػػػنتاتي والتػػػػػػي الوطنيػػػػػػة والمصػػػػػػمحة القػػػػػػانوف نحػػػػػػو والغػػػػػػش العػػػػػػاـ النظػػػػػػاـ
 .اهلل انشا 

 

 

 الثال  المطم 

 الػػػزواج

 

  

 

 المشػػػػػػرع يػػػػػػنظـ ولػػػػػػـ لمػػػػػػزواج امػػػػػػرا  رجػػػػػػؿ طمػػػػػػ  وهػػػػػػي بالخطبػػػػػػة تسػػػػػػم  مرحمػػػػػػة الػػػػػػزواج يسػػػػػػبؽ
 تنظػػػػػػػيـ قػػػػػػػانوف فػػػػػػػي الكػػػػػػػويتي المشػػػػػػػرع فعػػػػػػػؿ كمػػػػػػػا بالخطبػػػػػػػة خاصػػػػػػػة اسػػػػػػػناد قواعػػػػػػػد العراقػػػػػػػي
 شػػػػػروطها فػػػػػي الخطبػػػػػة اخضػػػػػ  حيػػػػػ  4314 لسػػػػػنة 5 رقػػػػػـ االجنبػػػػػي العنصػػػػػر ذات العالقػػػػػات
 امػػػػا الػػػػزواج يحكػػػػـ الػػػػذي لمقػػػػانوف وانتهائهػػػػا والماليػػػػة الشخصػػػػية واثارهػػػػا الموضػػػػوعية و الشػػػػكمية
  تشػػػػػػػريعية وقواعػػػػػػػد االتفاقيػػػػػػات بعػػػػػػػض فػػػػػػػي وردت دوليػػػػػػة قواعػػػػػػػد احكامػػػػػػػ  نظمػػػػػػت فقػػػػػػػد الػػػػػػزواج
 مػػػػػػف البػػػػػػد كػػػػػػاف فيػػػػػػ  التطبيػػػػػػؽ الواجػػػػػػ  القػػػػػػانوف ولبيػػػػػػاف العػػػػػػالـ دوؿ قػػػػػػوانيف جميػػػػػػ  فػػػػػػي وردت
 و نشػػػػو   فػػػػي تتمثػػػػؿ االولػػػػ  مراحػػػػؿ بػػػػثال  يمػػػػر فهػػػػو الػػػػزواج بهػػػػا يمػػػػر التػػػػي المراحػػػػؿ معرفػػػػة
 ثػػػػػـ  مرحمػػػػػة كػػػػػؿ فػػػػػي التطبيػػػػػؽ الواجػػػػػ  لمقػػػػػانوف تباعػػػػػا وسػػػػػنعرض انتهائػػػػػ  الثالثػػػػػة اثػػػػػار  الثانيػػػػػة
 . فروع اربعة خالؿ مف وذلؾ العراقي المشرع موقؼ

 

 



 االوؿ الفرع

 

 الزواج نشو 

 

 الػػػػػػػزواج وينعقػػػػػػػد المهسسػػػػػػػة او بالنظػػػػػػػاـ االخػػػػػػػر الػػػػػػػبعض و بالعقػػػػػػػد الػػػػػػػزواج الػػػػػػػبعض يوصػػػػػػػؼ
 قػػػػػػػػانوف بحسػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػوف الشػػػػػػػػروط طبيعػػػػػػػػة تحديػػػػػػػػد واف شػػػػػػػػكمية وشػػػػػػػػروط موضػػػػػػػػوعية بشػػػػػػػػروط
 واحػػػػد قػػػػانوف هػػػػو هػػػػؿ بنوعيهػػػػا الشػػػػروط يحكػػػػـ الػػػػذي القػػػػانوف عػػػػف السػػػػهاؿ يطػػػػر  وهنػػػػا القاضػػػػي

 .قانونيف اـ

 

  

 

 الواجػػػػ  القػػػػانوف حيػػػػ  مػػػػف اعػػػػال  الشػػػػروط بػػػػيف الحكػػػػـ فػػػػي التفرقػػػػة عمػػػػ  الػػػػراج  الفقػػػػ  اسػػػػتقر
 اخػػػػػر لقػػػػػانوف الشػػػػػكمية تخضػػػػػ  بينمػػػػػا لقػػػػػانوف منهػػػػػا الموضػػػػػوعية تخضػػػػػ  حيػػػػػ  فيهػػػػػا التطبيػػػػػؽ
 القػػػػػػػانوف سػػػػػػػنبيف وعميػػػػػػػ  القاضػػػػػػػي لقػػػػػػػانوف تخضػػػػػػػ  تكييػػػػػػػؼ مسػػػػػػػالة الشػػػػػػػروط طبيعػػػػػػػة وتحديػػػػػػػد
 مامنه كؿ في التطبيؽ الواج 

 

 

 الموضوعية الشروط في التطبيؽ الواج  القانوف -اوال

 

 هػػػذ  وتتػػػوزع فيهػػػا التطبيػػػؽ الواجػػػ  القػػػانوف بيػػػاف ثػػػـ ومػػػف الشػػػروط هػػػذ  معنػػػ  بيػػػاف مػػػف البػػػد
 بالتراضػػػػي، يتعمػػػػؽ مػػػػا وكػػػػؿ والقبػػػػوؿ االيجػػػػا  مجمػػػػس اتحػػػػاد وهػػػػي انعقػػػػاد شػػػػروط الػػػػ  الشػػػػروط



 يريػػػػد مػػػػف عمػػػػ  محرمػػػػة غيػػػػر تكػػػػوف اف أي لمػػػػزواج المػػػػرا  صػػػػالحية تتضػػػػمف الصػػػػحة وشػػػػروط
 نيابػػػػػػة، او اصػػػػػػم  الػػػػػػزواج عقػػػػػػد ابػػػػػػراـ سػػػػػػمطة وهػػػػػػي النفػػػػػػاذ شػػػػػػروط تشػػػػػػمؿ كمػػػػػػا بهػػػػػػا، الػػػػػػزواج
 عنػػػػػػد المقػػػػػػارف القػػػػػػانوف بحسػػػػػػ  الشػػػػػػروط هػػػػػػذ  ،وتخضػػػػػػ  المهػػػػػػر تتضػػػػػػمف و المػػػػػػزوـ وشػػػػػػروط

 االتجػػػػػػػػػا  دوؿ فػػػػػػػػػي تخضػػػػػػػػػ  بينمػػػػػػػػػا الزوجيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػوطف لقػػػػػػػػػانوف االنكموسكسػػػػػػػػػوني االتجػػػػػػػػػا  دوؿ
 فػػػػػػي كمػػػػػػا الزوجيػػػػػػة مػػػػػػوطف لقػػػػػػانوف اختالفهمػػػػػػا ظػػػػػػؿ وفػػػػػػي الػػػػػػزوجيف جنسػػػػػػية لقػػػػػػانوف الالتينػػػػػػي
 جنسػػػػػػية قػػػػػانوف الموضػػػػػوعية الشػػػػػروط عمػػػػػ  فيطبػػػػػؽ العربيػػػػػػة الػػػػػدوؿ مسػػػػػتو  عمػػػػػ  امػػػػػا فرنسػػػػػا

 العراقػػػػػي المشػػػػػرع كػػػػػاف كمػػػػػا السػػػػػوري و الميبػػػػػي و المصػػػػػري القػػػػػانوف ومنهػػػػػا المشػػػػػتركة الػػػػػزوجيف
 القػػػػػوانيف تنػػػػػازع حػػػػػؿ يػػػػػنظـ فمػػػػػـ الػػػػػزوجيف جنسػػػػػية اخػػػػػتالؼ حالػػػػػة فػػػػػي امػػػػػا االتجػػػػػا  هػػػػػذا ضػػػػػمف
 كػػػػػؿ قػػػػػانوف تطبيػػػػػؽ الػػػػػ  يػػػػػذه  االوؿ اتجػػػػػاهيف عمػػػػػ  تتػػػػػوزع فقهيػػػػػة حمػػػػػوؿ هنػػػػػاؾ اف اال فيهػػػػػا
 الموضػػػػػػػوعية الشػػػػػػػروط زوج كػػػػػػػؿ فػػػػػػػي يتػػػػػػػوافر اف يقتضػػػػػػػي أي جامعػػػػػػػا تطبيقػػػػػػػا الػػػػػػػزوجيف مػػػػػػػف

 الػػػػػػ  فيػػػػػػذه  الثػػػػػػاني االتجػػػػػػا  امػػػػػػا معػػػػػػا الػػػػػػزوجيف مػػػػػػف كػػػػػػؿ  قػػػػػػانوف فػػػػػػي عميهػػػػػػا  المنصػػػػػػوص
 الػػػػػػزوج عمػػػػػػ  يطبػػػػػػؽ أي االخػػػػػػر الػػػػػػزوج قػػػػػػانوف عػػػػػػف مسػػػػػػتقمة بصػػػػػػور  زوج كػػػػػػؿ قػػػػػػانوف تطبيػػػػػػؽ
 قػػػػػػػانوف عميهػػػػػػػا يطبػػػػػػػؽ الزوجػػػػػػػة وكػػػػػػػذلؾ لمػػػػػػػزواج الموضػػػػػػػوعية شػػػػػػػروط لحكػػػػػػػـ جنسػػػػػػػيت  قػػػػػػػانوف

 موزعػػػػػة بصػػػػػور  مػػػػػنهـ كػػػػػؿ جنسػػػػػية لقػػػػانوف تطبيػػػػػؽ فهػػػػػو الػػػػػزوج عمػػػػػ  تطبيػػػػػؽ أف دوف جنسػػػػيتها
 الجػػػػػػػام  التطبيػػػػػػؽ الف ذلػػػػػػؾ القضػػػػػػائية التطبيقػػػػػػات مسػػػػػػػتو  عمػػػػػػ  الثػػػػػػاني االتجػػػػػػا  تبنػػػػػػ  وقػػػػػػد

 عقػػػػد اجػػػػرا  الػػػػزوجيف عمػػػػ  المػػػػوزع التطبيػػػػؽ يسػػػػهؿ بينمػػػػا االشػػػػد القػػػػانوف تطبيػػػػؽ الػػػػ  يفضػػػػي
 .الزواج

 

  

 

 بػػػػػػػػػالتطبيؽ باالخػػػػػػػػػذ يقضػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػتثنا  اف اال المػػػػػػػػػوزع بػػػػػػػػػالتطبيؽ االخػػػػػػػػػذ االصػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػاف واذا
 كمػػػػا الػػػػزواج سػػػػبؽ او المػػػػرض او الػػػػديف اخػػػػتالؼ ومنهػػػػا الػػػػزواج بموانػػػػ  يتعمػػػػؽ مػػػػا فػػػػي الجػػػػام 

 .االسباني كالقانوف االوربية التشريعات في

 



  

 

