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 Abstract: 

This research deals with the issue of the principle of independence 

between the judicial and legislative competencies, which was 

necessitated by considerations of coexistence between laws and 
permitting the application of foreign laws before national courts. 

Collectively, it represented the most certain facts in private 

international law, which is that this principle is considered as the 

basis for this branch of law, and it is also one of the 

distinguishing marks of the article of private international law.The 

jurisprudential justifications for this principle closely touch the 
justifications for resorting to foreign laws, and the conflict rule is 

the means by which this principle resorts to reach a state of 

separation or independence between the two specialists, and since 

this rule is a legal rule in the proper sense whose task is to 

determine the applicable law, it does not It differs in its general 
purpose from any rule of national law that separates the conflict 

to emphasize the stability of relations between individuals. 
Key words: private international law, the principle of 

independence, legislative jurisdiction, jurisdiction, trade-offs, 

impartiality, traditional attribution, objective attribution.. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.18.35 

1
  Researcher, Tikrit University, Iraq, ranasa466@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8807-1628 

2
  Prof. Dr., Tikrit University, Iraq 

Research Article                 JULY 2022              Volume: 4              Issue: 4 

Istanbul / Türkiye 
p. 547-566 

Received: 13/05/2022 
Accepted: 15/06/2022 
Published: 01/07/2022 

This article has been 
scanned by iThenticat No 
plagiarism detected 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 ISSN: 2717- 8293 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 4
 

548 

 مقتضيات وآلية إعمال مبدأ االستقاللية بني االختصاصني القضائي والتشريعي يف
 لدويل اخلاصالقانون ا

 
 3 ران صادق شهاب الدليمي
 4 رعد مقداد حممود احلمداين

 

 :امللخص
يعاجل هذا البحث مبدأ االستقاللية بني االختصاصني القضائي والتشريعي الذي استوجبته اعتبارات 

ة أمام احملاكم الوطبية، ويف الواقع هباك اسباب كثرية جببيالتعايش بني القوانني والسماح بتطبيق القوانني األ
لفقهاء لدراسة امكانية الفصل بني احملكمة املختصة ابلبزاع وتطبيق قانون تلك احملكمة وتوصلت دفعت ا

يف ذلك إىل عدة اسباب مثلت مبجموعها اكثر احلقائق اليقيبية يف القانون الدويل اخلاص وهي أن هذا 
ملادة القانون الدويل املبدأ يعدُّ كأساس هلذا الفرع من فروع القانون كما يعد احدى العالمات املميزة 

ة، جببياخلاص، كما أن التربيرات الفقهية هلذا املبدأ متس على حنو قريب مربرات اللجوء إىل القوانني األ
وتعد قاعدة التبازع الوسيلة اليت يلجأ اليها هذا املبدأ للوصول إىل حالة االنفصال أو االستقالل بني 

قانونية ابملعىن السليم مهمتها حتديد القانون الواجب  االختصاصني، ومبا أن هذه القاعدة تعد قاعدة
التطبيق فهي ال ختتلف يف غايتها العامة عن اي قاعدة من قواعد القانون الوطين اليت تفصل يف البزاع 
لتؤكد على استقرار العالقات بني االفراد، فهي هتدف إىل اختيار القانون املالئم حلكم العالقات ذات 

ي هتدف يف البهاية إىل حتقيق االستقرار القانوين للعالقات والروابط بني االفراد عرب الطابع الدويل، ا
 .احلدود

القانون الدويل اخلاص، مبدأ االستقاللية، االختصاص التشريعي، االختصاص  الكلمات املفتاحية:
 .القضائي، املفاضلة، احلياد، االسباد التقليدي، االسباد املوضوعي

 
  :املقدمة

، فقانون القاضي هو املبهج املعتمد تطبيقه جبيبعد تراجع دور مبدأ التالزم يف اهليمبة على العالقات ذات العبصر األ
انه وببفس إال  مام القاضي املختص،أحمددة من املبازعات املعروضة أو  ال العمل مبوجب هذا املبدأ يف حاالت معيبةز  سابقا، وال

اداة لالختيار بني تلك أو  تكون هباك وسيلةأن  الوقت توجد هباك قوانني هلا قابلية التطبيق على املبازعات ذاهتا فكان لزاما  
ل البزاع قد تفضي ابختيار فكرة اختيار انسب القوانني واكثرها مالئمة واتصاال ابلعالقة حلأن إذ  ق،القوانني املتعددة القابلة للتطبي

خر لتأطري العالقة أ، وهلذا كان البد من وجود مبدأ أجبيللعالقة املشوبة بعبصر  ا  اكمخر غري القانون الوطين لكي يكون حأقانون 
بني مسأليت االختصاص القضائي واالختصاص التشريعي يكون االطار العام يف هذه العالقة، وهذا املبدأ يصطلح عليه )مبدأ 

دولته وجدت مقتضيات جديدة مل تكن مألوفة مع وجود هذا القانون  مأقلياالستقاللية(. ومع امكانية تطبيق القانون خارج حدود 
مام حمكمة أ أجبيهذه املقتضيات امكن تطبيق قانون بذاتية احللول وخصوصية الوسائل، وهلذا من خالل  الذي كان يتصف
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معيبة ألعمال مبدأ  آلية قاضي البزاع، وبعد توفر هذه املقتضيات ولكي يتحقق الفصل بني احملكمة وقانوهنا البد من توفر
 االستقاللية بني االختصاصني القضائي والتشريعي. 

 
كأساس هلذا الفرع من فروع القانون كما يعد احدى العالمات   يعدُّ هذا املبدأ أن  مهية موضوع البحث يفأتتمثل  :ة البحثمهيأ

ة يف جببيالقوانني األإىل  التربيرات الفقهية هلذا املبدأ متس على حنو قريب مربرات اللجوءأن  املميزة ملادة القانون الدويل اخلاص، كما
فهم هذا املبدأ وما يستبد عليه من مقتضيات والتعرف على مبهجية املبدأ أن  الدولية اخلاصة، فضال عن ذلكات حسم املبازع

كان ذلك املشرع يعامل قانونه إذا   القات اخلاصة الدولية ملعرفة مايساعد على استقصاء سياسة املشرع الوطين بشأن تبظيم الع
ساوية فال يفرق بيبهما حبيث حيوزان يف التطبيق على املبازعات اخلاصة الدولية جماال  متأو  معاملة حمايدة جبيالوطين والقانون األ

 متساواي  بغض البظر عن طبيعة تلك املبازعات. 
 

االنفصال بني احملكمة والقانون املطبق على الواقعة أو  غاية االستقاللإىل  الوصولأن  تتمثل مشكلة البحث يف مشكلة البحث:
والقانون  جبيقانون األحتقيق املساواة واحلياد يف املعاملة بني الإىل  معيبة هتدف آلية اختيار هذا القانون وفق ع يتطلبحمل البزا 
اخرى ويرتجم هذا االختالف ضابط إىل  هذا  االختيار يواجه عقبة مهمة تتمثل ابختالف قواعد التبازع من دولةإال أن  الوطين،

د، وذلك بسبب اختالف الرؤى بني تلك الدول لطبيعة املشكلة والطريقة املالئمة اليت تتبع يف االسباد الذي تقوم عليه تلك القواع
تسوية تبازع االختصاص التشريعي وحىت يف فرضية التشابه بني هذه القواعد فقد خيطئ القاضي يف فهم ضوابط االختيار اليت تقوم 

نتيجة االنفصال ويف ذات  إىل  ختيار القانون املختص نصل بهعليها هذه القواعد، وهلذا كان البد من البحث عن وسيلة ال
 التبازعية. أو  الوقت حيقق الطراف العالقة العدالة املوضوعية دون العدالة الشكلية

ستتم دراسة عبوان البحث والتفاصيل املبدرجة حتته على وفق مبهجية قانونية مقارنة وسيلتها استقراء املعطيات  منهجية البحث:
 ية والقضائية والبصوص القانونية وحتليلها وبيان الرأي بشأهنا. الفقه

عدة مقتضيات توجب تطبيق هذا املبدأ تتمثل بعدم االستئثار ابلبزاعات الدولية إىل  وعلى ضوء ذلك مت التطرق خطة البحث:
يث الطبيعة وذجي القواعد من حسبقية يف االختصاص والفارق بني منت املصلحة بني االختصاصني، واألاخلاصة، واختالف اعتبارا

ا املبحث الثاين فتم التطرق لوسيلتني رئيستني العمال هذا املبدأ، أوهلما املفاضلة يف االختيار، م  أول، أوالتوصيف وذلك كمبحث 
 واثنيهما احليادية يف التطبيق، وذلك مببهجية حتليلية.
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 القضائي والتشريعي.مقتضيات مبدأ االستقاللية بني االختصاصني : األولاملبحث 
إىل  ما تبصرفإه عدة مقتضيات  وهذه املقتضيات، مبدأ االستقالل بني القاضي املختص والقانون الذي يطبقه تفرض ن  إ

إىل  ، واما تبصرفجبيبيان املصلحة الباجتة من تطبيق القانون األإىل  اهنا تبصرفأو  عدم اقرار االختصاص املطلق لقانون القاضي
، حتديد اجلهة االختالف بني القواعد اليت يؤسس عليها كال  من االختصاصني، إىل  تبصرفأو  اليت يبعقد هلا االختصاص اوال  

  : اآليتاربع فروع وذلك على البحو إىل  وألجل توضيح هذه املقتضيات فأنبا سبقسم هذا املطلب
 : عدم االستئثار ابلبزاعات الدولية اخلاصة.األولاملطلب  -
 .الثاين: اختالف اعتبارات املصلحة بني االختصاصنياملطلب  -
 املطلب الثالث: االسبقية يف االختصاص. -
 املطلب الرابع: الفارق بني منوذجي القواعد من حيث الطبيعة و التوصيف. -

 
 .عدم االستئثار ابلنزاعات الدولية اخلاصة: األولاملطلب 
والعالقات التجارية عرب احلدود و تطور هذه العالقات ونشوء روابط موال والسلع واخلدمات تبامي حركة االفراد واأل ن  إ

