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دور الجنسية في تحديد القانون الواجب التطبيق في ظل غياب التحديد االرادي (دراسة
مقارنة)
م.م سها خلف عبد

أ.م.د محمد صبحي خلف

تاريخ القبول2022/08/12 :

تاريخ االستالم2022/04/21 :

المستلخص
ان تمتععا الصععجن ية دععة ديلعع ممة عع لععو ممةععار التي وعع يععةب الععو ي ياال بععي ييالتععالي يتحععدد
حقععوو ييا بععاف اال ع اد يمععد خاععوعهل لقععانون الديل ع مععب عدمععب الة دععة مععب ععواي االس ع اد
التععي يدععتدل يهععا القا ععي عل ع القععانون الوا ععا التيبةععى عل ع المقععد الععديلي ععي ل.ة ع مععب الععديل.
ي ععي ععا ةععان وععانون االراد اختليععء يمععه االرال اليقهةعع حععول االخعع يهعع ا الاععاي لمععا نةععد
ان يمععه التص ع يماف المقارن ع وععد اعتععدف ياععاي الة دععة المصععت ل يلر هععا اختليععء ععي ت تةبهععا
يمععد م حهععا االيلوي ع عععب يععاوي الاععواي .يني ع ا اللمة ع الة دععة لاععاي اس ع اد ي ععا التي ع و
لمووععف اليقععب يالتص ع يماف مععب االخ ع ياععاي الة دععة لاععاي اس ع اد احتةععا ي عل ع المقععد الععديلي
ععي ععا ةععان وععانون االراد علةععب س قدععل لعع ا البحععث العع ميلبععةب نبحععث ععي الميلععا االيل
المووف اليقهي ينبةب ي الميلا ال.اني المووف التص يمي.

الكلمات المفتاحية :اراد .

دة  .القانون الديلي الجاص .وانون االراد .

* الب دراساف علةا للة الحقوو

امم تر يء الم او.

suha.khalaf.abed@gmail.com

2790-4237/© 2022 Golden STEPS Ltd. This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license.
)(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1

Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences, Vol. 1 [2022], Iss. 3, Art. 15

The Role of Nationality in Determining the Applicable Law in
the Absence Law of Will (Comparative study)
Suha Khalaf Abed, College of Rights, Tikrit University, Iraq
Mohammed Subhi Khalaf Al-Juboary, College of Rights, Tikrit University, Iraq