 العػػػػػراؽ فػػػػػي وكػػػػػذلؾ العربيػػػػػة الػػػػػدوؿ فػػػػػي تشػػػػػريعيا تػػػػػنظـ لػػػػػـ اعػػػػػال  الفقيػػػػػة الحمػػػػػوؿ كانػػػػػت واذا
 المػػػػػاد  بحسػػػػػ  نعػػػػػـ الجػػػػػوا  العراقيػػػػػة المحػػػػػاكـ قبػػػػػؿ مػػػػػف بهػػػػػا االخػػػػػذ يمكػػػػػف هػػػػػؿ هنػػػػػا فالسػػػػػهاؿ

 مػػػػػف خػػػػػاص نػػػػػص بشػػػػػان  يػػػػػرد لػػػػػـ مػػػػػا كػػػػػؿ فػػػػػي يتبػػػػػ ) تػػػػػنص التػػػػػي المػػػػػدني القػػػػػانوف مػػػػػف( 32)
 التطبيػػػػػؽ كػػػػػاف ولمػػػػػا( شػػػػػيوعا االكثػػػػػر الخػػػػػاص الػػػػػدولي القػػػػػانوف مبػػػػػاد  لمقػػػػػوانيف تنػػػػػازع احػػػػػواؿ
 عنػػػػد الػػػػزوجيف جنسػػػػية فيهػػػػا تختمػػػػؼ حالػػػػة كػػػػؿ فػػػػي اتباعهػػػػا فػػػػيمكف المبػػػػاد  هػػػػذ  مػػػػف المػػػػوزع
 .الزواج انعقاد

 

  

 

 الشكمية الشروط في التطبيؽ الواج  القانوف -ثانيا

 مظػػػػػػاهر تاخػػػػػػذ الصػػػػػػيغة وهػػػػػػذ  الػػػػػػزواج  عقػػػػػػد فيهػػػػػػا يفػػػػػػرغ التػػػػػػي الفنيػػػػػػة الصػػػػػػيغة هػػػػػػي الشػػػػػػكمية
 العقػػػػد توثيػػػػؽ او معينػػػػة دينيػػػػة مراسػػػػيـ اجػػػػرا  او شػػػػهود حضػػػػور شػػػػكؿ عمػػػػ  تكػػػػوف فقػػػػد متنوعػػػػة
 تاخػػػػػػػذ المسػػػػػػػيحية الػػػػػػػدوؿ عػػػػػػػف لمكنيسػػػػػػػة بالػػػػػػػذها  تتمثػػػػػػػؿ التػػػػػػػي و الدينيػػػػػػػة المراسػػػػػػػيـ اف عممػػػػػػػا
 مثػػػػػؿ دينػػػػػي عقػػػػػد بوصػػػػػف  الػػػػػزوج مػػػػػ  تتعامػػػػػؿ الدولػػػػػة كانػػػػػت اذا الموضػػػػػوعية الشػػػػػروط طبيعػػػػػة
 شػػػػػكمية شػػػػػروط مجػػػػػرد المراسػػػػػيـ هػػػػػذ  تكػػػػػوف بينمػػػػػا الػػػػػزوجيف مػػػػػذه  اتحػػػػػد اذا خاصػػػػػة اليونػػػػػاف

 اف ذكرنػػػػا وكمػػػػا الػػػػدوؿ اغمػػػػ  حػػػػاؿ هػػػػو وهػػػػذا مػػػػدني عقػػػػد بوصػػػػف  الػػػػزواج مػػػػ  التعامػػػػؿ تػػػػـ اذا
 اختصػػػػػػاص فػػػػػػي تػػػػػػدخؿ تكييػػػػػػؼ مسػػػػػػالة شػػػػػػكمية اـ موضػػػػػػوعية الشػػػػػػروط كػػػػػػوف طبيعػػػػػػة تحديػػػػػػد
 موقػػػػػػؼ وكػػػػػػذلؾ العراقػػػػػػي المػػػػػػدني القػػػػػػانوف مػػػػػػف( 41/4) المػػػػػػاد  بحسػػػػػػ  النػػػػػػزاع قاضػػػػػػي قػػػػػػانوف
 .تقدـ كما العربية التشريعات باقي

 



  

 

 فيهػػػػػػا التطبيػػػػػػؽ الواجػػػػػػ  القػػػػػػانوف نطػػػػػػاؽ تحديػػػػػػد فػػػػػػي يفيػػػػػػد الشػػػػػػكمية الشػػػػػػروط معنػػػػػػ  تحديػػػػػػد اف
 المانيػػػػػػػا و فرنسػػػػػػػا ومنهػػػػػػػا االجنبيػػػػػػػة التشػػػػػػػريعات اطػػػػػػػار فػػػػػػػي المقػػػػػػػارف القػػػػػػػانوف مسػػػػػػػتو  فعمػػػػػػػ 
 انهػػػػػػا فنجػػػػػد العربيػػػػػة التشػػػػػريعات اطػػػػػار فػػػػػي امػػػػػا ابرامهػػػػػا محػػػػػؿ لقػػػػػانوف الشػػػػػروط هػػػػػذ  تخضػػػػػ 
 المصػػػػػػري المػػػػػػدني القػػػػػػانوف مػػػػػػف( 02) فالمػػػػػػاد  قػػػػػػانوف مػػػػػػف الكثػػػػػػر فيهػػػػػػا االختصػػػػػػاص تعطػػػػػػي
 : هي قوانيف ارب  والحد العقود وباقي الزواج في عامة بصور  الشكمية تخض 

 

  

 

 قػػػػػػػػػػانوف -3.       المشػػػػػػػػػػتركة الجنسػػػػػػػػػػية قػػػػػػػػػػانوف -0.      المشػػػػػػػػػػترؾ المػػػػػػػػػػوطف قػػػػػػػػػػانوف  -4
 القػػػػػػػانوف حػػػػػػػاؿ هػػػػػػػو وهػػػػػػػذا الموضػػػػػػػوع يحكػػػػػػػـ الػػػػػػػذي القػػػػػػػانوف -1               االبػػػػػػػراـ محػػػػػػػؿ

 حػػػػػػػػدد المشػػػػػػػػرع اف فنجػػػػػػػػد العراقػػػػػػػػي القػػػػػػػػانوف مسػػػػػػػػتو  عمػػػػػػػػ  امػػػػػػػػا الميبػػػػػػػػي و االردنػػػػػػػػي المػػػػػػػػدني
 جنسػػػػػية قػػػػػانوف او االبػػػػػراـ محػػػػػؿ قػػػػػانوف وهمػػػػػا القػػػػػانونيف الحػػػػػد الشػػػػػروط هػػػػػذ  فػػػػػي االختصػػػػػاص

 حيػػػػػ  مػػػػػف امػػػػػا)..........  نصػػػػػت يالتػػػػػ مػػػػػدني(43/4) المػػػػػاد  فػػػػػي وذلػػػػػؾ الػػػػػزوجيف مػػػػػف كػػػػػؿ
 وفقػػػػػا عقػػػػػد اذا وعراقػػػػػي اجنبػػػػػي بػػػػػيف مػػػػػا او اجنبيػػػػػيف بػػػػػيف مػػػػػا الػػػػػزواج صػػػػػحيحا فيعتبػػػػػر الشػػػػػكؿ
 قػػػػانوف قررهػػػػا التػػػػي االشػػػػكاؿ فيػػػػ  روعيػػػػت اذا او فيػػػػ  تػػػػـ الػػػػذي البمػػػػد قػػػػانوف فػػػػي المقػػػػرر لمشػػػػكؿ
 االسػػػػػػناد قواعػػػػػػد بحسػػػػػػ  يخضػػػػػػ  فرنسػػػػػػا فػػػػػػي عراقيػػػػػػة مػػػػػػف عراقػػػػػػي فػػػػػػزواج( الػػػػػػزوجيف مػػػػػػف كػػػػػػؿ

 الشػػػػكمية شػػػػروط  حيػػػػ  مػػػػف امػػػػا الموضػػػػوعية بشػػػػروط  يتعمػػػػؽ فيمػػػػا العراقػػػػي لمقػػػػانوف الفرنسػػػػية
 القػػػػػػػانوف) االبػػػػػػػراـ محػػػػػػػؿ قػػػػػػػانوف فػػػػػػػي المقػػػػػػػرر  الشػػػػػػػكمية اسػػػػػػػتوف  اذا صػػػػػػػحيحا يعتبػػػػػػػر فػػػػػػػالزواج
 القنصػػػػػؿ امػػػػػاـ العقػػػػػد توثيػػػػػؽ طريػػػػػؽ عػػػػػف العراقػػػػػي القػػػػػانوف فػػػػػي المقػػػػػرر  الشػػػػػكمية او( الفرنسػػػػػي
 و عراقػػػػػػي احػػػػػػدهما كػػػػػػاف لػػػػػػو كمػػػػػػا الػػػػػػزوجيف جنسػػػػػػية اختمفػػػػػػت اذا مػػػػػػثالو بػػػػػػاريس فػػػػػػي العراقػػػػػػي
 القػػػػػػانونيف فػػػػػػي المقػػػػػػرر  االشػػػػػػكاؿ اسػػػػػػتوف   اذا شػػػػػػكال صػػػػػػحي  يعتبػػػػػػر فالعقػػػػػػد المػػػػػػاني االخػػػػػػر

 االلمػػػػػاني القنصػػػػػؿ امػػػػػاـ ثػػػػػـ العراقػػػػػي القنصػػػػػؿ امػػػػػاـ العقػػػػػد توثيػػػػػؽ الػػػػػزوجيف مػػػػػف هنػػػػػا ويقتضػػػػػي



 الوثيقػػػػة لمصػػػػمة الػػػػزواج اثبػػػػات عمػػػػ  الشػػػػكمية الشػػػػروط يحكػػػػـ الػػػػذي القػػػػانوف ويسػػػػري فرنسػػػػا فػػػػي
( 43/4) المػػػػاد  اكػػػػدت وقػػػػد فنيػػػػة صػػػػي  عػػػػف عبػػػػار  كالهمػػػػا الف واثباتػػػػ  العقػػػػد شػػػػكمية بػػػػيف مػػػػا
 اثبػػػػػػات فاخضػػػػػػعت الحكػػػػػػـ هػػػػػػذا عمػػػػػػ  المعػػػػػػدؿ 4313 لسػػػػػػنة 421 رقػػػػػػـ االثبػػػػػػات قػػػػػػانوف مػػػػػػف

 .اجرائ  محؿ لقانوف القانوني التصرؼ

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



 (آثار الزواجعنوان المحاضرة )

 اعداد: م.م محمد حافظ

 م.م موج ماجد

 الفصل الدراسي الثانيعشر  السادسةالمحاضرة 

 ثار الزواجآ

 
 يترتب على انعقاد الزواج الصحيح اثار شخصية، واخرر  االيرة ول رن ان ارا نرانوي وعليرض لرنعرن ل رن ان ارا