منا شعور لدى املبتقلني بني احلدود  أبن تطبيق قانون البالد اليت انتقلوا هلا ال يتفق وما الفوه يف بالدهم، مما   أجبيذات عبصر 
للتطبيق  أجبيلق لقانون القاضي، والسماح لقانون استدعى إجياد حل هلذه املسألة، وتتمثل هذه احللول برفض فكرة التطبيق املط

(  وجند اساس هذا التربير يف االخذ ببظام اكثر تساحما  105، صفحة ص2009)البستاين،  جبيعلى العالقات ذات العبصر األ
ك اخلاص الذي يستأثر به فقط امللاحلياة القانونية على اهنا إىل  ة والتخلي عن فكرة القومية واليت تكون تبظرجببياجتاه القوانني األ

( وبتطبيق مبدأ 29، صفحة ص2010)حداد، البظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدويل،  يبةدولة معأو  عضاء جمموعةأ
نظمة القانونية املختلفة والذي يكون له التبادل والتعايش الدويل بني األ حتقيق نوع منإىل  االستقاللية بني االختصاصني يؤدي

االصول يف التبازع  -االثر الواضح يف حتقيق التباسق الدويل للحلول القانونية  والفعالية الدولية لألحكام القضائية )سالمة ا.، 
واالستثار الدائم لقانون القاضي،  جبيالرفض املطلق لتطبيق القانون األأن  (، كما130، صفحة ص2008الدويل للقوانني، 

(، بيبما قد يقتضي احلال تطبيق القانون 274، صفحة BOER ،1996) امي العالقات الدوليةيشكل عقبة أمام تبأن  ميكن
، BOGDAN ،2011) أجبية  مالئمة حلكم العالقات القانونية املشوبة بعبصر جببيلكونه أكثر  البظم القانونية األ جبياأل

بدون هذا الفصل بني االختصاصني  ليس هباك جمال هذا املربر فيه شيء من املبطق ألنه و أن  ، ويف الواقع جند(p62صفحة 
5()15، صفحة ص2007( )صادق ه.، MAYER ،1979) جبيالمكانية تطبيق القانون األ ، وعدم تطبيق القانون (

ويذهب رأي  ، للقانون الدويل اخلاصاألوىلاملعرفة ابلبظم القانونية تعد الوظيفة أن  يعود ببا إيل إنكار هذا التبظيم يف حني جبياأل
القاضي ميكبه تطبيق قانون أخر غري قانونه الوطين وهو ما أن  القول أبن خصوصية القانون الدويل اخلاص تكمن يفإىل  يف الفقه

 .B) التمييز بني االختصاصني القضائي والتشريعي يشكل قاعدة أساسية للخصومة الدوليةأن  يؤكد على
FAUVARQUE-COSSON، 2000، p. p798) ،القول أبن حماكم الدولة ال تكون أن  (، كما1999 )ديب

سوف يكفي عبدئٍذ إذ  مسألة تبازع االختصاص القضائي  كان قانوهنا الوطين هو الواجب التطبيق من شأنه اخفاءإال إذا   خمتصة
( )العال، 43صفحة  ،1972ال )اجلداوي، أم  قول أبن حماكم هذه الدولة خمتصةال للأم  لدولة يبطبقكان قانون اإذا   معرفة ما

                                                           
القانون يف الواقع، وحيثما مل  تتباول أي من الدول تلك العالقة بني االختصاصني يف القانون الدويل اخلاص، فال مانع من التمييز بني حتديد   (*) 

الواجب التطبيق واالختصاص القضائي، واحلق أن معايري االختصاص التشريعي ختتلف عن  تلك اليت تتعلق ابالختصاص القضائي، ومن هبا ميكن 
  للقاضي تطبيق القانون  األجبي
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(، ومبطقية هذا املربر تربز من جانب اخر يتمثل أبن اقتصار احملكمة 15، صفحة 1994االجراءات املدنية والتجارية الدولية، 
 كان لألخريإذا   خرالبزاع تتوقف على ارادة الطرف األجيعل حقوق احد طريف أن  وهنا يف مجيع املبازعات من شأنهعلى تطبيق قان

خر، تحقق له مزااي على حساب الطرف األهنا لن تطبق غري قانوهنا فتأاحملكمة اليت يعلم إىل  بني حمكمتني ومن مث يسعى خيتارأن 
وهذا ما خيلق نوعا  من التحايل يف اختيار احملكمة ويكمن جتبب هذا التحايل عن طريق اقرار مبدأ االستقاللية بني االختصاصني 

 (. 12، صفحة 1997)انصيف، 
 

 .اختالف املصلحة بني االختصاصني القضائي والتشريعي:املطلب الثاين
املصلحة اليت تراعي عبد حتديد االختصاص القضائي ليست ابلضرورة ذات املصلحة اليت تراعى عبد حتديد القانون 

العتبارات املالءمة  منا مراعاةإازعة معيبة ليست ضمن اختصاصها  و الواجب التطبيق، فقد ختتص حمكمة دولة معيبة ببظر مب
احتاج احلق إذا  أو ية والطلبات العارضة واملرتبطة،األولوحسن اداء العدالة وتاليف تضارب االحكام، كاالختصاص يف املسائل 

االختصاص قد يعقد إبرادة اخلصوم  أن  سرعة القضاء كاالختصاص يف اإلجراءات الوقتية والتحفظية، كماإىل  املعتدى عليه
 املصلحة املرجو حتقيقها يف االختصاص القضائي هتدفأن  (.8، صفحة 2004)الكتي، )الختصاص احملاكم الوطبيةكاعتبار 

تكون اخلصومة موحدة حىت ال تتعارض االحكام ويضيع وقت القضاء واالفراد أن  ة ألطراف البزاع  وتتمثل بضرورةحتقيق العدالإىل 
د يف دائرهتا حمل إقامة املدعي عليه هلا ما يربرها من جوانب عدة، فمن حيث وجهدمها، فقاعدة اختصاص احملكمة، اليت يوج

يتحمل أعباء االنتقال من مكان ألخر، وما يرتتب على ذلك أن  من يبازع غريه يف مركز ظاهر يتعني عليهأن  األمان القانوين: "
يد للرد على طلبات املدعي، واليت قد تكون  من آاثر سلبية وبعكسه سيتعرض صاحب كل مركز مستقر لضرر االنتقال ملكان بع

(. واملربر الثاين للقاعدة، يتعلق بتسهيل تبفيذ االحكام الفضائية يف املكان الذي ميلك 424، صفحة PERROT) " كيدية
يكون إبمكان اطراف أن  (، وتتضح املصلحة كذلك يف ضرورة70، صفحة 2009ممتلكات )املصري، أو  فيه املدعي عليه أعيان

، 2004حمكمة ما حىت ال حيصل انكار للعدالة وهتدر حقوق األفراد )الكتي، إىل  دائما  اللجوء جبيلعالقة ذات العبصر األا
، واما االختصاص التشريعي فأنه يهتم ابملسألة (vH.GAUDEMETTALLON، 2000، p. 126( ).8صفحة 

، فالقانون الواجب التطبيق يتم ابلبظر لكون هذا القانون هو انسب املتبازع عليها وجوهرها وال يهتم ابالعتبارات السالفة الذكر
 أيتحدد القانون االنسب طبقا  ملبد(، و 18، صفحة 1997يكون هو قانون احملكمة املختصة )انصيف، أن  القوانني وليس حتميا  

نون الدولة اليت ترتبت فيه قاأو  مركز العالقةنه القانون االكثر مالءمة مع طبيعة العالقة وهو القانون الذي يكون فيه االستقاللية أب
  (. 20، صفحة 2008( )عبده مجيل غصوب، 62، صفحة 2009سامة العجوز، أمبصور و  )سامي بديع)اثرها  آمعظم 

يؤدي إيل حالة من العزلة االقتصادية لدولة القاضي. وهو ما أن  اعتماد القاضي للتطبيق املبهجي لقانونه ميكنأن  يف حني
 .WATT، 2004، pp) شكل عائق أمام حرية إقامة وحركة األشخاص، واألموال، واخلدمات، وكذلك رؤوس األموالي

177-218).  
فئيت القواعد ال تستجيبان لذات الغاايت، وهو ما ال يعين عدم وجود تطابق بني غاايت قواعد أن  وخالصة القول،

االستقالل بني إىل  ، ويف هذه احلالة يؤدي تفاوت األهدافاالختصاص التشريعي وغاايت قواعد االختصاص القضائي
 االختصاص التشريعي واالختصاص القضائي. 

 
 
 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 4
 

552 

 .االسبقية يف االختصاص: املطلب الثالث
ثر الفاعل يف  اليت هلا األاألوىل، هو املرحلة أجبييعد حتديد اختصاص احملكمة اليت تبظر يف البزاع املشوبة على عبصر 

ول مشاكل القانون الدويل اخلاص هي تلك أ(، فقد ثبت أن 27، صفحة 2018)حافظ، ابقي مراحل عملية تبازع القوانني 
بعد طرح املبازعات  امام حماكم الدولة،  فمشكلة مشكلة تبازع القوانني ال تقوم إال ألن  علقة بتبازع االختصاص القضائي،املت

د ولية جيب على القاضي البت فيها مبجرد رفع البزاع عليها، وقأتعرض من الباحية العملية كمسألة  تبازع االختصاص القضائي
 (.campos، 1977، p. 241) كرب من فقه القانون الدويل اخلاص على هذه االسبقيةاتفق اجلانب األ

مبعىن أن  اما فيما خيص الفارق الزمين، لية التطبيق،آعاملني ومها: الفارق الزمين و إىل  ولعل السبب يف هذه االسبقية يعود
تبازع االختصاص القضائي يعد قدميا  مقارنة  بتبازع االختصاص التشريعي، فبظرية تبازع القوانني ظهرت يف القرن الثالث عشر يف 

املبادئ املسلم هبا يف  مشال ايطاليا وحيبذاك كانت تعاجل فروضا  متعلقة بتبازع داخلي بني قوانني مدن، وتطور هذا املبدأ واصبح من
فقه القانون الدويل اخلاص يف مطلع القرن السابع عشر، بيبما كان أتسيس اختصاص احملاكم الوطبية للبظر يف الدعاوي املشتملة 