Received: 21/04/2022

Accepted:12/08/2022

Abstract
A person’s enjoyment of the nationality of a particular state is the
criterion for distinguishing between a national and a foreigner and thus
determines the rights and duties of individuals and the extent to which
they are subject to the law of the state or not. In the absence of a law of
will some jurisprudential opinions differed about the introduction of
this officer as we find that some comparative legislation has abused the
officer of joint citizenship but differed in its arrangement and the extent
to which it was given priority over the rest of the controls. In view of
the importance of nationality as a support officer it is necessary to
address the position of jurisprudence and legislation regarding the
introduction of the nationality officer. As a backup officer on the
international contract in the absence of the law of will. Accordingly we
will divide this research into two demands. We will discuss in the first
requirement the legal position and we will show in the second
requirement the legislative position.
Keyword: Will. Nationality. Private International Law. Law of will
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المقدمة
ان ممظععل التص ع يماف الو ة ع ياالتياوةععاف الديلة ع ترععاد تتيععى عل ع تيبةععى وععانون االراد عل ع المقععد
الععديلي ععي انبععب المو ععوعي ان القععانون العع ن يجتععار اال عع ا .صعع اح اي ععم ا .اال انععب ععي
ل.ة ع مععب الحععاالف وععد ال يجتععار اال ع ا .القععانون الوا ععا التيبةععى عل ع عقععدلل ييالتععالي ال يععد مععب
ععواي اس ع اد احتةا ة ع لا ع ن تحديععد القععانون الوا ععا التيبةععى عل ع المقععد يمععب ل ع
اللةععول ال ع
الاععواي التععي تععل اللةععول الةهععا لععو ععاي الة دععة المصععت ل لليعع ةب يلعع االمعع ا ععار خال ععا
قهةععا يتصعع يمةا حةععث اخعع ف يمععه التصعع يماف يت لةععق المالوعع التماوديعع ي سعع ادلا العع وععانون
الة دععة ياعتبععار القععانون االل.عع صععل يارتبا ععا يهععا يالععبمه االخعع لععل يمتمععد يييلععى علعع
لعع ا يععالت لةق التصعع يمي يكلععي لقةععام المصعع ب ي يدععب يمملةعع االسعع اد المدععبى يا تعع ن ان م لععق
قععا المالو ع يرععون ععي تيبةععى وععانون الة دععة المصععت ل للي ع ةب لونععب يحت ع م توومععاف اال ع ا.
ييو االمان القانوني لهل مب خالل مم تهل المدبق يقانون المقد .
اهمية البحث
تععيتي المةعع لعع الدراسعع مععب خععالل البحععث عععب حلععول يديلعع ععي الحععاالف التععي ال يقععوم ةهععا
اال عع ا .ياختةععار القععانون العع ن يحرععل عقععدلل يكلععي ي يةععاد ععواي اسعع اد احتةا ةعع يععتل اللةععول
الةهععا الختةععار القععانون الوا ععا التيبةععى ععي حععال ةععان االراد يم هععا وععانون الة دععة المصععت ل
محععا البحععث يكلععي لمععا يتمتععا المقععد الععديلي مععب ألمةع متقايععد لونععب يتملععى يت مةع م ععادر التةععار
يالتماين يةب الديل .
هدف البحث
يرمععب لععد .البحععث ععي يةععان مععد المةعع ععاي الة دععة المصععت ل لال عع ا .يدير ععي تحديععد
القععانون الوا ععا التيبةععى ععي حالع سععروف اال ع ا .عععب تحديععد كلععي القععانون يكلععي لاع ن للتةدععة
عل المتماوديب يما يحقى م الحهل يي ون حقووهل .
مشكلة الدراسة
ان ةععان اتيععاو اال ع ا .عل ع تحديععد القععانون الوا ععا التيبةععى ي.ة ع مصععرل تحديععد القععانون الوا ععا
التيبةععى ي ععى وواعععد االسعع اد المتبمعع ععي لعع ا المةععال حةععث سععةيبى القا ععي الممعع ين علةععب
ال ععقاب مععايم  .يقواعععد انسعع اد انحتةععا ي التععي ي ععمها المصعع ب لتيبععى ععي م.ععا لعع الحععاالف
يمعععب عععم ها عععاي الة دعععة المصعععت ل للمتماوعععديب .,لع ع ا يمعععب خعععالل لع ع الدراسع ع سع ع حايل
اال اي عل التداؤالف محدد يم ها
 .1لا ي لح ل ا الااي ي

يال ال ي الديلة عل المقد ؟

ععاي الة دععة ع ععد ةععان وععانون االراد يلععا سععة دن
 .2مععا لععو مووععف اليقععب مععب اللةععول الع
االخع يععب الع تحقةععى م ععالح اال ع ا .ييالاععل التيععوراف الحدي .ع ععي مةععال المقععود الديلة ع
؟
 .3ما لو مووف التص يماف الم ية ياال بة مب االخ يه ا الااي ؟

3

Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences, Vol. 1 [2022], Iss. 3, Art. 15

