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   محاضرة فً المانون الدولً الخاص

 
 موانع تطبٌك المانون األجنبً

 

 
 عدة محاور:تتضمن 

 النظام العام. المحور األول:

 وعناصره. المانون الغش نحو المحور الثانً:

 . المصلحة الوطنٌة المحور الثالث:

 موانع تطبٌك المانون األجنبً

 

عندما تشٌر لاعدة اإلسناد فً لانون الماضً أو فً المانون الذي تعٌن بعد األخذ             

باإلحالة، إن كان هذا المانون ٌأخذ باإلحالة وأشار إلى المانون الواجب التطبٌك، فانه عند ذان 

األصل ٌرد علٌه استثناء فً عدم تطبٌك المانون . ولكن هذا ٌطبك المواعد الموضوعٌة منه

أو إذا جاء االختصاص للمانون األجنبً من  طبٌك بسبب مخالفته للنظام العام لمانونه،الواجب الت

خالل تغٌٌر مصطنع لضابط اإلسناد ناتج عن تحاٌل أو غش نحو المانون الوطنً للتخلص من 

وسنبٌن هذه الموانع  المانون األجنبً فٌه إضرار للمصلحة الوطنٌة.أو إذا كان تطبٌك أحكامه، 

 بالتتابع. 

 

 

 النظام العام المحور األول:

 

المانون من األفكار األساسٌة فً علم المانون عموماً، ففً  النظام العامتعد فكرة             

المواعد المانونٌة استعمال اصطالح النظام العام بالكالم عن  ٌمترن بفروعه المختلفة، الداخلً

، فالنظام العام ٌعد لٌداً على سلطان اإلرادة. مخالفتهااالتفاق على التً ال ٌجوز لألفراد  اآلمرة،

وجوهره حماٌة المبادئ واألسس وٌتالزم مع بعض المواعد المانونٌة كً تحمك الهدف منها، 

 العلٌا االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة التً ٌموم علٌها المجتمع. 

، ولكن إدران ذات الهدففان فكرة النظام العام ترمً إلى  فً تنازع الموانٌنأما           

شك ، فهو المانون الداخلً ٌهتم أكثر بالماعدة المانونٌة الوطنٌةبطرٌمة مغاٌرة، فالنظام العام فً 

أحكام  تطبٌكبه على  ٌعترض، حٌث مدافع عنهافهو  تنازع الموانٌن. أما فً فٌها وحام لها
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فالنظام العام هنا هو رلٌب مع المبادئ والمٌم العلٌا لمجتمع الدولة.  المانون األجنبً التً تتنافى

بٌنما هو حلٌف أو حام للماعدة  على الماعدة المانونٌة فً المانون األجنبً واجب التطبٌك،

 المانونٌة الوطنٌة، سواء كانت موضوعٌة أم إجرابٌة.

 

 

 تعرٌف النظام العامما هو 

تعرٌف مشترن لفكرة النظام من أجل الوصول إلى تبنً  عدٌدةبذلت محاوالت لمد           

نسبٌة لد فً ذلن ٌرجع إلى هذه الفكرة كونها  والسببالمنشود،  لم تحمك هدفها، إال أنه العام

فالنظام العام فكرة مرة لابلة للتغٌٌر  .آخر تختلف من زمان إلى زمان وبٌن مكان ومكان

النظام العام فً العراق الٌوم ال ٌعد كذلن فً المستمبل، باختالف الزمان والمكان فما ٌعد من 

 وما ٌعد من النظام العام فً كندا لد ال ٌعد كذلن فً العراق.

 

) هً المواعد أو المبادئ المتعلمة بأصل النظام على أنه  نعرف النظام العاملذا ٌمكن أن         

فً ولت معٌن، بحٌث مخالفتها االجتماعً وااللتصادي والسٌاسً والدٌنً لمجتمع الدولة 

 ٌعرض كٌان المجتمع والدولة للتصدع(. 

المانون المدنً فنجد هنان بعض الموانٌن من نص صراحة على تعرٌف محدد، مثل            

ً (. والبعض اآلخر 33بالمادة ) األلمانً ٌر المسألة لتمدللنظام العام، تاركٌن  لم ٌمدموا تعرٌفا

 النزاع.الماضً المرفوع أمامه 

واكتفى فً  لنظام العامخلت لواعد اإلسناد من تعرٌف لفمد ، المانون العرالً اما       

( مدنً بمنع تطبٌك المانون األجنبً المختص إذا كانت أحكامه تتعارض مع 32المادة )

وهذا النص لم ٌحدد الممصود بالنظام العام بل ترن ذلن للماضً فكرة النظام العام. 