ي وهو مبدأ قدمي يعطي االختصاص للمحاكم الوطبية للبظر يف الدعاوي الباشئة قليمقائما  على االختصاص األ أجبيعلى عبصر 
حد أختصاص الشخصي القائم على تبعية االإىل  ضافةإها بغض البظر عن جبسية االطراف لوقائع القانونية اليت حتدث فيعن ا

إىل  اطراف الدعوى لدولة القاضي وبغض البظر عن مكان حدوث الواقعة اليت ااثرت الدعوى القضائية، وهذا ما يؤدي ابلبتيجة
سامة أ)سامي بديع مبصور و  و يسبق االختصاص القضائي االختصاص التشريعيوجود اسبقية زمبية بني االختصاصني على حن

  .(446، صفحة 2009العجوز، 
اما ابلبسبة أللية التطبيق، فان وجود االختصاصني تفرضهما معا  احلماية القانونية للحقوق   واملعىن القانوين للحماية 

مام القضاء الباظر يف أد قانونية انفذة يكون حسم البزاع وفق قواعأن  مفراد، كما يلز وجود جهة قضائية حلسم مبازعات األيفرتض 
 (27، صفحة 2020-2019البزاع )امساعيل، 

بظر املبازعات اخلاصة الدولية، فإذا ويف مبازعات القانون الدويل اخلاص،تقوم كل دولة بتحديد مدى اختصاص حماكمها ب
6)مبوجب قواعد االختصاص القضائي الدويل يف تشريعه الوطينأتكد القاضي من اختصاص حمكمته ببظر البزاع   ، انتقل (

مل ختتص حمكمته، حكم بعدم االختصاص دون فإذا  مرحلة حتديد القانون الواجب التطبيق وفقا  لقواعد االسباد الوطبية،إىل  بعدها
(، وهذا ما يؤدي 19، صفحة 2018ابلبظر يف البزاع املطروح امامه )حافظ،  ةأجببيخل يف حتديد اختصاص حمكمة التد

 وجود اسبقية تطبيقية لالختصاص القضائي على االختصاص التشريعي. إىل  ابلبتيجة
قواعد أن  ( على اسبقية االختصاص القضائي  مؤداهوما بعدها 59صفحة  ،1972ويورد رأي فقهي حتفظا )اجلداوي، 

قوانني هذه الدولة ذاهتا فأن إىل  حتديد هذه القواعد يف كل دولةاالختصاص القضائي تسبقها قاعدة اسباد اولية تعهد بسلطة 
قواعد أن  هباك قاعدة اسباد اوىل مقتضاهاأن  االسبقية تتقرر لالختصاص التشريعي على االختصاص القضائي على اعتبار

رة مث تطبق قواعد االسباد املقر االختصاص ابلدعوى، حيددها قانون البلد الذي تباشر فيها الدعوى فتتحدد بذلك احملكمة املختصة 
 ساسها القانون الواجب التطبيق.أيف قانوهنا ايضا  لُتعني على 

 
 

                                                           
6 ( من القانون املدين العراقي 28واردة يف املادة )من ذلك قاعدة االسباد اليت قررها املشرع العراقي بشأن االختصاص القضائي للمحاكم العراقية وال 

 واليت تبص على ان: "قواعد االختصاص ومجيع االجراءات يسري عليها قانون الدولة اليت تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها االجراءات."
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 .لقواعد من حيث الطبيعة والتوصيفالفارق بني منوذجي ا: املطلب الرابع
خيتلف االختصاصني التشريعي والقضائي عن بعضهما من انحيتني: انحية الطبيعة وانحية الوصفية، و مثل هكذا فوارق  

 كانت من مقتضيات نشؤ مبدأ االستقاللية بني االختصاصني. 
وانني اليت حد القأإىل  قواعد انخبة  تسبد العالقة موضوع البزاعإىل  :  يستبد االختصاص التشريعيفمن انحية الطبيعة

بل حتدد فقط القانون الواجب التطبيق الذي يعطي احلل، اما االختصاص القضائي  مباشرا   تتزاحم يف حكمها، فهي ال تعطي حال  
( 79، صفحة 2009قواعد ذات صفة عكسية تتوىل مباشرة حتديد هذا االختصاص )مبصور، دايب، و غصوب، إىل  فيستبد
االختصاصني، فقواعد  فالفارق بني منوذجي القواعد تتمثل ابلطبيعة التقبية لكال   ،(وما بعدها 22، صفحة ص1977)عز، 

 قواعد اسباد(، اما قواعد االختصاص القضائي فهي قواعد موضوعية. )االختصاص التشريعي تعد قواعد انخبة 
7)قواعد االختصاص التشريعي ذات طبيعة مزدوجةأن  خر من حيث الطبيعة يتمثل يفوالفارق األ ، بيبما قواعد (

حتديد اختصاص إىل  تتعرضأن  االختصاص القضائي هي قواعد مفردة اجلانب تقتصر على حتديد اختصاص احملاكم الوطبية  دون
قدر املشرع عدم اختصاص حماكمه ببظر نزاع معني ففي نفس إذا  ة، والسبب يف اقرار الفقه هلذا الفارق، هو انهجببياحملاكم األ

ة، مث انه من العبث تكليف جببية لفض البزاع، واال ألعترب ذلك مساس بسيادة الدولة األأجببييعني حمكمة أن  الوقت ال يستطيع
هنا غري خمتصة به )العال، اصول القانون الدويل اخلاص اللبباين أيف حني اهنا ترى وفقا  ملشرعها  ة ببظر نزاع معنيأجببيحمكمة 
8(430، صفحة ص1998املقارن،    

يوجد العديد من قواعد االسباد مفردة اجلانب إذ  حد اعتباره اختالفا  مطلقا ،إىل  هذا الفارق ال يرقىأن  فقهي: ويرى رأي
( من القانون املدين الفرنسي املتعلقة ابلطالق واليت 310وبقتصر عملها على بيان حاالت اختصاص القانون الوطين فقط كاملادة )

مىت كان احديهما أو  يق للقانون الفرنسي، مىت كان احد الزوجني حيمل اجلبسية الفرنسية،خيضع الطالق والتطل "تبص على انه: 
بيبما ختتص احملاكم الفرنسية ابحلكم يف  أجبييقيم يف فرنسا بشكل معتاد، ومىت مل يكن هباك جمال لإلقرار ابختصاص قانون 

، 2008( )خالد، 25، صفحة 2010قضائي اخلاص الدويل، " )حداد، البظرية العامة يف القانون الالتطليقأو  الققضااي الط
   (.218صفحة 

قواعد االختصاص القضائي ميكن تصور ظهورها مبظهر القواعد املزدوجة اجلانب، مربرين رأيهم أن  إىل ويذهب رأي فقهي
االختصاص يف الدولة اليت  ة واملتمثل بصدوره من حمكمة خمتصة طبقا  لقواعدجببيوجود الشرط اخلاص بقبول تبفيذ االحكام األ

ة يف نفس الوقت جببييطلب مبها التبفيذ،وهو ما يعين حتديد  االختصاص القضائي للمحكمة الوطبية واختصاص احملاكم األ
 (. 25، صفحة 2010)حداد، البظرية العامة يف القانون القضائي اخلاص الدويل، 

ميبح هذه أن  القضائي ذات االسلوب التخيريي من شأن ذلكاعتماد قواعد االختصاص أن  ومن وجهة نظران املتواضعة
من تقوقعها يف نطاق العامل التارخيي املصاحب لبشأة االختصاص القضائي والذي يبظر ببظرة ريبة حيال  دوليا  بدال   القواعد طابعا  

اص القضائي الدويل حبيث ميكن توسيع ضوابط االسباد املعتمدة يف حتديد االختصإىل  وهو ما سيؤدي جبياحلكم القضائي األ

                                                           
7 ( من القانون املدين العراقي 18ابلبسبة للبص املادة ) واملالحظ أن الصفة املزدوجة لقاعدة االختصاص التشريعي قد ترد بصورة صرحية كما هو احلال  

لفقرة الثالثة من السالفة الذكر، وهذا االمر جنده يف العديد نصوص التشريعات القانونية، وقد جندها ابلصورة العكسية اي ضمبيا  كما هو احلال ابلبسبة ل
 نني الشخصية اليت حتكم حالة األشخاص وأهليتهم تتبع الفرنسني ولو أقاموا يف اخلارج"."القوااملادة الثالثة من القانون املدين الفرنسي اليت تقضي أبن: 

8  Trib. Civ. Tours، 10 janvier 1896، LETTS et a.، confirmé par Orléans، 18 novembre 1896، 
JDI 1897 p. 328-329.. 
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على ما تقدم يتأكد لبا مما سبق حبثه الفارق  من قبل قضاء اكثر من دولة واحدة  وبباءا   أجبيالبظر يف املبازعة املشوبة بعبصر 
 البسي بني منوذجي قواعد االختصاصني القضائي والتشريعي من حيث الطبيعة. 