منهجية الدراسة
نمتمععد ععي لعع الدراسعع علعع المعع ه التحلةلععي يالمقععارن مععب خععالل تحلةععا ايرال اليقهةعع التععي
ت عععدف لهععع ا المو عععوب يالووعععو .علععع ال عععوص التصععع يمة عععي يمعععه القعععوانةب الم يةععع
ياال بة ع يمقارنتهععا يمووععف القععانون الم اوععي للوصععول ال ع الحععا االم.ععا مععب خععالل يةععان موويهععا
مععب تيبةععى وععانون الة دععة ي ةمععا اكا لععان يحقععى المدال ع يي اعععي توومععاف اال عع اد المص ع يع ععي
حععال ةععان وععانون االراد  .ينحععايل االيتمععاد عععب الععدخول ععي الميععالةل المام ع لمو ععوب الة دععة
سععوال يععالتم يف اي االرلععان اي لةيةعع الح ععول علةهععا اك ان مععا يهم ععا لععو تدععلة الاععول علعع
المووععف اليقهععي الععداعل اي ال ع ا ه لتيبةععى وععانون الة دععة ي االتةععا التص ع يمي ععي تياععةا االخ ع
يه ا الااي مب عدمب.
هيكلية الدراسة
نقدعععل لعع ا البحعععث العع ميلبعععةب نبحعععث عععي الميلعععا االيل المووعععف اليقهعععي معععب تيبةعععى عععاي
الة دععة ينج ععن الميلععا ال.ععاني للمووععف التصعع يمي ينجععتل البحععث يععيلل مععا توصععل ا مععب نتععاا
يتوصععةاف ينحععايل االيتمععاد عععب الععدخول ععي الميععالةل المامعع لمو ععوب الة دععة علعع اعتبععار
انها ميالةل مم ي يالدخول ةها ال يحقى الهد .االساس ي يةان ديرلا اليقهي يالتص يمي.
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المطلب االول
الموقف الفقهي من تطبيق قانون الجنسية المشتركة
تحتععا الة دععة مران ع يالا ع االلمة ع ععي الحةععا الةومة ع للي ع د يالديل ع عل ع حععد سععوال ياعتبارلععا ادا
لتوزيعععا اال عع اد ديلةعععا يت ظعععةل سعععةاد الديلع ع علعع ا ادلعععا " (حعععا  ,ممعععديا عبعععد الرع ع يل 1977
صيح  32يما يمدلا).
يتمععد الديلعع صععاحب االخت ععاص المععانا ةمععا يجععن الة دععة " )(Clavel, 2018, p. 363
يل ع ا مععا او تععب يمععه االتياوةععاف م هععا اتياوة ع اللععان لد ع  1930حةععث ت ع ن المععاد االيل ع "عل ع
ان لرا ديل ان تحدد مب لل ي ةةها يتص يا خاص".
له عا المةتهععا الحةوي ع المقدي ع سععوال يال دععب للي ع د اي الديل ع هععي تمععد مععب الععل المدععااا
الة دععة ه
التععي تحظع يالتمععام المةتمععا الععديلي المماصع ييمرععب القععول يععان المةع الة دععة تظهع ععي مدععيل
ت ععازب القععوانةب ال سععةما ع هععدما ترعع هون الة دععة ععاي اسعع اد الممتمععد ععي يمععه مدععااا ت ععازب
القععوانةب لونهععا تحععدد القععانون الوا ععا التيبةععى ييالتععالي الحععا ال هععااي لل ععقاب يخاصعع ععي حالعع
عدم ي ود يا ح الختةار االراد .
يان لععدير الة دععة ع ععد ةععان القععانون المجتععار مععب وبععا ا عع ا .المقععد تظهعع المةعع الة دععة
المصععت ل لليعع ةب ياعتبارلععا ععاي اسعع اد احتةععا ي ياعتبععار ان اال عع اد عععاد مععا يرونععوا علعع
دراي ع يقععوانةب الديل ع التععي يتمتمععون ية دععةتها يععا يييت ع ن ععةهل كلععي ييالتععالي ال يمرععب ميععا تهل
يتيبةععى وععانون ا بععي وععد ال يجععدم م ععالحهل ع ععد تيبةقععب علع المقععد محععا ال ععقاب لمععا الععدف تيبةععى
وععانون الة دععة المصععت ل لأل عع ا .المتماوععد ععي حععال ةععان وععانون االراد  .يالععد كلععي وعع ار
لمحرمع ع الع ع قه الي ندعععة ال عععادر عععي ععععام  1937يالع ع ن واعععء ةعععب يعععان "القعععانون الوا عععا
التيبةععى علعع المقععد لععو وععانون الديلعع التععي يتبمهععا المتماوععدان ية دععةتها " (المةالععد ,ععارو عبععد
عةدععع  2001صعععيح . )138لمعععا ان الة دعععة المصعععت ل للمتماوعععديب تمعععد م ععع ا وويعععا لتيبةعععى
القععانون الععو ي خاععاب المقععد الععديلي لقععانون الة دععة المصععت ل للمتماوععديب ععي حععال ةععان
وععانون االراد مععا لععو اال تيبةععى لل قع ع الو ة ع المتي ع يحةععث ال يمرععب تيبةععى ان وععانون اخعع