  بش ن التقن

 
 االثار الشخصية . 1

وهرر ا ااثررار تع ررر علررى نرروعيي اثررار شخصررية بحتررة تتاثررن وررن ااخررشر و الثاعررة وحلرري الاعاشرررة و اثررار 
شخصررية  ات ثبيعررة االيررة وان ررا النحقررة والررتحقاض الا ررر، وتخىررس هرر ا اثررار علررى الررتو  القررانوي الاقرراري 

الردون الترن تاخر  بااتجراا لقانوي اوثي الزوجية ورن بريثانيرا ولقرانوي جنلرية الرزوج ونرت الرزواج علرى الرتو  
(ارري القررانوي الارردنن العرانررن علررى اي  يلررر  99/2الشتينررن وان ررا الرردون العربيررة و العررراض ا  نصررت الاررادة  

نانوي الدولة الترن ينتارن الي را الرزوج ونرت انعقراد الرزواج علرى ااثرار الترن يرتب را عقرد الرزواج بارا ورن  لر  اثررا 
( اررري القرررانوي الاررردنن الاصرررر  و ررر ل  الح ررر  ورررن بقيرررة 91 هبرررت الارررادة  بالنلررربة للاررران( والرررى نحرررس الح ررر  

  .التشريعات العربية

 اا يلحض ب  ا ااثار البنوة و ن تخىس لقانوي اوثي ااب ون التشريعات التن تاخ  بااتجاا اان لول لونن 
لحان ورن الردون العربيرة وان را بيناا تخىس لقانوي جنلية ااب ون الدون التن تاخ  بااتجاا الشتينن  اا هو ا

(اررردنن عرانرررن علرررى اي  الالرررالن الخاصرررة برررالبنوة الشررررعية و الوايرررة ولرررالر 99/4العرررراض ا  نصرررت الارررادة  
الواجبررات اررا برريي اابرراد و ااواد يلررر  علي ررا نررانوي ااب (، وهرر ا يعنررن اي الاشرررل العرانررن اخرر  وقررث بررالبنوة 

نوي ااب ونررد تعررددت ااراد حررون هرر ا الونررت، و نررا  ارري يررر  اخىررال الشرررعية ولرر  يحرردد ونررت ااعتررداد بقررا



البنرروة لقررانوي ااب ونررت الررزواج بوصررحض اثررر ارري اثررارا ،واررن   ارري اخىررع ا لقررانوي ااب ونررت الارريشد ،اا اي 
الراجح يخىس البنوة لقانوي ااب ونرت الاريشد بوصرحض الونرت الر   يتحقرض ويرض وجرود الولرد وثبروت نلربض لرشب 

 .ي وي ه ا القانوي اختر بح   اثبات النلب واواعيد انااة دعو  النلب واهلية الاقر بالنلبة للاقر لضو 

 
 االثار المالية . 2

تعلررض ارري هرر ا ااثررار بررااوان عالرردة للررزوجيي والتررن ترردخن وررن اح ررو  النعررا  الاررالن  ويقصررد بااثررار الااليررة اررا
التشررريعات العربيررة وان ررا اصررر وهرر ا النعررا  عبررارة عرري  للررزوجيي الرر   اخرر ت بررض التشررريعات ااوربيررة ،وبعررن

نواعد نانونية او اتحانية تح   اااوان العالدة للزوجيي اي حيث ادارت را و التصررب ب را وتوزيرس العوالرد الناتجرة 
عن ررا وهررن تشرران ااارروان الانقولررة و العقاريررة وتخىرررس التصررروات الاتعلقررة ب رر ا ااارروان لقررانوي اونع ررا اارررا 

وي الاترتبة على التصرب ب  ا اااوان  اا لو تصرب الزوج باااوان العقارية العالدة لزوجتض باواوقت ا ول  الدي
يرردوس ل ررا انياا ررا و نررا لرروب يخىررس وررن تصررروض ابتررددا لقررانوي اونررس العقررارات وررا ا  انررت وررن العررراض ويخىررس 

حقرروض شخصررية تخىررس لقررانوي جنلرريتض  للقررانوي العرانررن ااررا ثارري هرر ا العقررارات وانررض يتخلررب ب اتررض علررى شرر ن
بوصررح ا اثررر ارري ااثررار الشخصررية  ات الثبيعررة الااليررة وررا ا  رراي جنلرريتض ورنلررية ورراي ااختصررار وررن هرر ا 
الحقرروض بحلررب نواعررد االررناد العرانيررة للقررانوي الحرنلررن ويثبررض هنررا نررانوي الررزوج ونررت الررزواج بحلررب الاررادة 

الاقررراري ونجرررد القرررانوي الحرنلرررن يخىرررس النعرررا  الارررالن للرررزوجيي ( اررردنن عرانن.وعلرررى الرررتو  القرررانوي 99/2 
للقانوي ال   يح   عقد الزواج وهو نانوي الزوج ويلتثنى اي  ل  ااهلية حيث تخىس لقانوي  ن زوج والعقار 
يخىس لقانوي اونعض ،وه ا اونب القرانوي اللروويتن انر ا  وبالاقابرن  هرب القرانوي البريثرانن الرى ااخر  بح ررة 

جزلررة النعررا  الاررالن ا  تخىررس ااارروان العقاريررة لقررانوي اونع ررا، والانقررون لقررانوي الارروثي الحعلررن للررزوج ونررت ت
الزواج، وه ا الح   ي وي ون عن عد  وجود اشارثة الزواج ااا ا ا وجدت ويبقى العقار خاىعًا لقانوي اونعض 

 .اري نونب القانوي ااوالانقون لقانوي اارادة ويقترب اي اونب القانوي البريثانن ا

 انتهاء الزواج

التثليض، واللؤان هنا اب ارادية بالثشض او اانحصان و ند ينت ن الزواج ن اية ثبيعية بالوواة، وند ينت ن بالب
اا هو القانوي الواجب التثبيض ون الثشض؟ لقد اخىعت بعن الدون الثشض لقانوي اوثي الزوجية الاشتر  

ابث الاوثي ىابث احايد ا ثر اي ىابث الجنلية وه ا هو اتجاا القانوي الدولن الخار نعرا اي ى
  ( ااا على التو  التشريعات العربية وان ا العراض وقد اخىس الثشض و التثليض و 9986االاانن لعا  



ن عرانن ا  (ادن99/1اانحصان لقانوي الزوج ونت الثشض او ونت انااة الدعو  وه ا اا ا دتض الاادة  
نصت على اي  يلر  ون الثشض و التحريض و اانحصان نانوي الزوج ونت الثشض او ونت روس الدعو ( 

 . ( اي القانوي الادنن الاصر ، وه ا هو اونب بقية التشريعات العربية91/2والى ه ا الح   ت هب الاادة  
 

 .ــــاد الخاصة بالزواج في القانون العراقيالتنظيـــــم القانــــوني لقــــــواعد االسنـــ

لاا  اي الرزواج اري الرالن ااحروان الشخصرية، وهرو يارر باراحرن تتاثرن بارحلرة اانعقراد و ااثرار و اانت راد، 
و ررن ارحلررة تتىرراي احرروان وارحلررة اانعقرراد تتىرراي الشررروث الاوىرروعية و الشررروث الشرر لية، وارحلررة ااثررار 

ااثار الاالية، وارحلة اانت اد تتىاي الثشض و التثليض و اانحصران و رن حالرة  تتىاي ااثار الشخصية و
ارري ااحرروان الاتقداررة تصررنب علررى ان ررا و رررة الررندة ترردخن ىرراي ولررة نانونيررة وتنتاررن اصررن اشررتر  واحررد 
ا يجاع را يتاثررن بالررالن ااحرروان الشخصررية وبعرد اي تعرىررنا الررى اونررب الاشرررل العرانرن ارري  ررن الحلررات اعررش

حيررث اخىررع ا لقررانوي الجنلررية و رر ا القررانوي يع ررر باعرراهر اتعررددة وي رروي نررانوي الجنلررية الاشررتر ة  اررا وررن 
الشروث الاوىوعية ونانوي احن اابرا  و نانوي جنلية  ن اري الرزوجيي ورن الشرروث الشر لية ونرانوي جنلرية 

و  ورن انت راد الرزواج ونرانوي جنلرية الزوج ونت الزواج ون ااثار ونانوي جنلية ونرت الثرشض اونرت رورس الردع
 . ااب ونت الايشد ون البنوة

وا ا  انرت هرر ا هررن القاعرردة العااررة علررى الررتو  التشررريس العرانرن وان ررا تتعثررن عرري العاررن وررن حررالتيي، ااولررى 
ترض تتاثن ا ا  اي احد اثراب العشنة عرانن الجنلية ا  ينعقد ااختصار لحلاب القانوي العرانرن وهر ا ارا ا د

( اررردنن الترررن نصرررت علرررى اي  ا تلرررر  اح رررا  الحقررررات اللرررابقة اررري هررر ا الارررادة ا ا  ررراي احرررد 99/5الارررادة  
 .الثررررررررويي عرانرررررررن(، وهرررررررو نحرررررررس ح ررررررر  بقيرررررررة التشرررررررريعات العربيرررررررة ويلرررررررتثنى اررررررري هررررررر ا الحالرررررررة الرررررررالتيي

 . ( اررررردنن عرانرررررن98/9ااولرررررى ااهليرررررة ا  تبقرررررى خاىرررررعة لقرررررانوي جنلرررررية الشرررررخر بحلرررررب الارررررادة  
 . (اردنن عرانرن99/9الثانية الشر لية ا  تخىرس لقرانوي احرن اابررا  او نرانوي  رن اري الرزوجيي بحلرب الارادة 

اثان  ل   اا لو تزوج ورنلن اي عرانن ااا  القىاد العرانن حيث تخىس جايس الشروث الاوىوعية للقانوي 
 ررا ارري القواعررد  ات التثبيررض الىرررور  العرانررن بالررتثناد ااهليررة و الشرر لية وتصررنب القاعرردة الاتقداررة علررى ان

  .وليس اي نواعد االناد

 
 
 



 النــفقـــة

بلرربب القرابررة وتخىررس النحقررة بشرر ن عررا   تترتررب النحقررة بانالرربة عرردة الررباب وقررد ت رروي نحقررة بلرربب الررزواج او
لترن نصرت علرى اي  االترزا  ( اردنن وا29لقانوي الاديي ب ا وند اخ  ب  ا القاعردة الاشررل العرانرن ورن الارادة  

بالنحقرة يلررر  عليرض نررانوي الاررديي ب را( ،وهرر ا هررو ح ر  بقيررة التشرريعات العربيررة ،ويختلررب الارديي بالنحقررة حلررب 
ثبيعررة العشنررة ولرربب الررديي وقررد ت رروي النحقررة زوجيررة وي رروي لرربب النحقررة هنررا الررزواج ي رروي الاررديي ب ررا الررزوج ، 