القوانني العامة، فبالبسبة لقواعد أو  ي القواعد من قبيل القوانني اخلاصة: فتتعلق بوصف منوذجما الباحية الوصفيةأ
مثل   جبياالختصاص التشريعي، يرى جانب من الفقه اهنا تشكل قانوان  خاصا   يبظم روابط القانون اخلاص ذات العبصر األ

مبقتضى هذا االجتاه مت اخراج قواعد القانون العام من مسائل انعقاد الزواج والطالق واملرياث والوصية والعالقات املدنية والتجارية، و 
دراسة مقارنة(، السبة )( )ابراهيم، اطار القانون الدويل اخلاص 210، صفحة 2008وصفية قواعد االختصاص التشريعي )خالد، 

  (.33، صفحة 1974( )احللواين، 83، صفحة 1983العاشرة 
ة ولكن ضمن احلدود الالزمة للفصل جببيلقضاء بعض قواعد القانون العام األولكن هذا ال ميبع وفقا  هلذا االجتاه تطبيق ا

هذه العالقة قد تبتج ألن  يف البزاعات اخلاصة الدولية، ووفق شرط مهم وهو عدم حمورية قواعد القانون العام يف العالقة حمل البظر،
  .(90، صفحة 2003)القصي، ة أجببيأم  عدة ااثر تستلزم تطبيق قاعدة قانونية سواء كانت وطبية

قاعدة أن  ذلك يف مربرا   جبيويف مقابل االجتاه السابق، ظهر اجتاه اخر يدافع عن امكانية تطبيق القانون العام األ
ة فأهنا ال ختتار من هذا القانون القواعد املتصل جبيا  حلكم العالقة ذات العبصر األأجببياالختصاص التشريعي عبدما تعيني قانوان  

هذا القانون وهلذا يتم تطبيق قواعد القانون العام طاملا كانت ترغب يف االنطباق إىل  ابلقانون اخلاص، بل تقوم بعملية اسباد امجايل
( )القشريي، 73، صفحة 2013يف املبادئ العامة يف تبازع القوانني،  األولالكتاب  -)حداد، املوجز يف القانون الدويل اخلاص 

  (.141-138، الصفحات 1986
البقد من جهة عدم امكانية ضهور تبازع االختصاص التشريعي يف اطار القانون العام  كونه يقوم إىل  وتعرض هذا االجتاه

قواعد القانون العام وضعت حلماية مصاحل أن  على الصفة السياسية  وهو ما خيرجها من جمال تبازع االختصاص التشريعي ابعتبار
(، وان رجوع القاضي الوطين 140، صفحة 2009االعمال السيادية للدولة اليت اصدرهتا )حسن،  الدولة وتطبيقها يعد من
، صفحة 2008وليس اعماال  له )خالد،  جبيمن قبيل االستشارة للقانون العام األإال  ، ما هوجبيلقواعد القانون العام األ

ملختلطة لقواعد االختصاص التشريعي وميثل االجتاه احلديث (. وبسبب هذه االنتقادات ضهر اجتاه فقهي يبادي ابلطبيعة ا229
أو  من الالزمأن  وفق رأيهمألن  قانون عام وخاص وذلكإىل  الذي يدعم فكرة حتاشي التقسيم التقليدي للقانون الدويل اخلاص

اخلاصة  فليس هباك قانون خيلو من تكون كل االنظمة القانونية تستبد على مسألة التوفيق بني املصاحل العامة واملصاحل أن  املفرتض
  .(139، صفحة 1986( )القشريي، 123، صفحة 1995هدف سياسي وان مل يظهر للعيان )سالمة أ.، 

من الصعوبة التسليم املطلق ابعتبار قاعدة االختصاص التشريعي جزء من أن  م، يرى الفقه ونؤيده يف ذلكويف ضوء ما تقد  
عام، وهذا ما نلمسه يف القواعد االختيارية اليت يضعف فيها دور الصفة السياسية، فهي هتدف ولو من القانون الأو  القانون اخلاص

حتقيق مصلحة اجملتمع  مع بقاء الفرد إىل  املشرع عبد تشريعه للقانون يهدفألن  حتقيق املصلحة العامة،إىل  بشكل غري مباشر
حمكوما  يف ظل هذه القواعد بضوابط  ال جيوز اخلروج عبها وهي قد تكون خاصة هبذا اجملتمع دون غريه )سالمة ا.، القانون الدويل 

(، ويف 447صفحة ، بال سبة، (اجلبسية واملوطن ومعاملة االجانب والتبازع الدويل للقوانني واملرافعات املدنية الدولية)اخلاص 
مع جهة أو  املقابل هباك قواعد للقانون العام ال تتضمن اي جانب سياسي فهي هتتم بتبظيم عالقات االفراد سواء فيما بيبهم

 (. 15، صفحة 2003، كعقود األشغال واملقاوالت العامة )البقاش، دارةاإل
يدعم  األولثالث اجتاهات: إىل  ذه القواعدما خبصوص قواعد االختصاص القضائي، فقد انقسم الفقه حول وصفية هأ

ة جببيفكرة اعتبار قواعد االختصاص القضائي من قواعد القانون العام،الن  حتديد اختصاص املبازعات وان توفرت فيها الصفة األ
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ان الدولة، من حيث حتديد للمحاكم الوطبية يُعد ترسيما  حلدود سيادة الدولة، وهو من املفردات املرتبطة ابلقانون العام لتعلقها بكي
 (.29، صفحة 1973( )الكرمي، 21-19، الصفحات 1946اختصاص احملاكم الوطبية )الرمحن، 

اما االجتاه الثاين فانه يصف قاعدة االختصاص القضائي أبهنا من قواعد القانون اخلاص ابعتبار اهنا ال تقتصر على ترسيم 
ة وذلك عبدما يكون حتديد جببيحتديد اختصاص احملاكم األإىل  شكل غري مباشراختصاص احملاكم الوطبية، بل قد ميتد االمر ب

القبول املباشر الختصاص احملاكم أو  ة،جببياختصاص احملاكم الوطبية مانعا  من ممارسة ذات االختصاص من قبل احملاكم األ
ية االجرائية قليممفهوم األأن  إىل بدوا يف ذلكة يف حاالت مل تبظم يف القانون العراقي كحالة اخلضوع االختياري   واستجببياأل

على التصرفات والوقائع اليت حدثت يف اخلارج  جبيال متبع من امكانية تطبيق القاضي الوطين للقانون األ جبيلقواعد القانون األ
ا خارج حدود (  وهو ما انعكس بدوره على قواعد القانون العام من حيث مدى امكانية تطبيقه150، صفحة 2009)حسن، 

، صفحة 2007دراسة مقارنة،  -تبازع القوانني -يا )العال، أقليمكوهنا قانوان  إىل   الدولة اليت اصدرهتا فال جيوز رفضها استبادا  
(، وانسجاما مع ما توصل اليه فقهاء الطبيعة املختلطة لقواعد االختصاص التشريعي، فقد اندى اجتاه فقهي اثلث هبذه 32

االختصاص القضائي ايضا ، واستبدوا يف ذلك من خالل الطبيعة املختلطة ملوضوعات القانون الدويل اخلاص  الطبيعة لقواعد
تغري املفاهيم وازدايد املوضوعات املتداخلة ضمن اختصاص هذا إىل  (، والسبب يف ذلك يعود20، صفحة 1946)الرمحن، 

توجه الفقه بدخول االختصاص إىل  يف العديد من اجملاالت، اضافةالقانون، ولتزايد القواعد االمرة الباجتة عن تدخل الدولة 
، 1986جانب املوضوع االساسي تبازع االختصاص التشريعي )فهمي، إىل  القضائي ضمن موضوعات القانون الدويل اخلاص

  (. 57-23الصفحات 
القول ابلطبيعة املختلطة إال  سعباوتوافقا  مع االستبتاج الذي توصلبا اليه خبصوص قواعد االختصاص التشريعي، فال ي

تطبيق قانون خاص، وهي قواعد إىل  ما ادتإذا  لقواعد االختصاص التشريعي وقواعد االختصاص القضائي، فهي قواعد خاصة
ون الدويل ما مت بيانه سلفا ، االجتاه احلديث لطبيعة القانإىل  تطبيق قانون عام، وما يدعم قولبا هذا ابإلضافة إىل  ما ادتإذا  عامة

القانون الدويل اخلاص، هو جمموعة االحكام املبظمة للحياة الدولية لألشخاص اخلاصة، دومنا أن  القولإىل  اخلاص والذي يذهب
  .(212، صفحة 2008قانون عام وفقا  للتصور التقليدي )خالد، أو  قانون خاصإىل  انتماء هذه االحكامإىل  البظر

اغلب االختالفات تتصف ابلبسبية وليس أن  عرضه من االختالفات بني منوذجي قواعد االختصاصني نالحظ وبعد ما مت  
حد االختالف من حيث الطبيعة والوصفية واالسس اليت يقوم عليها كل مبهما،ويف ختام حبث مقتضيات إىل  ابألطالق، ال تصل

، فضال  عن املثالب الباجتة عن رفض تطبيقه، جبيفائدة تطبيق القانون األاحلجج املتعلقة بأن  شك مبدأ االستقاللية  يتأكد لبا بال
تشكل العباصر احلامسة يف طريقة صياغة قواعد قانون القاضي يف شأن تبازع القوانني، ومن وسائل مساعدة القاضي على هذه 

ركز القانوين للقانون املطبق سواء أكان قانون الصياغة التحليل املقارن لقواعد االختصاص التشريعي والقضائي والذي يربز بدوره امل
دراسة بسبب ما تتسم به املراكز أو  الواقع العملي يربز لبا صعوبة اجراء مثل هكذا حتليلإال أن  ،جبيالقانون األأم  القاضي

 اصة.  الدولية من التبوع والتعقيد فضال عن عدم وجود كوادر قضائية يف العراق متخصصة ابلعالقات الدولية اخل
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 اعمال مبدأ االستقاللية بني االختصاصني القضائي والتشريعي آلية :املبحث الثاين
قانوهنا  وتطبيق قانون اخر غري قانون احملكمة ل املبهجي بني احملكمة املختصة و مبدأ االستقاللية يقوم على الفصأن  مبا

 هذا القانون يواجه عقبة مهمة تتمثل ابختالف قواعد التبازع من دولةمسألة اختيار إال أن  ووسيلته يف ذلك تتمثل بقاعدة التبازع،
اخرى ويرتجم هذا االختالف ضابط االسباد الذي تقوم عليه تلك القواعد، وذلك بسبب اختالف الرؤى بني تلك الدول إىل 

رضية التشابه بني هذه القواعد فقد لطبيعة املشكلة والطريقة املالئمة اليت تتبع يف تسوية تبازع االختصاص التشريعي وحىت يف ف
نتيجة الفصل بني احملكمة وقانوهنا فالبد من إىل  خيطئ القاضي يف فهم ضوابط االختيار اليت تقوم عليها هذه القواعد، ولكي نصل

قوانني املتبازعة معيبة  ألعمال وتطبيق هذا املبدأ، وتتسم هذه االلية ابلطابع الفين، وتتجسد عن طريق املفاضلة بني ال آلية توفر
 : اآليتفرعني اثبني وذلك على البحو إىل  ذلك سبقسم هذا املطلبإىل  وبطريقة حيادية، واستبادا

  .املفاضلة يف االختيار: األولاملطلب 
يف حكم تعد املفاضلة بني القوانني احدى االليات الفبية اليت يتم عن طريقها املوازنة والرتجيح بني اسباب أحقية كل مبها 

 ،Y. Loussouarn، P. Bourel) (، فقد ثبت عبد جانب من الفقه الفرنسي22، صفحة 1940)زكي، )تلك العالقة
& P. de Vareilles-Sommière، 2004، p. 59)) والفقه األجنلو امريكي (CAVERS، 1951، p. 