اال ع د انتيال ا ت اك دة اال ا( .عصموش ,احمد عبد الحمةد  1990صيح ." )129
يي.ععار التدععاؤل يهعع ا ال ععدد حععول امرانة ع االعتععداد يالة دععة المصععت ل للمتماوععديب ي ع اتها ال ععيال
صععي الديلةعع علعع المقععد يمععب ععل يتحععدد يمو بهععا القععانون الوا ععا التيبةععى مععب المملععوم ان
مصععرل ت ععازب القععوانةب ال تظه ع اال ععي ا ععار ديلععي ان يةععا ان تمتععد المالو ع القانونة ع ال ع ديل ع
اخعع اي عععد ديل ييحععد ع اصعع لا علعع االوععا ي يمععد كلععي عع ا اساسععةا للبحععث ععي مدععيل
الت ازب يتحديد القانون يا ا التيبةى.
يلال اي ع علعع لعع ا التدععاؤل ي باععي التي ع و العع ممععاية ديلةعع المقععد ي ةمععا اكا لانععء الة دععة لهععا
ديرا ععي ا ععيال صععي الديلة ع عل ع المقععد ي ععى لع الممععاية لةتاععح يمععدلا ةمععا اكا لانععء ت ععلح
لاععاي لالسعع اد يتحععدد يمو بهععا القععانون الوا ععا التيبةععى علعع المقععد الععديلي مععب عدمععب .ييمرععب
استم ان تلي المماية ييصرا مو ق يعل ال حو االتي -:
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اوال -:المعيــــار القانـــــوني
ي قععا لهعع ا الممةععار يمععد تحديععد مععا اكا لععان المقععد ديلةععا ام ال علعع اسععاس ات ععال لعع ا المقععد ييحععد
ع اصع ععي االوععا يععيل .مععب نظععام وععانوني يمم ع اخع يمتبع المقععد ديلةععا متع مععا تي وععء ال ععي
اال بة ع ال ع ان ع ع مععب ع اص ع المقععد المتم.ل ع ية دععة ا ع ا .المقععد اي محععا اي ع ام المقععد اي
مران ت ية اي مو ب المتماوديب ..الخ " (الةواد  ,محمد صبحي  2022صيح .)150
يعلةعب يمرعب القعول يعان المقعد الع ن لعل يجع ععب ا عار نظعام وعانوني ياحعد لديلع معا ينعب يمعد عقعدا
ي ةععا ييالتععالي يجاععا لقععانون تلععي الديلعع التععي ي تمععي الةهععا كلععي ال ظععام (م ععور ,سععامي يععديا
 1994صيح .)530
ييعع لي ععان وواعععد القععانون الععديلي الجععاص يمرععب اعمالهععا لمةعع د أن ال اييعع المقديعع كاف ع عع
أن حت ع ي لععو لععان ة ع متملععى يم ععالح المقععد
أ بععي حت ع ي لععو لععان ل ع ا الم ع ة ع م ع
الععديلي .االم ع ال ع ن اد ال ع حععديا خععال .يععةب ان ععار الممةععار القععانوني ععي مععد اعلة ع اي قععا
الم عع اال بععي ععي المقععد يمععد امرانةعع لعع ا الم عع ععي ا ععيال ال ععي الديلةعع للمقععد يالعع ن
يدير لعب القعدر علع تح يعي وواععد القعانون العديلي الجعاص ي لمعا لعان االمع علع لع ا ال حعو عار
ععي المقععد ي ععي ل ع ا ال ععدد يتةععب اليقععب ال ع
ي ة ع الم ع
التدععاؤل حععول مالة ع الم اص ع الم ع
أن الة دععة ال تمتبعع ع عع ا معع ا ععي المقععود الديلةعع ععال يريععي أن يرععون أ عع ا .المقععد أي
أحععدلما مععب دععة أ بة ع ن ععيال ال ععي الديلة ع ي عل ع عرععن كلععي يمتب ع مرععان ت ية ع المقععد
ععي م ع ح ال ععي الديلة ع عل ع ال ايي ع التماودي ع
ياخععتال .مععو ب المتماوععديب مععب الم اص ع الم ع
(صادو  ,لصام علي  2014صيح )64
يوععد اخ ع ف يه ع ا الممةععار يمععه االتياوةععاف الديلة ع التععي اعتمععدف ععي تحديععدلا مععااكا لععان المقععد ديلةععا
ام ال عل ع الممةععار القععانوني لتحديععد ديلة ع المقععد يم هععا اتياوة ع ةة ععا لد ع  1980حةععث ت ع ن المععاد
االيلعع علعع االتععي "-:تيبععى لعع االتياوةعع علعع عقععود البةععا المب معع يععةب ا عع ا .تو ععد امععالب
عملهل ي ديل مجتلي -:
أ -ع دما ترون ل الديل ديال متماود .
ن -ع دما تصة وواعد القانون الديلي الجاص ال تيبةى وانون ديل متماود .
– ال يمتععد يو ععود امععالب عمععا اال ع ا .ععي ديل مجتلي ع اكا لععل يتبععةب كلععي مععب ن ععوص المقععد اي
مب ان ممامالف سايق يةب اال ا .اي المملوماف التي ادل يها اال ا .وبا اي ا ال المقد.
د -ال ت خ ياالعتبار