وي جنلرية الرزوج ونرت الرزوج ونرد ت روي النحقرة بلربب الثرشض ونحررض وباثر  لر  ي روي ااختصرار لحلراب نران
هنررا برريي النحقررة الاؤنتررة حيررث تخىررس لقررانوي الاح اررة الاقررا  اااا ررا دعررو  الثررشض ،ونررد ت رروي نحقررة للزوجررة و 
د ااواد بعد الح   ب ا اي نبن الاح اة وي وي ااختصار وي ا لقانوي الزوج ونرت الرتحقان ا .اارا نحقرة اابنرا

وت وي على ااب ونت الايشد وتخىس لقانوي ااخير  ارا تخىرس نحقرة اابراد علرى اابنراد لقرانوي اابري ونرت 
  .التحقان ا أ  ونت النثض بالح   ب ا

 
 العالقات الناشئة باثر الموت

الثانيررة و  اواريررث،يترتررب علررى الارروت عشنررات ارري نرروعيي يحصررن باثرهاررا تنررازل وررن القرروانيي ااولررى عشنررات ال
عشنررات الوصررايا ولبيرراي القررانوي الواجررب التثبيررض وررن  ررن ان اررا يقتىررن تحديررد ثبيعت اررا القانونيررة ،وارري ثرر  
الالررالن الداخليررة وررن ت وين ررا والتررن علررى ووق ررا يتقرررر ااختصررار للقررانوي الواجررب التثبيررض و لرر  ارري خررشن 

  .ثشثة احاور

 و الوصايا الطبيعة القانونية للمواريث-اوال:

ع رر اتجرراهيي ورن هرر ا الالرالة ااون يالررب ورن الاواريررث و الوصرايا الثبيعيررة الااليرة و العينيررة علرى الثبيعررة 
الشخصية وي ا، ويلحق ا بالالن ااحوان العينية ،ونرد اخر ت ب ر ا ااتجراا  رن اري الرتراليا وهولنردا وبريثانيرا و 

علرى ابرررات ان را اي ار رز ثقرن هر ا العشنرات هرو انتقران اااروان  الوايات الاتحدة وورنلا ،ويقو  ه ا ااتجاا
اي  اة الللب الى الخلب وب ل  واي للجانب الاالن وي ا الدور الرليس بيناا الجانب الشخصرن لرض دور ثرانو  
واحرردود ،ويررر هب ااتجررراا الثرررانن الررى تاليرررب الثبيعرررة الشخصرررية ل ررر ا العشنررات علرررى الثبيعرررة الااليرررة وتلحرررض 

الن ااحوان الشخصرية،  لر  اي ار رز الثقرن ورن هر ا العشنرات يتاثرن ورن ااشرخار واارا انتقران اااروان بال
اا نتيجررة تترتررب علي ررا،  اررا ان ررا تعبررر عرري الررتارار العشنررة الشخصررية التررن تررربث الخلررب باللررلب ونررد اخرر ت 

 .ب  ا ااتجاا جايس الدون العربية وان ا العراض



 الداخلة في قضايا المواريث و الوصاياالمسائل -ثانيا:

ت وي ه ا الالالن على ثبيعتيي ااولى شخصية، و الثانيرة االيرة وتشران الشخصرية شرروث الرتحقاض الايرراث 
و الوصررية وارروت الارررورث الاوصررن حقيقرررًة او تقررديرًا ،وحيررراة الرروارث و الاوصرررى لررض حقيقيرررًة او تقررديرًا، واهليرررة 

د انصبة الورثة و الاوصى ل ر  ورن ااروان التر رة واهليرة الاوصرن لعارن الوصرية الوارث او الاوصى لض، وتحدي
،و اوانررس الايررراث الوصررية واراتررب االررتحقاض، واهليررة الاوصررى لررض وررن القبررون ااررا الااليررة و ررن تتعلررض بررااوان 

 يررة و الشرر ن التر ررة، وان ررا ثبيعررة ااارروان واليررة انتقرران ال يت ررا ارري  اررة اللررلب الررى الخلررب وونررت انتقرران الال
 .الاثلوب للوصية باااوان غير الانقولة ال النة ون دولة اااوان

 القانون الواجب التطبيق في قضايا المواريث و الوصايا-ثالثا:

يتحدد القانوي الواجب التثبيض ون ه ا القىايا على التو  القانوي الاقاري ا  يختلب القانوي الواجب التثبيض 
التررن تحلررب الاواريررث والوصررايا علررى الررالن ااحرروان العينيررة وان ررا بريثانيررا و الوايررات برريي الرردون، والدولررة 

الاتحررردة اااري يرررة وغيرهرررا تحررردد ااختصرررار لحلررراب القرررانوي اانليارررن ا ا  ررراي الاررران عقرررار ي ررروي القرررانوي 
و  هر ا التوجررض الاخرتر نرانوي اونرس العقرار، ولحلراب نرانوي اروثي الاترروون ااخيرر ا ا  راي الاران انقرون ويقر

علررى اي العقررار لررض اونررس ثابررت والانقررون اتحررر  ويحترررن الاشرررل اونعررض وررن ارروثي الاترروون ،وهرر ا يعنررن اي 
التر ررة وررن الايررراث و الوصررية تعااررن اعرراالتيي بحلررب ثبيعت ررا وياررا ا ا  انررت انقولررة ا  عقاريررة وهنررا  ارري 

ة لقانوي واحد اا وهو نانوي اونس الاران احرن التر رة. اخىس ااثر النانن للال ية ون التر ة العقارية ا  الانقول
اقابررن هرر ا ااتجرراا  هبررت جايررس الرردون العربيررة وان ررا العررراض الررى اعاالررة الاواريررث و الوصررايا علررى ان ررا ارري 
الرالن ااحروان الشخصرية وايرزت ورن الح ر  برريي الالرالن الشخصرية للاواريرث و الوصرايا  شرروث االررتحقاض 

انصبة حيث اخىعت ا لقانوي جنلية الاورث و الاوصن .ااا الالالن الاالية وتعاالت اع ا واوانعض وتحديد ا
اعاالة واحدة لواد  انت التر ة عقارية ا  انقولة واخىعت ا لقانوي اونع ا اري جانرب اليرة انتقران ال يت را اري 

ارردنن عرانررن التررن  24 اللررلب  الاررورث و الاوصررن( الررى الخلررب الرروارث والاوصررى لررض وا ررد هرر ا الح رر  الاررادة
نصت على اي  الالرالن الخاصرة بالال يرة والحيرازة و الحقروض العينيرة ااخرر  وبنرول خرار ثررض انتقال را هر ا 
الحقرروض بالعقررد و الايررراث و الوصررية وغيرهررا يلررر  علي ررا نررانوي الاونررس( .ااااهليررة الرروارث و الاوصررى لررض وررن 

اردنن الترن ترنر علرى اي  22ل العرانرن ح ا را ورن الارادة التال  عي ثريض اارث و الوصية وقد نعر  الاشرر 
 نىررايا الايررراث يلررر  علي ررا نررانوي الاررورث ونررت اوتررض( ،و اللرربب وررن اختيررار الاررورث  ونررض واحررد ا يتعرردد 
اقابررن الورثررة، واعتارراد جنلرريتض اي نررانوي الجنلررية ياترراز بالثبررات و الرر ن وررن ااثبررات بلرربب لرر ولة اثبررات 

ونت الاوت انض الونت ال   يتحقض ويض الايراث وثبوت عناصرا اري ارورث ووارث و التر رة  الجنلية، واعتااد



واحرررن الايرررراث ورررش توجرررد هررر ا العناصرررر نبرررن الاررروت وهررر ا الابرررررات تنلرررحب علرررى اخىرررال الوصرررية لقرررانوي 
 .( اي القانوي الادنن21الاوصن ونت اوتض باوجب الاادة  

(اردنن الترن نصرت 9/ 22جنلرية الارورث نيرديي ااون نعاترض الارادة   ويرد على ناعدة خىول الايراث لقانوي
على اي  اختشب الجنلية غير ارانس اري اارث ورن اااروان الانقولرة و العقرارات غيرر اي العرانرن ا يرثرض اري 

 .ااجانب اا اي  اي نانوي دولتض يورث العرانن انض

نبررن الرر   ا ورث لررض تررؤون ااوالررض التررن وررن العررراض (ارردنن نصررت علررى اي  ااج22/2الثررانن نعاتررض الاررادة  و 
 .للدولة العرانية واي صرح نانوي دولتض بخشب  ل 

انرس  9982ورن 9991ت عدة تعديشت على ه ا القيود ا  اصدر اجلس نيادة الثورة الانحن نررار رنر  أ اا ثر 
 اررا ارنح اجلررس  ل ررا انرض، براررثباوجبرض ايرراث الررزوج ااجنبرن لزوجتررض العرانيرة ولرو  رراي نرانوي دولتررض يلراح 

 .الوزراد ون  ل  الونت صشحية اجازت الايراث ون ه ا الحالة

واخيرررا ترر  تعثيررن جايررس القرروانيي و القرررارات التررن تلرراح لايررر العرانررن التالرر  العقررار  وررن العررراض باوجررب نرررار 
 .الايرررراث و الوصررريةبرررا  لررربب اررري الرررباب التالررر  وان رررا  9994للرررنة  21اجلرررس نيرررادة الثرررورة الانحرررن رنررر  

( ادنن والتن نصت على اي 21وند نع  الاشرل العرانن ح   القانوي الواجب التثبيض ون الوصية ون الاادة  
 نىررايا الوصررايا يلررر  علي ررا نررانوي الاوصررن ونررت اوتررض( ،وتقررب وراد اختيررار نررانوي جنلررية الاوصررن ونررت 

ز الاشررل العرانرن ورن اوىرول الوصرية بريي الالرالن الاوت نحس الابررات التن احعناها ون الايراث  ارا ياير
الشخصررية و الالررالن العينيررة واخىررس ااولررى للقررانوي الشخصررن  نررانوي جنلررية الاوصررن( ويشرران اختصاصررض 
شررروث الررتحقاض الوصررية وهررن ارروت الاوصررن حقيقررًة او تقررديرًا وحيرراة الاوصررى لررض حقيقيررًة او تقررديرًا ،واوانررس 

و الاقدار ال   يجوز اايصاد بض وجايس ه ا الالالن تخىس لقانوي الاوصن  اايصاد وانصبة الاوصى ل  ،
ونررت وواتررض انررض الونررت الرر   تنحرر  ويررض الوصررية ااررا اهليررة الاوصررن وررن اايصرراد وتخىررس لقررانوي جنلرريتض ونررت 
عان الوصية ،اي الوصية تصرب وتتثلب صحة اجرالرض اي ي روي اري نبرن اري يال رض وتقردير اري يالر   لر  