بني القوانني،هو  تردد بني عدة حلول، ويبحصر دور  مشكلة اختيار للقانون،فالتبازعإال  مشكلة التبازع برمتها ما هيأن  ((273
 قاعدة التبازع يف اختيار احدى تلك احللول.

اكثر يعرض كل مبها قابليته حلكم املسألة حمل البزاع  وتلك املفاضلة كما قد أو  بوجود قانوننيإال  واملفاضلة ال تعمل
ة، وهذا يتحقق عن طريق الطابع الثبائي لقاعدة التبازع، ويعد هذا أجببيتكون لصاحل قانون القاضي،  قد تكون لصاحل قانون دولة 

اعتبار هذا الطابع  إىل  يذهب رأي فقهيإذ  العدالة يف القانون الدويل اخلاص،إىل  الطابع مبثابة الوسيلة األكثر مالئمة للوصول
انه حيقق هدف مهم يتمثل  ، كما((2004، p. 421 ،.(GANNAGÉ) مبثابة املبهج األساسي يف حل تبازع القوانني

، واملساواة اليت يتسم هبا الطابع الثبائي تكفل بصورة اعتبارية املعاملة العادلة بني جبيبتحقق املساواة بني قانون القاضي والقانون األ
 ،FRANCQ) قانون القاضيأو  جبي، فال تكون أي حكم مسبق بشأن افضلية القانون األجبيقانون القاضي والقانون األ

2005، p. 23)  خاصة ابملقارنة مع  جبيهذا املبدأ حيدد املركز القانوين وليس تقييم األساس السليم لقاعدة القانون األأن  اي
 يف ظل قاعدة التبازع تشكل املبدأ األساسي للقانون الدويل اخلاص جبيقانون القاضي، فاملساواة بني قانون القاضي والقانون األ

 (.(HECKE، 1969، pp. 399-471) ي للتصور الدويل للقانون الدويل اخلاصاملبدأ اجلوهر أو 
مساواة يف مقالة بعبوان " Schnitzer"وقانون القاضي، فأكد الفقيه " جبيكما دعا الفقه للمساواة بني القانون األ

عترب استثباء يف تبظيم الروابط الدولية، ي جبيتطبيق القانون األأن  "، علىوالقانون الداخلي يف الروابط الدولية جبيالقانون األ
وابملقابل، فإن أغلب هذه الروابط ختضع لقانون القاضي وأن األفضلية املمبوحة لقانون القاضي تعترب مبثابة اخلطأ الذي وقع ضد 

 . وقد اشار بعض الفقهاء أبن قواعد تبازع القوانني،((SCHNITZER، 1969، p. 42))غاية القانون الدويل اخلاص
إىل  هذه القواعد متكافئة وغالبا  ما تبتهيألن  وعلى وجه اخلصوص القواعد الثبائية القائمة على اساس املفاضلة  تلتزم ابلتبوع

والسبب يف القبول الواسع ملبدأ املساواة هو رفض فكرة   (RALSER، 2003، p. 2576) جبيتعيني القانون األ
لوطبية، فهذه االخرية  قادرة على الفصل يف املبازعات استبادا ملبدأ املساواة والثبائية والذي اخلصوصية الوطبية لدى البظم القانونية ا

.هذا من جانب ومن (MESSIA، 1960، pp. 567-568) نظرية فصل البظم القانونيةإىل  يتسم ابلتجانس ابلبظر
االختيار املتكافئ للقانون الواجب أن  إىل اص، استباداجانب اخر فأن مبدأ املساواة حيقق العدالة والعاملية يف القانون الدويل اخل

 التطبيق يرتبط برابطة قوية ابلصفة الدولية، فالعدالة و املوائمة واملراكز الدولية تقوم يف جوهرها على قاعدة التبازع الثبائية
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(KEGEL، 1995، p. 63)،ق الشامل والتعسفي لقانون هذا االخري يتيح مواجهة التطبيأن  ، كما يرى انصار مبدأ املساواة
إىل  التمييز بني األشخاص على أساس جبسيتهم، ويؤدي إىل  القاضي الذي يضر بتبظيم العالقات اخلاصة الدولية  حيبما تؤدي

ذا املفاضلة عن طريق القاعدة الثبائية يتحاشى ه آلية نوع  من انكار العدالة، وابلتايل فأن تطبيقإىل  وجود فراغ قانوين وابلتايل
، صفحة 2008االصول يف التبازع الدويل للقوانني،  -الفراغ القانوين من خالل افساح اجملال إلدخال قانون اخر )سالمة ا.، 

106( )GANNAGÉ p.، 1989، p. 263)تتحقق املساواة يف االختيار من خالل اسلوب االسباد املرن أن  ، وميكن
حتقيق نتائج مرضية وحلول إىل  الذي يهدف le principe de proximitéمبدأ اجلوار"" والذي يتحقق من خالل 

عادلة والذي يفرض على احملكمة املختصة حتقيق هذه الغاية من خالل مراعاة امور عدة ابرزها القانون االصلح سواء كان قانون 
ابلبزاع واجنعها يف حتقيق البتيجة ا  فيقع عليها عْب البحث يف كل حالة على حدة عن اقرب القوانني صلة أجببيقانوان  أم  القاضي

والذي أعتمد على مبدأ  2008لعام  األول(، وهذا ما نراه واضحا  يف موقف تبظيم روما 44، صفحة 2021املرغوبة )سعد، 
ة حمل وقانون القاضي من خالل اسلوب االسباد املرن عن طريق اختيار القانون االشد ارتباطا  ابلواقع جبياملساواة بني القانون األ

نصت الفقرة الثالثة من املادة الرابعة من التبظيم على انه: إذ  قانون احملكمة املختصة،أم  اُ أجببيما كان قانوان  إذا  البزاع بغض البظر
العقد يبطوي بشكل واضح على روابط أشد واثقة مع بلد غري ذلك الذي أشارت أن  تبني من  جممل ظروف القضيةإذا  -3" 

  .( فأن قانون هذا البلد جيب تطبيقه"1،2)اليه الفقراتن 
ميل إىل  تفرز الظروفأن  ليست دائمة وامنا ميكن جبيفكرة املساواة يف التطبيق بني قانون القاضي والقانون األأن  بيد

 األوىل"" أبن القضاء الفرنسي سواء على مستوى حماكم الدرجة Loussouarnاحملكمة لتطبيق قانوهنا، حيث يعرتف االستاذ  
يف حكم نزاع مشوب بعبصر  أجبيتطبيق القانون الفرنسي كلما قام تبازع بيبه وبني قانون إىل  حمكمة البفض الفرنسية مييلأم 

، ومع ذلك فأن ما يبدو خروجا  جبيالدفع ابلبظام لتحييد القانون األأو  ابالستفادة من القواعد ذات التطبيق الضروري أجبي
لتبازع، ال يتعلق ابلقاعدة ذاهتا، بل أبرادة تطبيقها، فاحليادية ما زالت مالزمة  للقاعدة، لكن سلطة القضاء على حيادية قاعدة ا

   .(Loussouarn، 1980-1981، p. 45) تتمرد عليها كلما سبحت هلا الفرصة
 جبياعي عن القانون األهذه املساواة مدار البحث  وان كانت ذات طابع دفأن  نه ومن وجهة نظران املتواضعة، نرىأال إ

هذه املساواة هي أن  انه مع ذلك البد من مالحظةإال  ،جبييتم من خالل املساواة يف املعاملة بني قانون القاضي والقانون األ
يكون هباك مساواة من حيث الكم بني حاالت أن  هذه الفكرة مثالية حيبما تقتضيأن  ال يبدوإذ  مساواة نظرية وليست واقعية 

أندر يف تطبيقه من قانون القاضي  جبيالقانون األأن  إىل ة، هو ما ميكن تفسريه ابلبظرجببييق قانون القاضي والقوانني األتطب
األمر يتعلق يف مثل هذه احلالة ابلتوافق الطبيعي بني أن  التوجه الغالب للمحكمة املختصة بتطبيق قانوهنا على اعتبارألن  ذلك

)الواجب التطبيق القاضي املختص والقانون  ).  
 .احليادية يف التطبيق: املطلب الثاين

ا، مبعىن عدم أن  يستلزمإذ  ستكماال   للمفاضلة يف االختيار،تعد هذه الوسيلة ا يكون التطبيق الباتج عن املفاضلة حمايد 
اجملرد، حيث يقتصر دورها على حتديد حتديده لقانون معني ابلذات وامنا معني بصفته فقط، وهذه الوسيلة  تتسم ابلطابع الشكلي 

االاثر املرتتبة على أو  القانون االكثر صلة ابملركز القانوين من وجهة نظر املشرع  الوطين بغض البظر عن مضمون هذا القانون
(، فقاعدة 68، صفحة 2008االصول يف التبازع الدويل للقوانني،  -( )سالمة ا.، 22، صفحة 2018تطبيقه )شي، 

كان األمر يتعلق ابلقانون العراقي )قانون إذا   اص التشريعي اليت ختضع اهلية الشخص لقانون جبسيته ال متيز بني مااالختص
هذه ألن  دور قاعدة االختصاص التشريعي تقتصر على حتديد القانون بصورة جمردة أن  ، وهذا يعينجبيالقانون األأو  القاضي(

حالة التطبيق، فالقانون الذي تقضي إىل  انتقلت القاعدة  من حالة التجريدإال إذا  عرفتهالقاعدة جتهل هذا القانون وال ميكن م
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( )فؤاد رايض و سامية 37، صفحة 2016كبا بصدد عالقة معيبة حمددة املعامل )علي، إال إذا   هذه القاعدة بتطبيقه ال يتم معرفته
 .(34، صفحة 1998راشد، 

