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الممصود باإلحالة ... تطبٌك الماضً لمواعد اإلسناد التً ٌشٌر إلٌها المانون األجنبً 

 المختص حتى وإذا اختلفت مع لواعد اإلسناد فً لانون الماضً.

ال ٌكفً تكٌٌف العاللة المانونٌة والتعرف على النظام المانونً لتعٌٌن المانون المختص 

بممتضى لواعد اإلسناد وذلن لوجود صعوبات كثٌرة، حٌث أن المسألة ال تنتهً عند 

هذا الحد. ألن تطبٌك المانون األجنبً التً أشارت إلٌه لواعد اإلسناد لٌس محتما، 

بٌك صعوبات ، والسٌما إذا لم ٌعترف المانون الذي أشارت وإنما لد تعترض هذا التط

إلٌه لواعد اإلسناد لنفسه  لهذا االختصاص أو لمانون آخر غٌره، من الواضح أن 

) لواعد المواعد المانونٌة التً ٌحتوٌها هذا الفرع، تتكون من نوعٌن مــــن المـــــواعد 

 موضوعٌة ولواعد إسناد (...

الموضوعٌة فهً تمدم حلول، وبالتالً تنهً النزاع ومهمتها حكم  أما بالنسبة للمواعد

العاللة المانونٌة وتنظٌمها، أما بالنسبة لمواعد اإلسناد فهً ال تمدم حلول بل تشٌر إلى 



وإذا ما نظرت المانون الواجب التطبٌك وتحدد المحكمة المختصة فً نظر النزاع. 

واعد اإلسناد إلى لانون أجنبً محكمة وطنٌة نزاع ذات عنصر أجنبً وأشارت ل

علما أن المشرع  فتطبك المحكمة المواعد الموضوعٌة منه فمط .واجب التطبٌك ، 

العرالً لم ٌأخذ بنظرٌة اإلحالة إذا ما تطلب األمر ذلن حسب الفمرة األولى من المادة 

منه (، والتً تمول) إذا تمرر إن لانونا أجنبٌا هو الواجب التطبٌك، فإنما تطبك 13)

وال ٌؤخذ باإلحالة إال أحكامه الموضوعٌة دون التً تتعلك بالمانون الدولً الخاص(. 

إلى لانون الدولة التً  أهلٌة الملتزم بممتضى السفتجة، كما فً تحدٌد بصورة استثنائٌة

 ٌنتمً إلٌها بجنسٌته. 

 

 أما مبررات اإلحالة ...

) لضٌة محاكم الفرنسٌة ظهرت اإلحالة فً المضاء االنكلٌزي ، ثم تبنتها ال

 -وٌستند أنصارها بتمدٌم ثالث مبررات هً :فورجو(.

لد ٌؤدي األخذ بنظرٌة اإلحالة إلى توسٌع اختصاص لانون ضرورات عملٌة :  (3

الماضً، الذي ٌجب أن ال ٌكون متمسكا بتطبٌك المانون األجنبً أكثر من المشرع 

لثمة لمانون الماضً أو إلى األجنبً نفسه، الذي تخلى عن هذا االختصاص وأولى ا

 لانون آخر، ولٌس هنان مبرر لرفض هذه الثمة.

المانون ٌمثل وحدة متكاملة من لواعد موضوعٌة ولواعد ضرورات لانونٌة :  (2

إسناد، وإذا أشارت لواعد اإلسناد إلى لانون أجنبً، فأنها تمصد تطبٌك كل أحكام 

عد الموضوعٌة فمط، بل ٌلزم ذلن المانون وال ٌصح تجزئته وااللتصار على الموا

 فً الولت ذاته إتباع لواعد اإلسناد لذلن المانون. 

ٌؤدي األخذ بنظرٌة اإلحالة إلى التنسٌك بٌن لواعد ضرورات تسهٌل التنفٌذ : (1

التنازع  فٌما بٌن الدول المختلفة، وبالتالً إلى اتفاق على المانون الواجب التطبٌك، 

حكام الناتجة عن اتفاق كال المانونٌن) لانون مما ٌؤدي إلى تحمٌك وحدة فً األ

الماضً والمانون الذي ٌشٌر إلٌه لانون الماضً(. مثل االتفاق على المانون الذي 

 ٌحكم العمار هو لانون محل ذلن العمار.