  .للقانوي اللالد ونت عان الوصية ا ونت الاوت يخىس

ااا اهلية الاوصى لض ون القبون ويلر  عليض نانوي جنليتض ونت صدور القبون انرض بينارا تخىرس الوصرية ورن 
الشر ن لقررانوي احررن ابراا ررا اا ا ا تعلقررت بعقرار  ررالي وررن العررراض حيررث يقتىرن هنررا الررتيحاد الشرر لية الاثلوبررة 

عرانن وهو تلجيلض ون دالرة التلجين العقار  ان ا تصرب عقرار  ورن هر ا الانالربة باوجرب باوجب القانوي ال
 .( ادنن عرانن518الاادة  



ااررا الالررالن العينيررة وهررو تلرر  الاتعلقررة برراااوان احررن الوصررية  الاوصررى بررض( وتخىررس لقررانوي اونع ررا وهرر ا اررا 
(اردنن الوصرية بشراي العقرار ا  نصرت علرى اي 21/2 (ادنن اللالحة ال  ر ، اا ا دترض الارادة 24ا دتض الاادة 

 تثبض القوانيي العرانية ون صحة الوصية باااوان الاير الانقولة ون العراض و العالردة الرى اتروون اجنبرن وورن 
 .ا يحية انتقال 

يررر ااررا الوصررية اررس اخررتشب الررديي او الجنلررية و ررن جررالزة وررن الانقررون بشرررث الاعاالررة بالاثررن ااررا ااارروان غ
للررنة  988( ارري نررانوي ااحرروان الشخصررية رنرر  79الانقولررة وشيجرروز وي ررا ونررد اشررارة ىررانًا الررى  لرر  الاررادة 

الاعدن التن نصت على اي  تصح الوصية ون الانقون وقث اس اختشب الديي وتصح بض ارس اخرتشب  9959
 .الجنلية بشرث الاقابلة بالاثن

 
 

 

 

 



 القانونقسم  –كمية الكوت الجامعة 

 القانون الدولي الخاص

 م محمد حافظ م. –م.م موج ماجد 

 

 العينية األحوال مسائل

 

 تكمممممون ان امممممما االمممممموا  هممممم   امممممموا  موضمممممو  ا يكمممممون التمممممي العالقمممممات المسممممما   هممممم   وتتضممممممن
 تحديممممد كممممان ولممممما متعممممدد  انممممواع من ممممما كمممم   ممممن يتفمممم ع كممممما( معنويممممة) ماديممممة غيمممم  او ماديممممة
. النمممم اع قاضممممي قممممانون اختصمممماص مممممن هممممي. التكييمممم  اليممممة ط يمممم   ممممن يممممتم من مممما كمممم  طبيعممممة

 التطبيممممم  الواجممممم  والقمممممانون القانونيمممممة طبيعت ممممما حيممممم  ممممممن من ممممما لكممممم  نسمممممتع   ان فيقتضمممممي
 . مطمبين خال  من ،و لك في ا

 االو  المطم 

 المادية االموا 

 .ف  ين خال  من امن لك  سنع   و ميه منقولة واموا   قا ية اموا  الى وتتو ع

 االو  الف ع

 

 العقا ية االموا 

 

 ثابممممممت مسممممممتق  لممممممه شممممممي  كمممممم  العقمممممما ) الع اقممممممي المممممممدني القممممممانون مممممممن( 62/1) الممممممماد    فممممممت
 و الجسمممممو  و الغممممم ا  و البنممممما  و اال   يشمممممم  تمممممم  دون تحويممممممه او نقممممممه يمكمممممن ال بحيممممم 
 (.العقا ية االشيا  من  لك وغي  المناجم و السدود



 

 يقبممممممم  ال بحيممممممم ( الدولمممممممة اقمممممممميم) بممممممماال   متصممممممم  شمممممممي  كممممممم  همممممممو العقممممممما  ان يعنمممممممي وهممممممم ا
 .العقا  ل لك ض   بدون  ن ا االنفكاك

 

 قانونيمممممممممممممة تصممممممممممممم فات ممممممممممممممن بعقممممممممممممما  المتعمقمممممممممممممة المسممممممممممممما   بجميممممممممممممم  االختصممممممممممممماص ويكمممممممممممممون
 العقممممما  موقممممم  قمممممانون لحسممممما ( الضممممما  الفعممممم  ، الميممممم ا ) قانونيمممممة وقممممما   او( الوصمممممية/العقمممممود)

 همممممم   وتقمممممموم القديمممممممة االيطاليممممممة االحمممممموا  مد سممممممة   ممممممد منمممممم  ب مممممما العممممممم  اسممممممتق  قا ممممممد  وهممممممي
 :تتمث  مب  ات  مى القا د 

 

 سياسية ت مب  ا -اوال

 

 ثمممممم ومممممن الدولممممة ا كمممممان اهممممم احممممد االخيممممم  وهمممم ا الدولممممة اقمممممميم مممممن جمممم   العقممممما  ان فممممي تتمثمممم 
 و التصممممم فات ومن ممممما بممممماالقميم يتعمممممم  مممممما كممممم  تنظممممميم فمممممي ممممممان  خمممممالص بشمممممك  الدولمممممة تسمممممتاث 
 جنسمممممممية اخمممممممتال  العقممممممما  موقممممممم  قمممممممانون اختصممممممماص فمممممممي يممممممم ث  وال بعقممممممما  المتعمقمممممممة الوقممممممما  
 المعممممامالت فممممي اال تبمممما  محمممم  الوحيممممد المعيمممما  الن  لممممك النمممم اع طمممم   ج ممممة وتغيمممم  االطمممم ا 
 الممممممما  موقممممم  لقمممممانون  بموجبمممممه االختصممممماص ينعقمممممد المعيمممممما  ف ممممم ا المممممما  موقممممم  همممممو العقا يمممممة
 قممممممانون او العالقممممممة اطمممممم ا  جنسممممممية قممممممانون ومن مممممما القمممممموانين مممممممن دونممممممه ممممممما وتعطمممممم  العقمممممما  ،
 ا ا  لممممممك مثمممممما  ،و النمممممم اع قاضممممممي قممممممانون او تنفيمممممم   او العقممممممد ابمممممم ام محمممممم  قممممممانون او ممممممموطن م

 يتعممممم  نمممم اع واثيمممم  مصمممم  فممممي العقممممد وابمممم ام العمممم ا  فممممي كمممما ن  قمممما  ف نسممممي الممممى الممممماني بمممماع
 النمممممم اع همممممم ا فممممممي االختصمممممماص  ممممممن يتعطمممممم  فسممممممو  ا دنممممممي قاضممممممي امممممممام العقمممممما  بيمممممم  بعقممممممد

(  العقمممممممد ابممممممم ام محممممممم  قمممممممانون) المصممممممم   القمممممممانون( النممممممم اع قاضمممممممي قمممممممانون) اال دنمممممممي القمممممممانون
 القممممممانون( المشممممممت   قممممممانون)الف نسممممممي القممممممانون( العقممممممد ابمممممم ام محمممممم  قممممممانون) المصمممممم    القممممممانون



 موقممممم  قمممممانون بوصمممممفه الع اقمممممي القمممممانون وهمممممو واحمممممد قمممممانون لحسممممما ( البممممما   قمممممانون) االلمممممماني
 .العقا 

 اخمممم   دولممممة لقممممانون االختصمممماص دولممممة تتمممم ك ان منطقيمممما يمكممممن ال تقممممدم ممممما كمممم   ممممن  فضممممال
 .بالعقا  المتمث  الوطني ت اب ا من ج   لحكم

  

 

  ممية مب  ات -ثانيا

  لمممممك يسممممم   ممممممما العقممممما  لحكمممممم العمممممالم فمممممي قمممممانون اقممممم   العقممممما  موقممممم  قمممممانون ان فمممممي وتتمثممممم 
 ممممممن العقممممما  حالمممممة تقمممممدي  يضممممممن وهممممم ا ومعاينتمممممه  نمممممه الكشممممم  العقممممما  موقممممم  محكممممممة  ممممممى
 المتعمممممم  لمنممممم اع  ممممماد  حكمممممم المممممى الوصمممممو  ثمممممم ممممممن بمممممه المتعمقمممممة االلت اممممممات و الحقمممممو  حيممممم 

 مممممن اختصاصمممم ا دا مممم   ضمممممن يقمممم  ممممما  مممممى االقميميممممة واليت مممما تممممما   الدولممممة ان كممممما بالعقمممما 
 اولممممى بمممما  مممممن فيكممممون.  الاسممممتثنا   ا  لممممك خمممما ج الواليممممة ب مممم   تمتممممد ان تممممممك ال وهممممي  قمممما ات

 ضممممممممن يقمممممم  ممممممما  ممممممممى والقضمممممما ي التشمممممم يعي االختصمممممماص صممممممماحبة هممممممي وحممممممدها الدولممممممة ان
 سممممموا  وتصممممم فات معمممممامالت ممممممن العقممممما ات ب ممممم   يتعمممممم  مممممما  قممممما ات ممممممن االقميممممممي محيط ممممما

 سمممممو  االختصممممماص هممممم ا ان كممممما فقمممممط اجانممممم  ام واجانممممم  وطنيممممين ام وطنيمممممين اط اف ممممما اكممممان
 النفمممممما  قابميممممممة تممممممممك والتممممممي الممممممدولي المسممممممتو   مممممممى التنفيمممممم  مضمممممممونة احكممممممام صممممممدو  يضمممممممن
 .اخ   دولة ا اضي  مى العقا  موق  دولة محاكم احكام

 فمممممي تتمثممممم  بالعقممممما  متعمقمممممة مسممممما    مممممد  فمممممي العقممممما  موقممممم  قمممممانون اختصممممماص نطممممما  ويتحمممممدد
 ال  ا يممممممممة المكمممممممما ن مثمممممممم  بالتخصمممممممميص ام  بطبيعتممممممممه  قمممممممما  بوصممممممممفه العقمممممممما  طبيعممممممممة تحديممممممممد

( التصمممممممم  ) المالممممممممك وسمممممممممطات. لممممممممه العا ممممممممد  ال  ا يممممممممة لممممممممال   خدمتممممممممه لمفممممممممال  الممموكممممممممة
 لمحقمممممو  الحكمممممم يمتمممممد كمممممما والتبعيمممممة االصممممممية العينيمممممة الحقمممممو  وتحديمممممد االسمممممتعما  االسمممممتغال 
 العقمممممما  فممممممي العينيممممممة الحقممممممو  كسمممممم  وطمممممم   االيجمممممما  ومن مممممما  مي مممممما تت تمممممم  التممممممي الشخصممممممية

 الحقمممممممممو  وكممممممممم لك االسمممممممممتمالك و والتقمممممممممادم الحيممممممممما   و الميممممممممم ا  و الوصمممممممممية و العقمممممممممد ومن ممممممممما
 وسممممعت كممممما و وال مممما، وانت ا  مممما الخممممم  الممممى السممممم  مممممن الحقممممو  همممم   انتقمممما  واليممممة الشخصممممية