االلتزام ابلبفقة يسري عليها قانون املدين هبا أن  "( من القانون املدين العراقي بقوهلا: 21من ذلك ما نصت عليه املادة )
أم  ن عراقيا  بعد حتديده فعبدئٍذ فقط ميكن للقاضي معرفة هذا القانون سواء أكاإال  ، فقانون جبسية املدين ابلبفقة، ال يعرف"

 ...اخلمصراي .أم  فرنسيا  
يف ذهن القاضي عبد أو  تتوفر يف ذهن املشرع عبد صياغة قواعد االسبادأن  وبباءا على ما تقدم فان هذه االلية البد

اعماهلا، وتعترب احليادية يف نطاق قواعد االختصاص التشريعي  استثباء عن املبدأ العام الذي حيكم فلسفة القانون وهو التحيز 
  تلتقي قواعد االختصاص التشريعي مع ابقي قواعد القانون بصورة عامة بكوهنا قواعد عامة جمردة انه مع ذلكإال  للقانون الوطين،

، جيب تدعيمها بفكرة املساواة بني القوانني امام قاعدة جبيوهذه االلية اليت يعتمدها مبدأ االستقاللية يف تطبيق القانون األ
9)االختصاص التشريعي اليت احملبا اليها دافع الفقه عن تظمني قاعدة االختصاص التشريعي أللية احلياد ذات الطابع . وقد (

تبتغي اعتبارات املالئمة والعدالة، والعدالة املقصودة هبا هي العدالة أن  صياغة هذه القواعد جيبأن  التجريدي حيث قرروا
االلكرتوين، السياحي، )ا.، القانون اخلاص البوعي ما يعرف بعدالة القانون الدويل اخلاص وليس العدالة املادية )سالمةأو  الشكلية

  . .(69، صفحة 2008االصول يف التبازع الدويل للقوانني،  -( )سالمة ا.، 278، صفحة 2000، (البيئي
يتضح من تطبيق هذه القواعد إذ  ومع ذلك تعرضت هذه االلية لالنتقادات اليت تستبد على اجلمود املفرط والدوغمائية،

مبهج هذه القواعد ال أن  بداهة التعميم املفرط حملتوى قواعد القانون الدويل اخلاص وعدم أجياد حل عادل للمبازعة ذلكالقانونية 
صماء يف كافة الظروف وسائر االحوال  آلية املبطق، بسبب التحديد اجلامد للقانون الواجب التطبيق واعماله بطريقةإىل  يستبد

قاعدة االختصاص التشريعي، املتمثل ابصطفاء اكثر القوانني مالئمة حلسم البزاع )حممد، اهدار هدف إىل  حىت ولو أفضى ذلك
( )حممد، استبعاد تطبيق قاعدة التبازع بواسطة اتفاق وما بعدها 28، صفحة 2009اخلاص،  الوسيط يف القانون الدويل

دم حتقق مبتغى هذه القواعد (، وع104-103، الصفحات 2018( )االمني، وما بعدها 119، صفحة 2004طراف، اال
يتضح ايضا  من خالل اصطدامها ابلسياسة التشريعية للمشرع الوطين، جند ذلك متحققا  يف مسائل االحوال الشخصية يف العديد 

ن املادة قواعد االختصاص التشريعي هلذه املسائل، فعلى سبيل املثال، يف مسائل ااثر الزواج احناز املشرع العراقي يف الفقرة الثانية م
وية لضابط جبسية دولة الزوج دون الزوجة  وذلك متاشيا  مع قوامة الرجل يف االسرة األولاعطاء إىل  ( من القانون املدين 19)

" ويسري قانون الدولة اليت يبتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على االاثر اليت يرتبها عقد الزواج نصت على انه: إذ  يةسالماإل
أن  بيبما جند العكس من ذلك يف الدول املباصرة لفكرة املساواة بني الرجل واملرأة، فبجدك من إثر ابلبسبة للمال"، مبا يف ذل

( 48نصت املادة )إذ  موطبهما، كما يف القانون السويسريأو  ضابط االختيار هو اجلبسية املشرتكة للزوجني وحمل اقامتهما العادية
مل يكن إذا  .2. ختضع آاثر الزواج لقانون الدولة اليت يقيم فيها الزوجان، 1"  السويسري على انه:من القانون الدويل اخلاص 

، ونفس الزوجان موجودين يف نفس الدولة، فإن آاثر الزواج حيكمها قانون دولة املوطن الذي ترتبط به حقائق القضية بشكل أوثق"
" ختضع واجبات الزوجني  لة القانون الدويل اخلاص التونسية على انه: ( من جم47يبص الفصل )إذ  الشيء يف القانون التونسي،

للقانون الشخصي املشرتك، وإذا مل يكن الزوجان من جبسية واحدة يكون القانون املطبق هم قانون اخر مقر مشرتك هلما واال 
 ".انون احملكمةفق

املوضوع بني عدة دول  بسبب اختالف املصاحل  م يتضح االختالف بني قواعد االختصاص التشريعي يف ذاتا يتقد  ومم  
دي يف اسباد العالقة القانونية "قانون جبسية اليت تسعى اليها السياسات التشريعية فاملشرع العراقي الزال متمسكا  ابألسلوب التقلي

                                                           
9  من الرسالة. 37ص-35يبظر: ص  
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ق املكتسبة للزوجني، وهذا رغبته يف احلفاظ على احلقو أو  " املتمثل أبسلوب االسباد اجملرد، بسبب متسكه بفكرة القوامةالزوج
، صفحة 1973االسلوب على اطالقه غري مبطقي  وال عملي وال مبصف لعدم وجود حقوق مكتسبة حلمايتها اصال )الكرمي، 

هدف معني عرب أو  حتقيق نتيجةإىل  (، بيبما اعتمد املشرعان التونسي والسويسري اسلوب االسباد املوضوعي الذي يسعى96
(، حيث اخضعا االاثر 127، صفحة 2016البتيجة االفضل )سلطان، إىل  معيبا  من اخليارات غايته الوصولاليات متبح عدداُ 

قانون القاضي وبذلك فقد أو  الشخصية للزواج لقانون اجلبسية املشرتكة للزوجني  ويف حالة اختالفهما يطبق قانون املوطن املشرتك
 جعل كل مبهم قاعدة اختيارية. 

( من القانون املدين أبن جيعل القاعدة 19ع نقرتح على املشرع العراقي تعديل الفقرة الثانية من املادة )وبرأيبا املتواض
أو  اختيارية يف اخضاع ااثر الزواج لقانون اجلبسية املشرتكة للزوجني  ويف حالة اختالفهما يف اجلبسية يطبق قانون املوطن املشرتك

ري قانون الدولة اليت يبتمي اليها الزوجان وقت انعقاد الزواج على االاثر اليت يرتبها عقد ويس": اآليتقانون القاضي ويكون البص ك
، والصياغة التجريدية الزواج، وإذا مل يكن الزوجان من جبسية واحدة يطبق قانون اخر موطن مشرتك هلما واال فقانون احملكمة"

"املسائل اخلاصة ابلببوة الشرعية ن املدين العراقي واليت نصت على انه: ( من القانو 19تظهر ايضا يف نص الفقرة الرابعة من املادة )
، وذلك من خالل اهنا عجزت عن حتديد القانون د يسري عليها قانون االب "األوالوالوالية وسائر الواجبات ما بني االابء و 

انعدام اليقني واالمان القانوين، فهل إىل  ديالواجب التطبيق بعد حصول تبازع متحرك نتيجة قيام االب بتغيري جبسيته  وهو ما يؤ 
 وقت رفع الدعوى؟.أم  وقت الوالدةأم  القانون الواجب التطبيق هو قانون جبسية االب وقت الزواج

يت الزمين  اعتماد قواعد ذات اسباد موضوعي وذلك اما من خالل اعتمادها لصيغة التثبإىل  وتتجه تشريعات اخرى
وقت وفاته دون االعتداد ابلتغيري الذي يطرأ على جبسية االب بني أو  وقت الوالدةأو  وقت الزواج ماإفيخضعها لقانون االب 
يف هذا التوجه ما يساهم يف حل مشكلة التبازع املتحرك )سالمة ا.، علم قاعدة التبازع واالختيار بني أن  هذه الفرتات، وال شك

( من 14التشريعات، التقبني املدين الفرنسي فقد نص يف الفقرة ) (، ومن هذه311، صفحة 1996الشرائع اصوال  ومبهجا ، 
صي إذا مل تكن األم معروفة، فبالقانون الشخالشخصي لألم يوم والدة الولد، و  أن الببوة مرعية ابلقانون" ( على أنه:311املادة )

لبظرية القانون االصلح )سالمة ا.،  ضابط اسباد موضوعي  حيقق مصلحة الطفل، استبادا  إىل  ، واعتمدت تشريعات اخرى"للولد
10()116، صفحة 2002القانون الدويل اخلاص االمارايت،  ، ويتم ذلك من خالل اما االعتماد على الضوابط التخيريية اليت (

دويل (  من اجمللة التونسية للقانون ال52ترتدد بني قانون اجلبسية وقانون املوطن حسبما تتحقق مصلحة الطفل، من ذلك الفصل )
 -2قانون مقره أو  القانون الشخصي للمطلوب -1" يطبق القاضي القانون األفضل إلثبات ببوة الطفل من بني:اخلاص بقوهلا: 

االعتماد على القانون الذي أو  ،"للقانون الذي نشأت مبقتضاه قانون مقره وختضع املبازعة يف الببوةأو  القانون الشخصي للطفل
قامته املعتادة، وهذا ما أيخذ إي للولد والذي يتحدد بقانون حمل قه، فيكون االختيار للقانون الشخصيتوقع صاحب العالقة تطبي

" خيضع إنشاء العالقة بني الوالدين والطفل وإنشائها ( على أنه: 68به القانون الدويل اخلاص السويسري حيث نص يف املادة )
األم مقيمني يف دولة اإلقامة أو  مل يكن األبإذا  بصفة اعتيادية. غري أنه والتبافس عليها لقانون الدولة اليت يقيم فيها الطفل