 



 -أما حجج معارضً اإلحالة :

مٌع على الرغم من المبررات التً تمدم بها أنصار هذه النظرٌة، فأنها لم تنل لبول ج

 -الشراح، ولد اللت معارضة شدٌدة استندت إلى ما ٌلً :

النتٌجة التً توصل إلٌها مؤٌدي اإلحالة على أنها توحد الحلول، توحٌد الحلول :  (3

والرد على ذلن أنه لٌس مضمونا الوصول إلى ذلن. فلو كان المانون العرالً ٌأخذ 

ي أشارت إلٌه لواعد اإلسناد باإلحالة وكان فً الولت نفسه ٌأخذ المانون األجنبً الذ

العرالٌة ٌأمر باإلحالة أٌضاً، فسٌؤدي لبول الماضً العرالً لإلحالة الواردة 

بالمانون األجنبً، ولبول الماضً األجنبً باإلحالة الواردة فً المانون العرالً إلى 

عدم االتفاق على المانون المختص، وبالتالً إلى صدور أحكام مختلفة، فوحدة 

هذه ال تتم إال بأخذ اإلحالة من طرف واحد. وكٌف ننصح طرف باألخذ بها الحلول 

 وال ننصح اآلخر بعدم لبولها. 

لالوا أن األساس المانونً الذي ٌستند إلٌه مؤٌدو نظرٌة اإلحالة الحجج المانونٌة :  (2

أساس خاطئ. ألنه عندما تمرر لواعد اإلسناد الوطنٌة تطبٌك لانون أجنبً ، فإنما 

ه المواعد الموضوعٌة فمط، وتستبعد األخذ بمواعد اإلسناد، وبالتالً ال ٌطبك من

ٌمكن التمسن بوحدة المانون وعدم تجزئته، كما لالوا مؤٌدي اإلحالة. وبالتالً نمع 

 فً حلمة مفرغة وعدم التمكن من تحدٌد المانون الواجب التطبٌك على النزاع.

الوطنً ال من المانون األجنبً ٌستمد الماضً سلطته من لانونه سلطة الماضً : (1

الصادر من مشرع آخر، ولذلن ال ٌلزم باألخذ باإلحالة التً تمررها لواعد اإلسناد 

للمانون األجنبً. وهو إن فعل ذلن ٌكون لد أتمر بغٌر لانونه الوطنً وخضع 

 ألوامر لانون أجنبً. 

ا مثال المانون ولد أثرت حجج المعارضٌن فً عدم انتشار هذه النظرٌة، ولم تأخذ به

الهولندي واالٌطالً والٌونانً والمصري والسوري والعرالً. وهنان دول أخذت 

باإلحالة مثل سوٌسرا وألمانٌا والسوٌد وهنكارٌا والٌابان وبعض من دول أمٌركا 

 الجنوبٌة، وعملت بها كل من محاكم فرنسا وبرٌطانٌا. 

 

 



 -اإلحالة والقانون العراقي :
بها فً  أخذالماعدة األساسٌة فً المانون العرالً هً عدم األخذ بنظرٌة اإلحالة، ولكن 

خاصة إذا كان منصوصا علٌها بمانون خاص، كما هو الحال  استثناء  بعض الحاالت 

من لانون التجارة النافذ رلم  84الواردة بالمادة  بولٌصةالملتزم بموجب  ألهلٌةبالنسبة 

مضً بأنه ) ٌرجع فً تحدٌد أهلٌة الملتزم بممتضى السفتجة ، التً ت3848لسنة  13

إلى لانون الدولة التً ٌنتمً إلٌها الملتزم بجنسٌته، فإذا أحال هذا المانون إلى لانون 

 دولة أخرى كان لانون تلن الدولة هو الواجب التطبٌك(.

حكما  ٌحتمل الظهور من اتفاق التزم به العراق ٌتضمن  وٌمكن أضافة استثناء آخر

( منه 28( من المانون المدنً، ذلن أن المادة )13على خالف ما ورد فً المادة )

تمضً بأن األحكام الواردة فً لانون خاص أو معاهدة على خالف ما تمرر فً المانون 

( 13المدنً تبمى نافذة. ولد ٌتصور البعض أن ما جاء بالفمر ة الثانٌة من المادة )

ة. ألنها لضت بما ٌلً ) وإذا كان المانون األجنبً هو لانون مدنً، ممرر  لمبدأ اإلحال