 القمممممممانون هممممممم ا  اختصممممممماص ممممممممن االم يكمممممممي القمممممممانون ومن ممممممما االنكموسكسممممممموني القممممممموانين بعممممممم 
 الشممممممكمية و بعقمممممما  المتعمقممممممة العالقممممممة اطمممممم ا  اهميممممممة تقممممممدم ممممممما الممممممى باالضممممممافة يشممممممم  بحيمممممم 
 االدا   اهميمممممة ان السمممما د لالتجمممما  وفقممممما حممممين فممممي بمممممه المتعمقممممة الشخصممممية الحقمممممو   ممممن فضممممال
 العقمممممما  موقمممممم  لقممممممانون الوجممممممو  اهميممممممة تخضمممممم  ان ويمكممممممن الجنسممممممية بقممممممانون محكومممممممة تبقممممممى
 مممممممن  كمممممن كانممممممت ا ا بالتصممممم فات المتعمقممممممة الشمممممكمية خضمممممموع  مممممن فضممممممال تتمتممممم  اهميممممممة الن ممممما
 حيممممم  العممممم ا  فمممممي الحممممما  همممممو كمممممما موقعمممممه لقمممممانون بالعقممممما  المتعمقمممممة التصممممم فات انعقممممماد ا كمممممان

 دا مممممم   فممممممي تسممممممجيم ا يقتضممممممي بعقمممممما  المتعمقممممممة البيمممممموع ومن مممممما ونفا همممممما العقا يممممممة التصمممممم فات ان
  ممممممى نصمممممت التمممممي و الممممممدني القمممممانون ممممممن( 508) المممممماد  بممممم لك صممممم حت العقممممما   التسمممممجي 

  ميممممه نممممص المممم   الشممممك  واسممممتوفى المختصممممة الممممدا    فممممي سممممج  ا ا اال ينعقممممد ال العقمممما  بيمممم )
 انمممممما  ينمممممي  حممممم  أ  العقممممما   التسمممممجي   دا ممممم   خممممما ج المنعقمممممد البيممممم   قمممممد ي تممممم  وال( القمممممانون
 الممممم قم المنحمممم  الثممممو   قيمممماد  مجممممم  قمممم ا  بموجمممم ( التعمممموي ) شخصممممي حمممم  ي تمممم  ان يمكممممن

 .المعد  1977 لعام( 1198)

 

  

 

 وميممممم ا  وهبمممممة بيممممم  ممممممن بعقممممما  المتعمقمممممة التصممممم فات خضممممموع قا مممممد  ان بالممممم ك  الجمممممدي  وممممممن
 و االسممممممممناد ان أ  الحمممممممممو   اتيممممممممة بان مممممممما القا ممممممممد  همممممممم   نصمممممممم  ان ويمكممممممممن موقع مممممممما لقممممممممانون

 و الع بيمممممممة التشممممممم يعات وبممممممماقي الع اقمممممممي المشممممممم ع نظمممممممم وقمممممممد واحمممممممد وقمممممممت فمممممممي يمممممممتم التطبيممممممم 
 مباشممممم   وغيممممم  مباشممممم   بصمممممو   جوانممممم   مممممد  ممممممن العقممممما  مسممممما   فمممممي االختصممممماص االجنبيمممممة

 ا ا ممممما يحممممدد المممم   القممممانون فممممان  لممممك وممممم ) مممممى نصممممت التممممي   مممممدني(17/2) الممممماد  ومن مممما
  المممممممماد  وكممممممم لك( الشمممممممي  هممممممم ا في مممممما يوجمممممممد التمممممممي الدولمممممممة قممممممانون همممممممو منقممممممموال او  قممممممما ا  كممممممان

 غيمممممم  بمممممماالموا  الوصممممممية صممممممحة فممممممي الع اقيممممممة القمممممموانين تطبمممممم )  مممممممى نصممممممت مممممممدني( 23/2)
 كمممممان كممممما( انتقال مممما كيفيممممة وفمممممي اجنبممممي متمممموفي الممممى العا مممممد  و العمممم ا  فممممي لكا نممممةا و المنقولممممة
 الخاصممممممة المسمممممما  )  مممممممى نصممممممت والتممممممي   اقممممممي مممممممدني 24 الممممممماد  فممممممي القا ممممممد  همممممم   تنظمممممميم



 الحقمممممممو  همممممم   انتقمممممما  طممممممم   خمممممماص وبنمممممموع االخمممممم   العينيمممممممة الحقممممممو  و الحيمممممما   و بالمكميممممممة
 ( العقا  يخص فيما الموق  قانون  مي ا يس   وغي ها الوصية و المي ا  و بالعقد

 

 العقممممما  موقممممم  قمممممانون)  ممممممى نصمممممت والتمممممي ممممممدني( 25/2) المممممماد  القا مممممد  هممممم   نظممممممت كمممممما
 اكمممممدت ممممممدني 1199 المممممماد  ان  ممممممما   ،(بشمممممانه اب ممممممت التمممممي العقمممممود  ممممممى يسممممم   الممممم   همممممو

 والبمممممين المممممدين فمممممي المختمفمممممي ممممممابين االمي يمممممة اال اضمممممي فمممممي االنتقممممما  حممممم  ثبممممموت  مممممدم  ممممممى
 [  11]واالجنبي الع اقي

 

 الثاني الف ع

 

 المنقولة االموا 

 نصمممممممت حيممممممم  بمممممممالمنقو  ، المقصمممممممود الع اقمممممممي الممممممممدني القمممممممانون ممممممممن( 62/2) المممممممماد  نظممممممممت
 و العمممممم و  و النقممممممود فيشممممممم  تممممممم  دون وتحويمممممممه نقمممممممه يمكممممممن شممممممي  كمممممم  المنقممممممو )   مممممممى

 مد سمممممة   مممممد ومنممممم ( المنقولمممممة االشممممميا  ممممممن  لمممممك وغيممممم  المو ونمممممات و المكممممميالت و الحيوانمممممات
 ل ممممم   ونجمممممد موطنمممممه لقمممممانون تخضممممم  بمممممالمنقو  المتعمقمممممة التصممممم فات كانمممممت االيطاليمممممة االحممممموا 
 و الف نسمممممممي القمممممممانون ومن ممممممما القممممممموانين بعممممممم  ظممممممم  فمممممممي معينمممممممة مناسمممممممبات فمممممممي بقايممممممما القا مممممممد 
 حيممممممممم  الوصمممممممممية و الميممممممممم ا  مواضممممممممي  االسمممممممممت الي،في و االم يكمممممممممي و الب يطممممممممماني و القممممممممانون
 . االخي  المتوفي موطن دولة لقانون المي ا  الوصية في المنقولة الت كة اخضعت

 

  

 



 اخضمممممم  االولممممممى الم حمممممممة فممممممي بم احمممممم  بمممممالمنقو  الخاصممممممة االسممممممناد قا ممممممد  ممممممم ت  لممممممك مقابممممم 
 االحممممموا  مد سمممممة المممممى الفكممممم   هممممم   وتعمممممود المالمممممك مممممموطن لقمممممانون بمنقمممممو  المتعمممممم  التصممممم  
 جمممممن  الخممممتال  انتقممممدت ان مممما اال مالكممممه ب مممممة م بمممموط المنقممممو  كممممان حيمممم  القديمممممة االيطاليممممة
 يقتضممممممي العقا يممممممة و المنقولممممممة لالممممممموا  بالنسممممممبة الجممممممن  واتحمممممماد الممممممممموك الممممممما   ممممممن المالممممممك

 . موقع ما قانون وهو اال واحد لقانون معا خضو  ما

 

 

 ، المفتممممممم   موقعمممممممه لقمممممممانون بمنقمممممممو  المتعمممممممم  التصممممممم   اخضممممممم  حيممممممم :  الثانيمممممممة الم حممممممممة
 والجممممممم  مسممممممتم   ح كممممممة فممممممي المنقممممممو  الن و لممممممك المالمممممممك ممممممموطن فممممممي موجممممممود انممممممه وافتمممممم  
 انتقممممد وقممممد المالممممك ممممموطن فممممي موجممممود انممممه فممممافت   القممممانوني نظامممممه اسممممتق ا   مممممى المحافظممممة

 .اخ  مكان في المنقولة وامواله مكان في يستوطن قد المالك الن التوجه ه ا

 

  و ممممممن العمميمممممة الناحيمممممة مممممممن المنقممممموالت انفصممممما  بحقيقممممممة التسمممممميم تمممممم وفي مممممما:  الثالثمممممة حممممممةالم  
 وهمممم   المفتمممم   ال الفعمممممي موقع مممما لقممممانون  لممممك  مممممى بنمممما ا خضممممعت ثممممم ومممممن المالممممك حيمممما  
 .المنقو  الما  موق  لقانون االختصاص تقيد  مى القا د 

 

 م تبممممة ووقمممما   تصمممم فات مممممن بممممه يتعممممم  ممممما كمممم  المنقممممو  موقمممم  قممممانون اختصمممماص فممممي ويممممدخ 
 بممممممين وانت ا  مممممما و وال مممممما انتقال مممممما واليممممممة شخصممممممية حقممممممو  او تبعيممممممة او اصمممممممية  ينيممممممة لحقممممممو 

 بطبيعتممممممه منقممممممو  بوصممممممفه المنقممممممو  طبيعممممممة تحديممممممد  مممممممى القممممممانون همممممم ا يسمممممم   كممممممما. االطمممممم ا 
 كسممممم  واسمممممبا  ممكيتمممممه انتقممممما  وقابميتمممممه قطف ممممما قبممممم  الثمممممما  مثممممم  بالمممممما  ام الم كبمممممات ومن ممممما

 المنقممممممو  موقمممممم  قممممممانون اختصمممممماص ويشممممممم  الحيمممممما   ام الوصممممممية ام الميمممممم ا  ام بالعقممممممد الممكيممممممة
 جنسمممممميته لقممممممانون فتخضمممممم  ادا ممممممه اهميممممممة اممممممما وجوبممممممه واهميممممممة المالممممممك الت امممممممات حقممممممو  تحديممممممد
 الع اقي القانون ومن ا الع بية القوانين بحس 



 نممممم ك  مناسمممممبات  مممممد  فمممممي موقعمممممه لقمممممانون المنقمممممو  خضممممموع قا مممممد  الع اقمممممي المشممممم ع نظمممممم وقمممممد
 كمممممممما الشخصممممممية االحمممممموا  قممممممانون مممممممن( 71) الممممممماد  و المممممم ك  السممممممالفة( 17/2) الممممممماد  من مممممما