 ه النزاع. المرفوع أمام

( مدنً 133فالمادة )النصوص من تعرٌف له.  خلتلمد  بالنسبة للنظام العام الداخلًوحتى 

ً للنظام العام أو اآلداب، وإال كان  ً وال مخالفا أوجبت أن ٌكون محل االلتزام غٌر ممنوع لانونا

لسبب ممنوع ( مدنً لضت ببطالن العمد إذا التزم المتعالد دون سبب أو 132والمادة ) باطالً 

 لانوناً أو مخالفاً للنظام أو اآلداب.

( 133فمد أكتفت الفمرة الثانٌة من المادة )وإزاء صعوبة إعطاء تعرٌف للنظام العام،          

مدنً بإٌراد بعض المسابل التً اعتبر المشرع إحكامها من النظام العام، وال ٌجوز االتفاق على 

النظام العام بوجه خاص األحكام المتعلمة باألحوال الشخصٌة ) وٌعتبر من حٌث نصت خالفها 

كاألهلٌة والمٌراث واألحكام المتعلمة باالنتمال واإلجراءات الالزمة للتصرف فً الولف ولوانٌن 

 التسعٌرة الجبرٌة وسابر الموانٌن التً تصدر لحاجة المستهلكٌن فً الظروف االستثنابٌة(،
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( تعتبر من المواعد اآلمرة فً المانون 133رها فً المادة )فاألحكام المنتظمة الواردة ذك

 العرالً. لذا فان أي اتفاق على خالفها ٌتعارض مع النظام العام ٌكون جزاءه البطالن.

 وعند ذان ٌحل لانون الماضً محل المواعد الموضوعٌة فً المانون األجنبً المختص.    

 

 والداخلًأوجه الشبه بٌن النظام العام الدولً ما هً 

 هدفهما واحد هو حماٌة المجتمع ومصالحه العلٌا. (1

 أن التمسن بكل منهما ٌكون داخل الدولة. (2

أن االعتراض بهما ٌكون عن طرٌك الدفع بالنظام العام أمام المحكمة المرفوع أمامها  (3

النزاع، وٌحرن عادة من لبل المدعى علٌه وٌحك للماضً أن ٌتمسن به من تلماء نفسه، 

إثارة هذا الدفع فً أي مرحلة كانت فٌها الدعوى وال ٌحك لألطراف االتفاق على وٌجوز 

 التنازل عن التمسن به

 

 

 -أما مجال التمٌٌز بٌن النظام العام الدولً والداخلً ٌكمن بما ٌلً :

عاللة وطنٌة بجمٌع بشأن  الداخلً/ ٌكون الدفع بالنظام العام  من حٌث االعتراض (1

عاللة لانونٌة مشوبة بعنصر فٌكون بخصوص  الدولًالنظام العام ، أما الدفع بعناصرها

 أجنبً.

الذي ٌتعارض  األخذ بالنظام العام الداخلً بطالن التصرف/ ٌترتب على  من حٌث اآلثار (2

 بطالن العمد( مدنً التً تمرر 133/1وفكرة النظام العام الداخلً كما هو ممرر فً المادة )

ال ٌؤدي إلى  بالنظام العام الدولًهذه الفكرة. بٌنما األخذ من حٌث المحل إذا كان مخالف ل

( مدنً على أنه 32، وهذا ما لررته المادة )بل ٌستبدل المانون المختص بمانون آخرالبطالن 

) ال ٌجوز تطبٌك أحكام لانون أجنبً لررته النصوص السابمة إذا كانت هذه األحكام مخالفة 

 (.للنظام العام أو اآلداب فً العراق

/ بالرغم من هدفهما واحد هو حماٌة المصالح العلٌا للمجتمع إال أن  من حٌث الوظٌفة (3

دون الخروج اإلرادي عن أحكام ٌستخدم للحٌلولة  العام الداخلًوظٌفتها مختلفة. فالنظام 

، لمنع تطبٌك المانون األجنبً المختصبٌنما تستخدم فكرة النظام العام الدولً  المواعد اآلمرة.

 هً أداة استبعاد بصفة استثنابٌة للمانون األجنبً.أذن 

 

 وعناصره المانون الغش نحو: الثانًحور الم

ٌعتبر الغش نحو المانون مانع من تطبٌك المانون األجنبً، وٌتم ذلن عن طرٌك خلك             

ص ظروف معٌنة ٌبغً األفراد منها الوصول إلى تطبٌك لاعدة من لواعد المانون الدولً الخا
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فً تشرٌع معٌن ، تعطً االختصاص لمانون ٌمكنهم من تجنب المواعد اآلمرة للمانون المختص 

 أصالً.