، فأن لانون هذه الدولة هو الذي ٌمرر أٌة شرٌعة من هذه  تتعدد فٌها الشرائعدولة 

ٌجب تطبٌمها(، غٌر أن الحمٌمة لٌست كذلن، إذ أن هذا النص جاء لٌعالج  حالة اإلسناد 

، حٌث ترن أللالٌم أو بتعدد الطوائفبتعدد اإلى لوانٌن دولة تتعدد فٌها الشرائع 

للمانون  التطبٌك لمواعد التنازع الداخلٌةالمشرع العرالً تعٌٌن الشرٌعة الواجبة 

فوض المانون األجنبً الذي أشارت إلٌه لواعد اإلسناد. أي أن المشرع العرالً لد 

)التفوٌض  أمر الفصل فً التنازع الداخلً. وهذا ما ٌطلك علٌه  األجنبً

DELIGATION.) ، فاإلحالة تعنً أو اإلحالة الداخلٌة والتفوٌض ٌختلف عن اإلحالة

أما التفوٌض فال ٌتخلى المانون  تخلً المانون المختص عن والٌته لمانون دولة أخرى ،

المختص عن حكم العاللة لمانون دولة أخرى ، بل أن دوره ٌنحصر فً تركٌز 

 االختصاص فً إحدى الشرائع المتعددة فٌه.

 

 

 

 



 .وحاالت تطبٌك المانون األجنبً لواعد اإلسناد فً المانون العرالً المحور الثانً:

جاءت التشرٌعات الوضعٌة متفاوتة فً حلولها لمشكلة تنازع الموانٌن ، ولم تأخذ 

بإللٌمٌة الموانٌن أو شخصٌتها كل على انفراد، وإنما عملت وبشكل مختلف بالمبدأٌن 

 فً آن واحد.

العرالً شأنه شأن الموانٌن األخرى، لم ٌتمسن بشكل مطلك بأحد هذٌن والمانون 

وإنما اتبع نظرٌة إللٌمٌة الموانٌن بصفة أصلٌة ، ولم ٌتنازل عن  المبدأٌن دون اآلخر،

اختصاص المانون اإلللٌمً ) الوطنً (، إال فً األحوال التً تشٌر فٌها لواعد اإلسناد 

 إلى األخذ بالمانون األجنبً.

أشارت لواعد اإلسناد إلى تطبٌك المانون األجنبً فً مناسبات متعددة فً كل من ولد 

) األحوال الشخصٌة، األحوال العٌنٌة  (، وااللتزامات ) التصرفات، الولائع المانونٌة 

 ( وشكل التصرف، مما ٌتطلب تفصٌل ذلن. 

 

 األحوال الشخصٌةالمحور الثالث: 

صر المتعلمة بالوضع المانونً للشخص األحوال الشخصٌة : هً مجموعة العنا

بصفته الخاصة  وبعاللته بأسرته، والتً ٌحكمها لانون الدولة التً ٌرتبط بها 

الشخص برابطة الموطن أو الجنسٌة، وهً الزواج والطالق والوالدة والنسب 

 والحضانة والنفمة والوصٌة والمٌراث و األهلٌة.

ل هذه العاللات إلى لانون الموطن الحالً والدول المتأثرة بأفكار اإللطاع تخضع مث

للشخص، الذي ٌحكم العاللات المانونٌة . وهذا ما هو مأخوذ فٌه فً كل من المانون 

االنكلٌزي والدنماركً والنروٌجً ولانون الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. فً حٌن تذهب 

إلٌها دول أخرى إلى إخضاع األحوال الشخصٌة إلى لانون الدولة التً ٌنتمً 

 الشخص بجنسٌته.

وخالصة المول أن سهولة تغٌٌر الموطن وصعوبة تحدٌده ترتبان نتٌجة خطٌرة ، هً 

عدم ثبات المانون الذي ٌحكم األحوال الشخصٌة للفرد، وصعوبة التعرف علٌه. لذلن 

ٌفضل إعطاء االختصاص فً األحوال الشخصٌة لمانون الجنسٌة وبه ٌتحمك 

وأن تبنً أحد هذٌن المبدأٌن ) لانون الموطن ولانون  لعائلٌة.االستمرار فً العاللات ا



الجنسٌة ( فً حكم األحوال الشخصٌة ٌتولف على الظروف السٌاسٌة وااللتصادٌة 

 واالجتماعٌة لكل دولة، وبخاصة ما أذا كانت دولة مصدرة أو مستوردة للسكان. 