 ويسممممم   ------) المممممى بمممممالمنقو  الخاصمممممة االسمممممناد قا مممممد  المممممى  ممممممدني(24) المممممماد  اشممممما ت
 ت تمممم  المممم   االممممم  وقمممموع وقممممت المنقممممو  همممم ا في مممما توجممممد التممممي الدولممممة قممممانون لممنقممممو  بالنسممممبة
 ح كمممممممة افتممممممم ا  اممممممممام احتماليمممممممة حممممممممو  يعطمممممممي المممممممنص وهممممممم ا( فقمممممممد  او الحممممممم  كسممممممم   ميمممممممه

 الممممنص بحسمممم  يطبمممم  ف نمممما( دولتمممين)ممممموقعين فممممي بممممه التصمممم   اثممم   مممممى دولتممممين بممممين المنقمممو 
 اكتممممممممت بموجبممممممه كممممممان المممممم   القممممممانون او المنقممممممو  فممممممي الحمممممم  بموجبممممممه كسمممممم  المممممم   القممممممانون
 مجمممممم د ال المكتسمممممم  الحمممممم  مسممممممتو  الممممممى الحمممممم  ا تقممممممى بحيمممممم  المنقممممممو  فممممممي الحمممممم   ناصمممممم 
 كسممممم   ميمممممه ت تممممم  الممممم   االمممممم  وقممممموع وقمممممت يسممممم  )  بممممما   خمممممال  ممممممن واضممممم   وهممممم ا االمممممم 
 التسمممممميم المشمممممت   قبممممم  ممممممن الحممممم  الكسممممما  االو  الموقممممم  قمممممانون اشمممممت ط فممممما ا( فقمممممد  او الحممممم 
 ال قانون ممممما وكمممممان اخممممم   مممممم   بيممممم  وفي ممممما اخممممم   دولمممممة المممممى المنقمممممو  البممممما   نقممممم  ثمممممم يسممممممم ولمممممم

 الموقممممممم  لقمممممممانون هنممممممما االختصممممممماص فيكمممممممون لممشمممممممت   التسمممممممميم فيمممممممه الحممممممم  الكتسممممممما  يشمممممممت ط
 بضمممممممممان االحتجمممممممماج االو  المشممممممممت   يسممممممممتطي  ال انتقمممممممممت الممكيممممممممة تكممممممممون ثممممممممم ومممممممممن الثمممممممماني

 .المنقو  وتتب  االستحقا 

 

 يصمممممع  او كبيمممم   اقتصمممممادية اهميممممة ل ممممما المنقمممموالت مممممن انمممممواع هنمممماك ان بالممممم ك  الجممممدي  ومممممن
 فالبنسمممممبة المشمممممحونة والبضممممما   والم كبمممممات الطممممما  ات و بالسمممممفن وتتمثممممم  وجودهممممما مكمممممان تحديمممممد
 الغالمممم  وفممممي  مم مممما ت فمممم  التممممي الدولممممة أ  تسسممممجيم ا بمممممد لقممممانون تخضمممم  الطمممما  ات و لمسممممفن

 تعبمممم  التممممي الحقيقيممممة الجنسممممية تطمممماب  ان يفتمممم   التممممي الظمممماه  الجنسممممية بمثابممممة هممممو العمممممم ان
 .الطا  ات و السفن تسجي  وثا    ن ا

 

  

 



 مسممممممجمة تكمممممن لممممممم ا ا امممممما مسممممممجمة كانمممممت ا ا ايضمممممما تسمممممجيم ا لقممممممانون فتخضممممم  الم كبممممممات امممممما
 . الفعمي وجود  مكان لقانون فتخض 

 

 االتجمممما  التطبيمممم  الواجمممم  القممممانون بشممممان قيمممممت اتجاهممممات  ممممد  ف نمممماك المشممممحونة البضمممما   اممممما
 الدولممممممة لقممممممانون يخضممممممع ا الثمممممماني و البضمممممما ة الي مممممما الم سمممممم  الدولممممممة لقممممممانون يخضممممممع ا االو 

 كانمممممممت ان النقممممممم  واسمممممممطة تسمممممممجي  بممممممممد لقمممممممانون يخضمممممممع ا الثالممممممم  االتجممممممما  و من ممممممما المصمممممممد  
 ل مممممما تحقمممممم  ا ا امممممما. ل مممممما الم سمممممممة الدولمممممة لقممممممانون فتخضممممم  مسممممممجمة تكممممممن لمممممم ا ا اممممممما مسمممممجمة

 لدولمممممة خضمممممعت ب ممممما وتصممممم   مينممممما  فمممممي حج هممممما تمممممم لمممممو كمممممما معمممممين مكمممممان فمممممي االسمممممتق ا 
 مسممممتو   مممممى اممممما  اال اد  لقممممانون الممممبع  يخضممممع ا كممممما الفعمممممي وجودهمممما مكممممان النممممه المينمممما 
 القممممممانون مممممممن( 24) الممممممماد  فممممممي صمممممم يحة بصممممممو   المسممممممالة همممممم   يممممممنظم فمممممممم  الع اقممممممي التشمممممم ي 
  ممممممى ت كمممممد والتمممممي ممممممدني(  30) المممممماد  نمممممص المممممى الحالمممممة هممممم   فمممممي ال كمممممون ويمكمممممن الممممممدني
 ممممممن خممممماص نمممممص ب ممممما يممممم د لمممممم حالمممممة كممممم  فمممممي شممممميو ا االكثممممم  المممممدولي القمممممانون مبممممماد  اتبممممماع
 .القوانين تنا ع احوا 

 

 



 (االموال المعنويةعنوان المحاضرة )

 اعداد: م.م محمد حافظ 

 م.م موج ماجد

  الفصل الدراسي الثاني عشر الثامنةالمحاضرة 
 

 االموال المعنوية

 
تظهر هذه  الموذلالع ى ذال ة ةذا وظذلهر ال وظهذر الملع تهذلل  شذل ى ذال تذهع ة ذلا تالرشذا ل ال ةذل   ى ذال 

ل ال لالاذ  ال تقاشذا تهع ة لا  هرشذا ل ال ةل ذع ى ذال تذهع ة ذلا توعذشا لى شذل طذ عر   قاشعذا ال  ذل ل 
 .   هع و هول

 الحقوق التجارية-اوال:

ال تالرشا    وهلل ول لال ت  تترهز    ال وةلع ال تالرشذا اله تتهذلل  الألىولعلتتوةع ااوشع ال ة لا ال وتع  ا 
ل لتتذذلزا ال ة ذذلا الموشذذرم وذذل ى لعذذر ولهشذذا ضلهذذ  ال اخذذل،ع ل ال ووذذلزلض لى لعذذر وع لشذذا تتوةذذع ال زاذذل،

وخع ال ع لعر ال ولهشا   ذل لل وهذلل تهلل ال تعلوع ولرج ال وةع ال تالري ال تالرشا اشل هه  ال ع لعر.  لهال 
لالههذذل مل ةهوهذذل ةهذذا الموذذلالع ال ولهشذذا. الوذذل ال ع لعذذر ال وع لشذذا  توخذذع   ذذل لل ال ورهذذز ال ذذر،شس   وةذذع 

 ع ل ال وهولت ال ت  تا ال تعلوع  شهل ىل قرشا ال تالري لهه ك شهلل ةها ال ع لعر ال ولهشا ال اخل،ع ل ال ط
ال وةع ال تالريض ل    ةل ا تلزا ى لعر ال وةع ال تالري اشل ال هلع تهلل ال عاذرم  ذ  الموتعذلق   ذل لل 

 .ال ورهز ال ر،شس   وةع ال تالري

لشتوع  قذلا ال  ذل لل الموشذر اوشذع ة ذلا للالااذلت ال تذلار لالىت ذه الل ال  لالىذه ال تذ  تةهذا هذه  الملخذلا 
ىه ولخلىشا هالت تقاشا خرلري لوالتر أي الل هع هل ا توتق اةهذا الملخذلا ال وتع  ذا اذل ة لا قلال

ال تالرشا وذل ةشذع ال ت ل هذل لالهتطذلاهل لال تهل،هذل لال شذلت تلةش هذل لوطذك ال ذه لتر ال تالرشذا ال وتع  ذا اهذل تة ش ذل 
وذذل شرطذذر  شذذل  قلالىذذه الطذذ له  مطذذت رالر ال تعلوذذع  ذذ  المطذذلالا لالموذذل ال  ذذل ل   لال ة ذذا اذذشل ال وتعذذلو شل ضلهذذهال

 .وتوععا تتع ا ال ة لا ال تالرشا



لول ال اهشر ال ههر الل ه ذلك ولخذلىلت تتع ذا اذل ة لا ال تالرشذا لهذ  ال ع وذلت ال تالرشذا ةشذع توخذع 
  ل لل ا ه الطتعول هل أي    ل لل ال هي لخعت  شل ال ع وا   طتعولع ل المطتةولر هول توخع ال ولهش ت 

 .هل أي ال ا ه ال هي و ح ال ةا    الطتعول هل   تلار  ل لل ا ه تطاش 

 الحقوق الفكرية-ثانيا:

الوت ف ال ر ل ةلع تارشر قاشعا هه  ال ة لا اشل ة ةا التالهلت الملع لالعرهل ال هل ة لا و هشا الم ال ل 
ال ت ذذه ى ذذال الطذذلس الل ةذذا ال و هشذذا ةذذا قلعذذر ى ذذال ال ول ذذك لوااذذه  ذذ  ةذذشل ال ة ذذلا ال رهرشذذا لو هذذل ةذذا 

ا ف  شر قلعذرم ى ذال الموشذر هوذل الل  ذل الاذع ش تهذ  اة ل ذلض الوذل المتاذل  ال ةذل    شعذرهل ال هذل ة ذلا ال و
توعذذشا هذذل ةا  ذذ  المطذذا ل ال تذذرف ل ال هرالوذذا م تهذذلل وةذذع   تعلقذذه لتوتذذلز ال وعلعذذشا لش ت ذذه هذذهال 

لل قلاذذع المتاذذل  ى ذذال الطذذلس الل ةذذا ال وا ذذف م شوهذذل الل شهذذلل الم الهال هذذلل شعذذر     ذذلس هوذذل ال ذذل شهذذ
  تعلوذذذع اعهذذذس ال ة ذذذلا ال توعذذذشا الوذذذل المتاذذذل  ال ةل ذذذع  ش ظذذذر   ة ذذذلا ال رهرشذذذا اذذذلل  هذذذل اذذذل اشل ال ذذذ  
توعذذذ  لال ذذذ  وذذذل   اولاذذذ  الملع شهذذذلل وذذذل ةذذذا ال وا ذذذف ةولشذذذا ال تلاذذذل ال رهذذذري  ذذذ  ال ذذذه لا ى ذذذل 

موشذذر هذذل ضلاولاذذ  ال ةذذل   شطذذتقشع ال وا ذذف الطذذتةولر ال تلاذذل ال ذذهه   ىذذل قرشذذا اشعذذل وذذة  ل المتاذذل  ال
  .ال رالاح