، ونرى متواضعني اعتماد "000االعتيادية وإذا كان الطفل والوالدين من مواطين الدولة نفسها، فأن قانون تلك الدولة يبطبق 
( جلعلها اكثر مالئمة  19الفقرة الرابعة من املادة )مبهجية التطبيق املستبدة على صيغة التثبيت الزمين لتاليف البقص احلاصل يف 

من خالل حتديد قانون جبسية االب وقت الوالدة ألنه الوقت الذي ترتتب فيه احلقوق وااللتزامات بني الوالد واألبن فضال عما 
ليه نقرتح تعديل البص اعاله حيققه ذلك من اليقني القانوين لدى القاضي وكذلك محاية التوقعات القانونية املشروعة لألفراد، وع

                                                           
10 مبادئ حل تبازع القوانني من خالل عدم االلتزام مببدأ عام يفض مبوجبه التبازع املتحرك وامنا جيب مراعاة القانون ساس هذه البظرية هو تطويع أ  

القانون السابق على تغيري ضابط االسباد وسواء كان قانون أم  االصلح للطرف لكل حالة على حدة سواء كان القانون االصلح هو القانون اجلديد
 جبي. القانون االأم  القاضي
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د األوالابء و لوالية وسائر الواجبات ما بني اآلاملسائل اخلاصة ابلببوة الشرعية وا: "اآليتبعد التعديل على البحو  لتصبح الصياغة
 " وقت الوالدة بيسري عليها قانون األ

ما بعد املوت، ففي إىل  التصرفات املضافةوالطابع التجريدي يف قاعدة االختصاص التشريعي يظهر ايضا  يف مسائل 
، حيث "قضااي املرياث يسري عليها قانون املورث وقت موته..."( من القانون املدين العراقي على أنه: 22املرياث، نصت املادة )

قانوين واحد بشكل ايل ربط العالقة القانونية ببظام إىل  شكالية تتمثل " مبيكانيكية الرتكيز" واليت هتدفالبص اصطبغ إبأن  يالحظ
مراعاة للظروف اليت تقع على سبيل الصدفة، فوفقا  هلذا البص ال يتم التضحية بقانون أو  بصرف البظر عن اي اعتبار اجتماعي

جبسية املتويف ملصلحة قانون البلد الذي عاش فيه ومات وترك امواله فيه، وهذا ماجيعل من االختيار ذو طابع تركيزي آيل،  يف 
هباك بعض التشريعات طبقت قانون املوطن على مسائل املرياث كما هو احلال ابلبسبة للقانون الدويل اخلاص أن  الحظحني ن

 جبي" ختضع تركة شخص يقيم يف سويسرا للقانون السويسري غري أنه جيوز لأل( مبه على أنه:90السويسري فقد نصت املادة )
مل يكن املتوىف مواطبا إذا  قانون الدولة اليت هو مواطن فيها ويكون االختيار ابطال   إىل مبوجب عقدأو  خيضع تركته مبحض ارادتهأن 

املوطن يعترب أن  إىل ولعل السبب يف هذا التطبيق يعود كان قد اكتسب اجلبسية السويسرية"،إذا   أو للدولة املختارة عبد وفاته
كان الذي يباشر فيه نشاطه املعتاد وبتطبيق قانون املوطن جتد هذه املكان الذي تتكون فيه روابط الفرد االسرية واالجتماعية وامل

التشريعات محاية ملصلحة املهاجرين الذين اندجموا يف اجملتمع الذين يعيشون فيه ومحاية ملصلحة االغيار الذين يتعاملون معهم 
فاقي  فقد اعتمدت اتفاقية توحيد (، واجتاه املوقف السويسري قد القى صدى عبد املبهج االت84، صفحة 2001)اهلداوي، 

تطبيق موضوعية تتمثل ابحلداثة من خالل اعتمادها على  آلية ما بني دول االحتاد االوريب واليت سبق االشارة اليها، قوانني املرياث
أن  ته احلق يف" للهالك قبل وفا(  من االتفاقية على انه: 22ضابط حق االختيار املمبوح للمتويف قبل وفاته، حيث نصت املادة )

 يطبق على تركته بعد الوفاة عن طريق وثيقة حترر من قبل املوثقني املعتمدين ابلشكل الرمسي"،أن  خيتار القانون الذي يرغب يف
( 21(وكذلك ضابط حمل االقامة املعتادة بوصفه عبصر االرتباط املالئم والذي يتحقق من خالله مبدأ اجلوار، حيث نصت املادة

ما إذا  إن القانون الواجب التطبيق على الرتكة هو قانون الدولة، اليت قام فيها حمل إقامة املتوىف، املعتاد،."من االتفاقية على انه: 
 "ضمبت الالئحة نصوص أخرى خالف ذلكت

وميوت فيه املواطن والذي قوانني املرياث يف البلد االوريب الذي يعيش "( من االتفاقية فقد نصت على انه: 21) اما املادة
، حيمل جبسية دولة عضو يف اتفاقية االحتاد االوريب للمرياث هي اليت تسري دون قوانني املرياث الوطبية لدول االحتاد االوريب"

ون املال القانون الذي اختاره املورث بغض البظر عن كأو  وعليه ختضع الدول االطراف هلذه االتفاقية لقانون حمل االقامة االعتيادية
ابعاد قاعدة االختصاص التشريعي اخلاصة مبسائل املرياث من دائرة اجلمود إىل  عقار وهباك اجتاه حديث اخر يهدفأم  مبقول

التطبيق االختياري لضوابط االسباد والذي من شأهنا  آلية والتجريد والسري هبا ابجتاه الطابع املوضوعي من خالل االعتماد على
هتم القانونية  ومن التشريعات اليت مثلت هذا االجتاه اعطاء اطراف البزاع جماال  لالختيار املالئم للقانون الذي خيتص حبكم عالقا

" خيضع املرياث للقانون الداخلي للدولة اليت حيمل ( والذي نص على انه: 54جملة القانون الدويل اخلاص التونسي يف الفصل )
 .لقانون الدولة اليت ترك فيها أمالكا "أو  لقانون دولة أخر مقر لهأو  املتوىف جبسيتها عبد وفاته

القانون العراقي وان كان له حماولة يف ابعاد قاعدة االختصاص التشريعي من حالة التجريد من خالل أن  هذا ويالحظ
انه مع ذلك ال زالت هباك رغبة يف تضمني نصوص القانون املدين ابأللية إال  ،(بتحديد وقت الوفاة)صيغة التثبيت الزمين 

طبيق اليت سبق توضيحها من خالل تضمني البص القانوين ضوابط اسباد ختيريية متعددة املوضوعية يف اختيار القانون الواجب الت
هذا التعدد يكون على سبيل إال أن  تتمثل بقانون املورث وقت الوفاة وقانون حمل االقامة املعتادة وقانون مكان وجود االموال،

يتم أن  الضابط الثاين وهكذا، وعليه ونقرتح متواضعني إىل فيصار  األولاالحتياط عبد عدم توفر ظروف معيبة لتطبيق الضابط 
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قانون دولة اخر أو  يسري على املرياث قانون املورث وقت موته": اآليت( من القانون املدين العراقي لتكون ك22تعديل نص املادة )
 .قانون الدولة اليت ترك فيها امالكا "أو  مقر له

املقارنة يثبت خروج قاعدة االختصاص التشريعي من دائرة التجريد واحلياد واليت جتعل موقف التشريعات أن  يتضح مما سبق
الروابط االختيارية اليت جتعل من هذه القاعدة ذات طابع موضوعي، تبحث عن إىل  مبها " قواعد تبظيمية"، من خالل اللجوء

إىل  القات القانونية وهذا اهلدف هو اليت تسعى القواننيقانون ذو حل موضوعي يرتجم اعتبارات العدالة واملالئمة واالستقرار للع
مبدأ االستقاللية حمققا  غايته يف االنفصال وعدم التطبيق على ذلك ال زال  واعد االختصاص التشريعي، وبباءحتقيقيه عبد صياغة ق

وعية الهنا وان جتردت من الصفة احليادية املبهجي لقانون احملكمة من خالل قواعد االسباد احلديثة ذات الغاية املادية والصفة املوض
 تطبيق قانون دولة معيبة حيقق هذا التطبيق الغاية املادية بغض البظر عماإىل  فالزالت تقوم ابالختيار بني القوانني املتزامحة وتبشد

 قانون احملكمة املختصة.أم  أجبيكان قانون إذا  
 

 من البتائج والتوصيات نبيبها فيما يلي:جمموعة إىل  يف ختام هذه الدراسة خلصبا اخلامتة:
دولته  حيث وجدت مقتضيات جديدة  أقليمامكانية تطبيق القانون خارج حدود إىل  من خالل مبدأ االستقاللية مت الوصول .1

عليه من مل تكن مألوفة مع وجود هذا القانون الذي كان يتصف بذاتية احللول وخصوصية الوسائل،  وان فهم هذا املبدأ وما يستبد 
 مقتضيات والتعرف على مبهجية املبدأ يساعد على استقصاء سياسة املشرع الوطين بشأن تبظيم العالقات اخلاصة الدولية ملعرفة ما

متساوية فال يفرق بيبهما حبيث حيوزان يف التطبيق أو  معاملة حمايدة جبيكان ذلك املشرع يعامل قانونه الوطين والقانون األإذا  
إىل  ات اخلاصة الدولية جماال  متساواي  بغض البظر عن طبيعة تلك املبازعات، كما له دور يف وصول اجملتمعات الدوليةعلى املبازع

حالة من االنفتاح القانوين واخلروج من حالة التقوقع واالنغالق الذي كان اساسه االعتماد على التطبيق االنفرادي للقانون املختص 
حتقيق نوع من التبادل والتعايش الدويل بني االنظمة القانونية املختلفة والذي يكون له االثر إىل  يؤديإذ  املتمثل بقانون احملكمة