الجنسٌة ، ال لمانون ولد أخضع المشرع العرالً األحوال الشخصٌة إلى لانون 

الموطن كما ٌظهر من لراءة النصوص الخاصة بحل تنازع الموانٌن. وعند تطبٌك 

هذه النصوص لد  تعترضنا صعوبة تحدٌد لانون جنسٌة شخص من األشخاص، 

بسبب تعدد الجنسٌات أو انعدامها أو بسبب تغٌٌره لجنسٌته، مما ٌتطلب بحث هذه 

 المسائل بنماط متتالٌة:

 -تعدد الجنسٌات :أوالً/ 

 إذا ما ظهر للشخص جنسٌات متعددة ، فٌحل تنازع الموانٌن على الوجه اآلتً :

إذا كانت جنسٌة الماضً المرفوع أمامه النزاع أحدى الجنسٌات التً ٌتمتع بها من  (3

ٌتعلك النزاع بحالته الشخصٌة، فالعبرة بجنسٌة الماضً. آذ ٌلزم تغلٌبها وإعطاء 

اعتباره لانون الجنسٌة لمن تعددت جنسٌاته، كون الموضوع االختصاص لمانونه ب

      ( على أنه 11/2ٌتعلك بالسٌادة. ولد أخذ المشرع العرالً بهذا الحل بالمادة )

) األشخاص الذٌن تثبت لهم فً ولت واحد بالنسبة إلى العراق الجنسٌة العرالٌة 

الدول فالمانون وبالنسبة إلى دولة أخرى أجنبٌة أو عدة دول أجنبٌة جنسٌة تلن 

  العرالً هو الذي ٌجب تطبٌمه(.

أما إذا كانت الجنسٌات المتعددة أجنبٌة جمٌعها، ولم ٌكن من بٌنها جنسٌة الماضً  (2

المرفوع أمامه النزاع. فالراجح هو أن العبرة تكون بالجنسٌة التً تكشف الولائع 

ٌغلب والظروف أن الشخص كان أكثر ارتباطا بها وهً الجنسٌة الفعلٌة. و

الماضً هذه الجنسٌة إلعطاء االختصاص فً األحوال الشخصٌة لمانونها. وهذا ما 

( على أنه )تعٌن المحكمة المانون الذي ٌجب 11/3أخذ به المانون العرالً بالمادة )

تطبٌمه فً حالة األشخاص الذٌن ال تعرف لهم جنسٌة أو الذٌن تثبت لهم جنسٌات 

 متعددة فً ولت واحد(. 

 -انعدام الجنسٌة :ثانٌاً/ 

أما فً حالة انعدام الجنسٌة ، أي كون الشخص ال ٌتمتع بجنسٌة من الجنسٌات، 

إلى إعطاء االختصاص فً األحوال الشخصٌة إلى  الراجححٌث ٌمٌل الرأي 

، فان محل اإللامةفان لم ٌكن له موطن فٌنسب االختصاص لمانون  لانون الموطن،



على أن  العرف الدولًل اإللامة ، فمد استمر لم ٌتمكن من الوصول للموطن أو مح

 ٌطبك الماضً فً هذه الحالة لانونه فً حكم األحوال الشخصٌة  لعدٌم الجنسٌة .

 -ثالثاً/ تغٌٌر الجنسٌة :

هً الفكرة المسندة وضابط أن لاعدة اإلسناد تموم على ثالثة أركان داخلٌة ، 

ولو ركزنا فً الحدٌث على ضابط االختٌار أو اإلسناد والمانون الواجب التطبٌك. 

االختٌار أو اإلسناد، لوجدناه ٌمثل عصب لاعدة اإلسناد ، حٌث ٌلزم من وجوده 

وجودها وٌلزم من عدمه عدمها. و عن طرٌمه تنهض لاعدة اإلسناد بوظٌفتها وتحدد 

المانون الواجب التطبٌك، وبالتالً تغٌٌره ألي سبب كان ٌولد مشكلة التنازع 

 ولكن كٌف ...؟المتحرن... 

 element deعنصر والعً ٌتكون ضابط االختٌار أو اإلسناد من عنصرٌن هما: 

fait  ، ًوعنصر لانونelement de droit  ، عنصره مثال فضابط الجنسٌة

العنصر المانونً فهو الجنسٌة ، أما الوالعً هو تمتع الشخص بجنسٌة دولة معٌنة

فعنصره الوالعً  ضابط مولع المال، وكذلن الدولةذاتها كنظام ٌفٌد االنتماء إلى تلن 

أما عنصره المانونً فهو فكرة المولع  هو وجود المال ذاته فً إللٌم دولة معٌنة،

   كنظام لانونً، أي الحٌز من المكان فً دولة ما والذي ٌستمر فٌه المال.