لوذذل ال اذذهشر ال ذذههر  ظوذذت ال عهشذذه وذذل المترلقشذذلت ال هل شذذا الةهذذلا ال ة ذذلا ال رهرشذذا لو هذذل ال و هشذذا المهاشذذا ل 
 .ال ر شا لال ع لىشا هول  ظوتهل ال عهشه ول ال تترشعلت الما اشا ل ال عراشا

التالهذلت وذل المتاذل  الملع الول اتلل ال  ل لل ال لالا  ال تقاشا    هه  ال ة لا   ذه الوت ذف ال ر ذل اذشل ىذهم 
شهه  ال ال الوخلىهل    ل لل ال توعذ    وا ذف الوذل المتاذل  ال ةذل     ذه الوخذعهل    ذل لل ال ذهي ق اذت  شذل 
ال ةولشذذا  ة ذذلا ال وا ذذف اش وذذل ههذذ  المتاذذل  ال ةل ذذع ال ذذال الوخذذلىهل   ذذل لل ا ذذه المعذذع لهذذل ال  ذذل لل ال ذذهي 

  تذذر الل ال عذذر  الل ال توةشذذع لقذذه الوذذهت ال تتذذرشعلت وذذرم لشعاذذر ى ذذل اا ذذه ال أللعظهذذر  شذذل الم تذذلج ال رهذذري 
وذذع الىتولههذذل   تاذذل  الملع هلطذذتة لق لو هذذل قذذل لل ةولشذذا ةذذا ال وا ذذف  هأعذذعال عراشذذا المتاذذل  الموشذذر 

ضلهذذه ك هذذلل ولقذذف ال تتذذرشع ال عرالقذذ   ذذ  قذذل لل ةولشذذا ةذذا ال وا ذذف  طذذ ا  2<<2 طذذ ا  22المره ذذ  رقذذا 
ى ذذذال وعذذذ رلت ال وذذذا رشل ال عذذذرالقششل  تطذذذري الةهذذذلا هذذذهال ال  ذذذل لل  ( ى ذذذال الل<9اله  عذذذت ال وذذذلهم   2><2

وذذذرم  ذذذ  ال اوهلرشذذذا ال عرالقشذذذا لهذذذه ك وعذذذ رلت ال وذذذا رشل  أللعالمال ذذذ  ال تذذذ  ت تذذذر الل توةذذذع الل تعذذذر  ل 
وذذرم  ذذ  ا ذذه الا اذذ  الوذذل وعذذ رلت ال وذذا رشل المال ذذ  ال تذذ   أللعال عذذرالقششل ال تذذ  ت تذذر الل توةذذع الل تعذذر  

الا اذذ   ذذ  شةوشهذذل هذذهال ال  ذذل لل الم الهال تذذوع هذذهال ال ا ذذه ال رىلشذذل ال عذذرالقششل اةولشذذا وذذرم  ذذ  ا ذذه  أللعت تذذر 
وذذرم  ذذ  ال اوهلرشذذا ال عرالقشذذا(   الي توتذذه هذذه   أللعوولة ذذا  وعذذ رلتها ال و تذذلرم الل ال ووة ذذا الل ال وعرلخذذا 

هالري ال عذلهر ال ةولشا ال ال ال رىلشل ال تلاعا  ههال ال ا ذه الما اذ ( ضلقذه تذا تعذهشع هذهال ال ذ ق اولاذ  الموذر الم
اله العذاح ال ذ ق ى ذال ال تذهع المتذ    تطذري  2009 طذ ا 8=ىل ط قا الم،ت ف ال واقت    ال عرالا رقا 



 أللعالةهلا ههال ال  ل لل ى ال هذع وعذ رلت ال وذا رشل ال عذرالقششل ل المال ذ  ال تذ  ت تذر الل توةذع الل تعذر  
هذهال ال  ذل لل ل المال ذ  طذلالق ورم    ا ه الا ا  لتتوع ال ةولشا ةا ال وا ذف ل ال ة ذلا ال واذللرم اولاذ  

هل ل التذولق قاشعشذا الل وع لشذا ى ذال الطذلس م ش ذع ىوذل هذل و لطذ  الل شتوتذع   وذلالق شل ال عذرالقششل  شوذل 
 .شتع ا ال ةولشا ل ال توتع اة لا ال و هشا ال رهرشا المورى لالشا وزالشل تطتوه ول هه  ال ة لا

 رل ال غول   هل اعه الل الوه اوعشلر ا ه المعع لتع ش ل ى ال ول الق    ال تعهشع الى    اه الل ال  ق شهت
   وق ع ال  ق الوه الشخل اوعشلر ال  ذل لل ال توعذ    وا ذف  ذلهال هذلل ال  ذل لل ال توعذ    وا ذف شعذ ح 
 ةولشذذذا ةذذذا ال وا ذذذف مرتاذذذلق الموشذذذر وذذذة  اا طذذذشتل اهل ذذذا ال  ذذذل لل ال توعذذذ   وذذذل هذذذ  ى قذذذا ال  ذذذل لل 

وذذل قرشذذ  لم وذذل اعشذذهض ل عت ذذه الل ال ذذ ق قاذذذع  م ال توعذذ   ةولشذذا ةذذا وا ذذف م شوذذت اذذلي عذذ ا اذذذل
الع ح ول ال  ق ال ةل   لهلل وذل ال ورذرل  تعذهشع ال ذ ق اةشذع شهذلل  وآوهال تعهشع ر ا ول شهت رل ول 

ال تذذذهع المتذذذ   تطذذذري الةهذذذلا هذذذهال ال  ذذذل لل ى ذذذال وعذذذ رلت ال وذذذا رشل ال عذذذرالقششل ل المال ذذذ  ال تذذذ  ت تذذذر الل 
وعذذ رلت ال وذذا رشل ال عذذرالقششل ال تذذ  ت تذذر الل تعذذر  الل توةذذع  وذذرم  ذذ  ال عذذرالا لى ذذال أللعتعذذر  الل توةذذع 

لت ةذا اذرالقم الموتذرالا اذذل ة لا  وذرم  ذ  ا ذه الا اذ  الهال  ذا شهرذع قذل لل ال ا ذه الموشذر ال ةولشذذا ال هل شذا أللع
 .ال رهرشا لتوخع   ل لل ال هل ا ال ت  و ةت ال ارالقم العرل ال  ل لل المهةر ع ا اهل

لاع  المققلر ال عراشا  ا تهل  هل قلال شل ولعا اةولشا ةا ال وا رشل ال ول لرهت الةهلا هذه  ال ةولشذا  ذ  
قذذذلال شل الوذذذرى هل  ذذذل لل ال وذذذه   لقذذذل لل ال ع لاذذذلت لوةذذذلع ه ذذذك ال  ذذذل لل ال هذذذلشت  شقاذذذا الةهذذذلا ال وطذذذال شا 

 .0=<2  ط ا >;ى ال ةا ال وا ف اةط  ال  ل لل ال وه   رقا  المىتهالقال ت عشرشا    ةل ا 

 الحقوق الشخصية-ثالثا:

لتتوةذذع هذذه  ال ة ذذلا ال ذذهشلل ال ةلاتذذا ال هوذذا الل ال ولة ذذا ى ذذال تذذهع اللرالا ول شذذا لاذذه ك ش تخذذ  ال تررقذذا  ذذ  
 .ال ةها اشل ال لخعشل

 الديون الثابتة بالذمة .1

 ذذل لل لشوت ذذف ال  ذذل لل ال لالاذذ  ال تقاشذذا  شهذذل اذذشل لخذذعشلض الملع الهال هذذلل وعذذهرهل ال ع ذذه  ه ذذل توخذذع  
المرالهم ال عرشةا الل ال خو شاض الول الهال  ا شلاه الترلا  توخع ال هشلل   ل لل ال وذلقل ال وتذترك لالهال الوت رذت 

( ول ال  ل لل ال وه   2/<2ولقل ال وتعلقهشل وخعت ال هشلل   ل لل وةع الارالا ال ع ه لههال ول الههتل ال ولهم 
ال هذذلل ولقذذف ا شذذا ال تتذذرشعلت ال عراشذذا ( وذذل ال  ذذل لل ال وذذه   ال عرالقذذ  لههذذه2/:2ال وعذذري لهذذه ك ال وذذلهم  
 .لاع  ال تترشعلت الما اشا

الوذذذذل الهال هذذذذلل وعذذذذهر ال ذذذذهشلل ال تذذذذزالا  شذذذذر ى هشذذذذا  ال عذذذذلع خذذذذلرم الا  ل عذذذذا( ل ال تذذذذ  تتوذذذذه عذذذذرا ال وقل اذذذذا 
 ال تعلش    عع خلر( الل ره قشوا ول تا ه عل    عع  ل ع(  توخع   ل لل ال هل ا ال ت  ةعع  شهذل ال رعذع



 هشلل لهه  ول الههتذل اوشذع ال تتذرشعلت ال عراشذا لهذلل ال وتذرا ال عرالقذ  خذول هذهال المتاذل  وعهر الم تزالا ال
 .( وه  2/>2هول ش ةظ ول و ع ال ولهم  

 الديون الثابتة في اوراق مالية .2

  :لتتوه هه  ال هشلل ة ع علر ه 

 اوراق لحاممها .أ 

ا  ةلو هل ضةشع تهلل ال هشلل ازق وذل ال لرقذا هه  ال هشلل ةها ال و  لع اعه تةرشرهل ى ال تهع اللرال لتأوه
لتعلوع وعلو ا ال و  لعض لول ةذا توخذع   ذل لل ولقعهذل ال رع ذ  وذل ال ذ  ال ت ذلع و هشتهذل ضل ال تعلوذع اهذل 

 .( وه   ىرالق  ال طل را ال ههر ض لههال هل ةها ا شا ال تترشعلت ال عراشا29اةط  ال ولهم  

 اوراق رسمية .ب 

 .طوشا لشوخع ال تعلوع اهل   ل لل و ر ال واططا ال ت  العهرتهللتهلل ى ال تهع الطها لط هالت ال

 
 أذنيهاوراق  .ج 

هل هواشل ا ل ال ط ه ل ال تشك لشوخع ته هل   ل لل ا ذه ت ظشوهذل الوذل تظهشرهذل  شوخذع   ذل لل ا ذه ال تظهشذر 
طذذلالق  اذذلأللرالاالوذذل ال ت ذذلع ال ةذذا  شهذذل  شوخذذع   ذذل لل ا ذذه ال ل ذذلق اهذذلض ى وذذل الل ال  لالىذذه ال تذذ  تذذ ظا ال تذذهاللع 

الهل ت تالرشا الا ول شا الا   هشا ه  قلالىه ولخلىشا هالتشا تقاشا والترض مل هه  الملرالا وتع  ا ال  ظلا 
 . ال علا لال تل    ل  لالىه ال ةلهوا  هل تهلل الورم له  ول قلالىه ال ال شس لالمول ال وه  

 

 