فً المانون الدولً الخاص ٌتم الغش نحو المانون بتغٌٌر بعض عناصر العاللة ف            

وذلن عن طرٌك تغٌٌر ضابط اإلسناد تغٌر معه المانون الواجب التطبٌك، المانونٌة على وجه ٌ

)الجنسٌة والموطن ومحل وجود المال ومكان اإلبرام ومحل التنفٌذ...( الذي ٌمود الماضً إلى 

مثالً لو رغب األطراف المتعالدة التهرب من تطبٌك لانون آخر غٌر المانون المختص. 

وطنهم واختٌار موطن النصوص اآلمرة الخاصة بعمد إنشاء شركة، فأنهم ٌعمدون إلى تغٌٌر م

آخر تتحمك فٌه التسهٌالت المرجوة لٌمضوا ذلن العمد وفماً للشكل الممرر فً لانونه، تمشٌاً مع 

تمضً بأن العمد ٌخضع من ناحٌة الشكل لمانون البلد الذي أنشا فٌه التصرف  ًالماعدة الت

 المانونً.

التً تكون ضوابط االسناد لابلة  والغش نحو المانون ٌعتمد كمانع من تطبٌك المسابل          

للتغٌٌر مثل الجنسٌة والموطن ومولع المنمول اما اذا كانت ضوابط االسناد غٌر لابلة للتغٌٌر 

 . مثل مولع العمار فال تعمل فكرة الغش فً هذا النطاق

ومن الجدٌر بالذكر أن المشرع لم ٌنص صراحة على األخذ من عدمه بهذه النظرٌة،             

كن ما شاع فً أغلب دول العالم وفً مجال المانون الدولً الخاص الممارن األخذ بها، لذا ول

( مدنً التً تمضً بلزوم إتباع مبادئ المانون الدولً الخاص 33نستند فً العراق على المادة )

 األكثر شٌوعاً فً األحوال التً لم ٌرد بشأنها نص.

 

 -اآلتٌة : لتحمك الغش نحو المانون ٌجب توفر العناصر

 )الركن المعنوي(توفر نٌة الغش  (1

اتجاه نٌة الغش تجاه المانون المختص، تنحصر هذه النٌة ب ٌستلزم كشرط أساسً توفر

اإلرادة إلى هدف ٌتمثل بإخراج العاللة المانونٌة من نطاق اختصاص لانون ما وإخضاعها 

 نٌة الغش نحو المانون. عن طرٌك التحاٌل لمانون آخر. وٌمع على المحكمة عبء تمدٌر توفر

واكتسب الزوج فً لانون دولة ال تبٌح الطالق مثال اذا كان الزوجٌن على خالفات مستمرة 

وباشر الطالق فالخالفات السابمة تعد لرٌنة على وجود نٌة الغش  طالقجنسٌة دولة تبٌح ال

مصد تغٌٌر اذا  كان تغٌٌر الجنسٌة او الموطن او مولع المال غٌر ممصود بذاته انما ال

 االختصاص المانونً ونمله الى نطاق دولة اخرى.

 )الركن المادي(فعالٌة وسٌلة الغش  (2

ال ٌتم اللجوء إلى إعمال هذه النظرٌة ما لم تكون الوسٌلة فعالة فً تغٌٌر االختصاص من 

ٌبمى فال ٌعتد بهذا التغٌٌر بل  التغٌٌر الصوري للموطنمثل  لانون إلى لانون آخر،
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، كذلن تغٌٌر جنسٌة أحد الزوجٌن مع بماء الزواج لمانون الموطن الحمٌمًاالختصاص 

 محكوماً بالمانون الذي ٌحكمه سابماً لبل تغٌر ظروف اإلسناد.