عً من وما تمدم ٌشٌر إلى إمكانٌة األفراد فً بعض األحٌان تغٌٌر العنصر الوال

عموما تمسم  ضوابط االختٌارضابط االختٌار أو اإلسناد، وبالتالً ٌمكن المول أن 

األول، ضوابط لابلة للتغٌٌر ومنها ضوابط الجنسٌة والموطن إلى نوعٌن هما : 

والثانً، ضوابط ثابتة ال تمبل ومحل اإللامة ومولع المال المنمول وإرادة المتعالدٌن. 

ٌعتها كمولع المال العماري، أو كنتٌجة للتحدٌد المانونً التغٌٌر ، سواء كانت بطب

أذن  لنطالها الزمنً كجنسٌة المتوفى فً الموارٌث وولوع الفعل الضار أو النافع.

مع المدرة على تغٌٌر ضابط اإلسناد وخلك مشكلة تزاحم عدد من الموانٌن، بالتأكٌد 

نت مركزة فً لانون دولة ما ، ٌؤدي هذا التغٌٌر إلى أن العاللة المانونٌة بعد إن كا

أصبحت متركزة فً مجال لانون دولة أخرى. وبالتالً على الماضً المعروض 

 علٌه النزاع أن ٌبحث عن حل ناجع لهذا النوع من التنازع.

 

  



 شخص المعنويلل الحالة واألهلٌةالمحور الرابع: 

جنسٌة،  األشخاص االعتبارٌة، سواًء كانت شركات أو جمعٌات أو مؤسسات لها

وتعنً انتساب الشخص االعتباري لدولة من الدول، وتكون لها شخصٌة لانونٌة 

وكما للشخص الطبٌعً لانون وأهلٌة التصرف بحدود معٌنة ممررة بموجب المانون، 

ه كم شروط تكوٌنه واستمراره وانمضاءٌحكمه كذلن الشخص االعتباري لانون ٌح

مدنً حالة الشخص االعتباري  88ة ولد أخضعت الماد وتصفٌته وتمسٌم أمواله.

أخضعه عندما ٌباشر  واستثناءً  لمانون مركز إدارته الرئٌس الفعلً، كماعدة أساسٌة

نشاطه الرئٌس فً العراق، ولو كان مركز إدارته الرئٌس الفعلً فً الخارج. حٌث 

نصت المادة المذكورة علـــى ما ٌلــــً ) ٌسري على النظام المانونً لألشخاص 

عنوٌة األجنبٌة، من شركات وجمعٌات ومؤسسات وغٌرها، لانون الدولة التً الم

ٌوجد فٌها مركز إدارتها الرئٌس الفعلً. ومع ذلن إذا باشر الشخص المعنوي األجنبً 

 نشاطه فً العراق، فان المانون العرالً هو الذي ٌسري(. 

ه اإلدارة والممصود بمركز اإلدارة الرئٌس الفعلً هو المكان الذي تتركز فٌ      

وعمد المشرع  العلٌا والتوجٌه والرلابة واجتماعات الهٌأة العامة ومجلس اإلدارة .

على ضابط المركز الفعلً لٌستبعد المركز الصوري، الذي ٌتخذه بمصد التهرب من 

وٌمكن تطبٌك هذا النص فٌما ٌتعلك باألشخاص االعتبارٌة األجنبٌة  لانون دولة معٌنة.

علما ٌجب مالحظة أن المانون الذي ؤسسات وجمعٌات دولٌة. األخرى من شركات وم

ٌحكم العاللات المانونٌة التً ٌدخل فٌها مع الغٌر من بٌع وشراء ورهن وغٌر ذلن ، 

بل للمانون الذي تشٌر إلٌه لاعدة من المانون المدنً،  88ال تكون محكومة بالمادة 

دٌن أو لانون مولع المال أو لانون اإلسناد الخاصة بنوع العاللة، كمانون إرادة المتعال

 محل إجراء التصرف المانونً ....الخ. 
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