 الواضح يف حتقيق التباسق الدويل للحلول القانونية  والفعالية الدولية لألحكام القضائية.
د تطابق بني غاايت قواعد االختصاص فئيت قواعد االختصاصني ال تستجيبان لذات الغاايت، وهو ما ال يعين عدم وجو  ن  إ .2

االستقالل بني االختصاص التشريعي إىل  التشريعي وغاايت قواعد االختصاص القضائي، ويف هذه احلالة يؤدي تفاوت األهداف
انه مع ذلك اغلب االختالفات بني منوذجي قواعد االختصاصني تتصف ابلبسبية وليس ابألطالق، ال إال  واالختصاص القضائي،

 حد االختالف من حيث الطبيعة والوصفية واالسس اليت يقوم عليها كل مبهما.إىل  تصل
مة واملراكز الدولية  ءب عليه عدة نتائج مبها العدالة واملوامبدأ االستقاللية اساسه فكرة املساواة يف التطبيق والذي يرتت .3

اهنا يف نفس الوقت إال  ا على قاعدة التبازع الثبائية،واالختيار املتكافئ للقانون املختص وكل هذه االعتبارات تقوم يف جوهره
األمر يتعلق يف مثل هذه احلالة أن  التوجه الغالب للمحكمة املختصة بتطبيق قانوهنا على اعتبارألن  مساواة نظرية وليست واقعية

 ابلتوافق الطبيعي بني القاضي املختص والقانون الواجب التطبيق. 
ع التجريدي ملبدأ االستقاللية تبتغي اعتبارات املالئمة والعدالة، والعدالة املقصودة هبا هي العدالة احلياد ذات الطاب آلية .4

اهنا مع ذلك تواجه عدة انتقادات مبها، إال  املوضوعية،أو  ما يعرف بعدالة القانون الدويل اخلاص وليس العدالة املاديةأو  الشكلية
ميكانيكية الرتكيز" واليت حل عادل للمبازعة، وكذلك مشكلة "التعميم املفرط حملتوى قواعد القانون الدويل اخلاص وعدم أجياد 

روف اليت تقع مراعاة للظأو  ربط العالقة القانونية ببظام قانوين واحد بشكل آيل بصرف البظر عن اي اعتبار اجتماعيإىل  هتدف
 على سبيل الصدفة. 
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 وصيات: تال

عدم التوسع يف تطبيق القانون العراقي بدون وجود ضرورة هلذا التطبيق حرصا  على عدالة إىل  دعوة املشرع  والقاضي العراقي .1
مع ضرورة فرض رقابة احلل املعطى للمبازعات ذات الطابع الدويل والذي يتأتى بتطبيق القانون االكثر ارتباطا  هبا ومالئمة هلا، 

  .احملكمة االحتادية العليا على الشرعية الدستورية والدولية لقواعد االسباد العراقية وعلى آالية تطبيق القاضي العراقي لقانونه الوطين
عدم جتاهل الفلسفة اليت يقوم عليها القانون الدويل اخلاص واليت تتمثل ابلعاملية ومن اجل إىل  دعوة املشرع والقاضي العراقي .2

ة للبفاذ على جببيذلك البد من اجراء موازنة بني املصلحة الوطبية ومصاحل الدول االخرى وذلك من خالل فتح اجملال للقوانني األ
 اقي يف اخلارج. الوطين وهو ما يضمن مراعاة  تطبيق القانون العر  قليماأل

اع ( من القانون املدين أبن جيعل القاعدة اختيارية يف اخض19نقرتح على املشرع العراقي تعديل نص الفقرة الثانية من املادة )  .3
 قانون القاضي ويكونأو  اثر الزواج لقانون اجلبسية املشرتكة للزوجني  ويف حالة اختالفهما يف اجلبسية يطبق قانون املوطن املشرتكآ

اثر اليت يرتبها عقد الزواج، وإذا مل يكن لزوجان وقت انعقاد الزواج على اآلويسري قانون الدولة اليت يبتمي اليها ا" :اآليتالبص ك
 ". مشرتك هلما واال فقانون احملكمة خر موطنأمن جبسية واحدة يطبق قانون  الزوجان

التثبيت الزمين لتاليف البقص احلاصل يف الفقرة الرابعة من املادة نرى متواضعني اعتماد مبهجية التطبيق املستبدة على صيغة  .4
ب وقت الوالدة ألنه الوقت الذي ترتتب فيه احلقوق وااللتزامات ة  من خالل حتديد قانون جبسية األ( جلعلها اكثر مالئم19)

لتوقعات القانونية املشروعة لألفراد، وعليه بني الوالد واألبن فضال عما حيققه ذلك من اليقني القانوين لدى القاضي وكذلك محاية ا
لوالية وسائر : " "املسائل اخلاصة ابلببوة الشرعية وااآليتنقرتح تعديل البص اعاله لتصبح الصياغة بعد التعديل على البحو 

 ". ب وقت الوالدةري عليها قانون األد يساألوالابء و الواجبات ما بني اآل

املدين ابأللية املوضوعية يف اختيار القانون الواجب التطبيق من خالل تضمني البص تضمني نصوص القانون إىل  الدعوة .5
إال  القانوين ضوابط اسباد ختيريية متعددة تتمثل بقانون املورث وقت الوفاة وقانون حمل االقامة املعتادة وقانون مكان وجود االموال،

الضابط الثاين وهكذا، إىل  فيصار  األولمعيبة لتطبيق الضابط  هذا التعدد يكون على سبيل االحتياط عبد عدم توفر ظروفأن 
: " يسري على املرياث قانون اآليت( من القانون املدين العراقي لتكون ك22يتم تعديل نص املادة )أن  وعليه ونقرتح متواضعني

 قانون الدولة اليت ترك فيها امالكا ".أو  قانون دولة اخر مقر لهأو  املورث وقت موته
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 اجمللة االكادميية جلامعة نوروز.. (دراسة حتليلية)القانون الواجب التطبيق على العالقات اخلاصة الدولية 

(. بريوت: جمد 1)اجمللد ط 2008 –بريوت  - -1ط - دروس يف القانون الدويل اخلاص(. 2008عبده مجيل غصوب. )
 املؤسسة اجلامعية للدراسات والبشر والتوزيع.

تبازع االختصاص القانوين،  -مركز االجانب  -اجلبسية  -القانون الدويل اخلاص املصري (. 2003عصام الدين القصي. )
 القاهرة: دار البهضة العربية. االختصاص القضائي الدويل.

 بريوت: الدار اجلامعية. االجراءات املدنية والتجارية الدولية.(. 1986عكاشة حممد عبد العال. )
 االسكبدرية: الفتح للطباعة والبشر. االجراءات املدنية والتجارية الدولية.(. 1994عكاشة حممد عبد العال. )
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 الدار اجلامعية. املقارن.اصول القانون الدويل اخلاص اللبباين (. 1998عكاشة حممد عبد العال. )
 مبشورات احللي احلقوقية. دراسة مقارنة. -تبازع القوانني -(. 2007عكاشة حممد عبد العال. )

تبازع القوانني وتبازع  - 2تبازع القوانني ج-الوسيط يف القانون الدويل اخلاص (. 1998فؤاد رايض، و سامية راشد. )
 البهضة العربية للبشر والتوزيع. القاهرة: دار االختصاص القضائي الدويل.

 (. دمشق: مطبعة جامعة دمشق.6)اجمللد ط القانون الدويل اخلاص(. 1999فؤلد ديب. )
مباحث يف القانون الدويل اخلاص تبازع القوانني )مفهوم قاعدة االسباد وخصائصها دراسة مقارنة (. 2018كرمي مزعل شي. )

 ن احلقوقية.لببان: مبشورات زي يف تبازع القوانني(.
قسم -الكويت: مطبوعات جامعة الكويت  القانون الدويل اخلاص واحكامه يف القانون الكوييت.(. 1974ماجد احللواين. )

 القانون الدويل.
اإلطار العام للقانون الدويل اخلاص والبظرية العامة والضوابط املقررة لتبازع القوانني (. 2010-2009حممد عبدهللا حممد املؤيد. )

 بدون جهة طبع. وتبازع االختصاص القضائي الدويل.
 االسكبدرية. اصول القانون الدويل اخلاص.(. 1986حممد كمال فهمي. )
 . عمان: دار الثقافة والبشر.(األوىل)اجمللد الطبعة  الوجيز يف شرح القانون الدويل اخلاص(. 2009حممد وليد املصري. )
دار -(. بغداد: مطبعة احلكومة 1)اجمللد ط دويل اخلاص وفق القانونني العراقي واملقارنالقانون ال(. 1973ممدوح عبد الكرمي. )

 احلرية للطباعة.
 . العراق: جامعة اببل.رسالة ماجستري. ((. طبيعة قاعدة االسباد )دراسة مقارنة2009ميثم فليح حسن. )
العراق: مكتب اهلامشي للكتاب  -(. بغداد 1لد ط)اجمل مفاهيم القانون الدويل اخلاص ومصطلحاته(. 2016انفع حبر سلطان. )

 اجلامعي.
 جامعة الفلوجة. -(. االسباد املوضوعي يف العالقات الدولية اخلاصة. الفلوجة، العراق: كلية القانون 2021هبة عماد سعد. )

 دراسة مقارنة. (طبيعته –مصادره  –مباحثه  –نشأته )املدخل للقانون الدويل اخلاص العريب (. 2008هشام خالد. )
 االسكبدرية: دار الفكر اجلامعي.

 االسكبدرية: مبشأة املعارف. دراسة مقارنة. -تبازع االختصاص القضائي الدويل(. 2007هشام صادق. )
 االسكبدرية: دار الفكر اجلامعي. القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية.(. 2014هشام علي صادق. )

املوصل: كلية القانون جامعة  اعتبارات العدالة يف حتديد االختصاص القضائي الدويل.(. 2004وسام توفيق عبد هللا الكتي. )
 املوصل.

دراسة حتليلية يف تبازع القوانني وتبازع االختصاص القضائي الدويل )القانون الدويل اخلاص (. 2016يونس صالح الدين علي. )
 لببان: مبشورات زين احلقوقية. -بريوت  .(ةجببيوتبفيذ االحكام األ

 
 

  