 )الركن المانونً(لمتحاٌل علٌها من النصوص اآلمرة أن تكون الماعدة المانونٌة ا (3

 التهرب من المواعد اآلمرةٌها مال الغش نحو المانون على الحاالت التً ٌكون فاع          

 أجازفهً من حٌث األصل  المواعد المكملة أو المفسرة لإلرادةأما  المتعلمة بالنظام العام،

 . داعً ألعمال نظرٌة الغش نحو المانونوبالتالً ال  المانون االتفاق على مخالفتها

 

 آثار الغش نحو المانون

شًء فالسؤال الذي ٌثار اذا عمد االفراد الى تغٌٌر ضوابط  كلبما ان الغش ٌفسد                

من عدم  المنشود اٌة)الجنسٌة والموطن و محل وجود المال....(، كوسٌلة لتحمٌك الغاالسناد 

 معا ؟ والنتٌجةهل الغش ٌعطل الوسٌلة ، تطبٌك المانون صاحب االختصاص االصلً

       

ٌؤكد بطالن الوسٌلة والغاٌة معنا وبهذا ٌكون تجنس ٌذهب المفه باتجاهٌن االتجاه االول   

الشخص الذي ولع بمصد الغش نحو المانون باطالً من كل وجه. وٌعامل كأنه ال ٌزال محتفظاً 

بجنسٌته السابمة، فعلى سبٌل المثال لو غٌر شخص جنسٌته من دولة تمنع تعدد الزوجات الى 

عتراف بالوسٌلة وهً الجنسٌة الجدٌدة الن جنسٌة تجٌز تعدد الزوجات فعلى الماضً عدم اال

  . ءالغش ٌفسد كل شً

          

فاذا غٌر الشخص جنسٌته من دولة  تعطٌل النتٌجة دون الوسٌلة إلى وذهب جانب من الفمه   

أخرى بمصد التمتع بحك الطالق الوارد بمانون الجنسٌة الجدٌدة دولة جنسٌة تحظر الطالق الى 

اإلجراء إبعاد تطبٌك لانون الجنسٌة السابمة فٌما ٌتعلك بالطالق فمط. وهذا هدف من هذا الفٌكون 

ال ٌنطبك على التصرفات المانونٌة األخرى التً ٌجرٌها فً ظل لانون الجنسٌة الجدٌدة، ألن 

النٌة لم تنصرف فٌها إلى إعطاء االختصاص لهذا المانون بدالً من المانون المختص لبل تغٌٌر 

 الجنسٌة

 

 

 المصلحة الوطنٌة ثالث:ر الالمحو

تعرف المصلحة الوطنٌة بانها مانع من موانع تطبٌك المانون االجنبً ال بسبب ٌتعلك 

بالمانون او بأطراف العاللة انما ٌتعلك بسالمة المعامالت فهً تمنع تطبٌك لانون الجنسٌة 

مفاجأة  فً االهلٌة حماٌة الستمرار المعامالت فً االسواق التجارٌة والحٌلولة دون
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المتعالد حسن النٌة بحكم بمانون ٌجهله ،ٌعنً ان المصلحة الوطنٌة تعطل لانون الجنسٌة 

 فً حكم االهلٌة وتطبك لانون لاض النزاع.

ومع ذلن فً مدنً التً نصت على)  (2ف 11ولد اعتمد المشرع ذلن فً المادة)        

فٌه اذا كان احد الطرفٌن اجنبً التصرفات المالٌة التً تعمد فً العراق وتترتب اثارها 

نالص االهلٌة وكان سبب نمص اهلٌته ٌرجع الى سبب فٌه خفاء ال ٌسهل على الطرف 

  االخر فان االجنبً ٌعتبر فً هذا التصرف كامل االهلٌة(.

 شروط العمل بالمصلحة الوطنٌة وفك المانون العرالً؟

لرض وتخرج مسابل االحوال تجاري او بٌع او  41ان ٌكون التصرف مالً كحوالة م -1

 الشخصٌة من هذا النطاق.

ان ٌكون احد الطرفٌن اجنبً نالص االهلٌة ونالص الجنسٌة بحسب المانون العرالً اما -2

 .هلٌة فً كال المانونٌٌن فال مجال لالحتجاج بالمصلحة الوطنٌةاذا كان نالص اال

مجال لالحتجاج  اما بخالف ذلن فالب خفً ان ٌكون نمص االهلٌة ٌعود لسب -3

 بالمصلحة الوطنٌة.

 ماهً اثار المصلحة الوطنٌة؟

 .منع تطبٌك لانون الجنسٌة بشأن اهلٌة نالص االهلٌة .1

 معاملته كامل االهلٌة طالما انه كان بموجب لانون لاض النزاع كامل االهلٌة. .2

 ٌعتبر العمد الصادر عنه نافذ وٌلزم به. .3

لانون لاض النزاع طالما انه ٌعتبره  ٌطبك بدال من لانون جنسٌة نالص االهلٌة .4

 كامل االهلٌة.
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