دة اال

ا .اي ال ي المدنة اي التةاري أل

ا .المقد.

يل ع لي اتياوة ع اللععان لد ع  1986يالجاص ع يتحديععد القععانون يا ععا التيبةععى عل ع عقععود البةععععععععا
الععديلي للباععااا حةععث نةععدلا اعتمععدف عل ع الممةععار القععانوني ععي تحديععد ديلةععععععع المقععد يكلععي ععي
المععاد االيلعع م هععا حةععث تعع ن المععاد االيلعع مععب م هععا علعع االتععي "-:تحععدد االتياوةعع الحالةعع
القععانون يا ععا التيبةععى عل ع عقععود البةععا الععديلي للباععااا لععاالتي-:ن – ععي الحععاالف االخ ع التععي
يو ععد ةهععا ت ععازب للقععوانةب يععةب ديل مجتلي ع مععالل يرععب ل ع ا الت ععازب نععات ق ع عععب اختةععار اال ع ا.
للقععانون يا ععا التيبةععى ل ال ان ل ع االتياوة ع امتععازف يانهععا اخ ع ف ال ع انععا ل ع ا الممةععار يالممةععار
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االوت ععادن اياععا حةععث تاععم ء نيععن المععاد المصععار الةهععا مععا يععدل عل ع اعتبععار المقععد ديلةععا ع ععدما
يرععون لأل عع ا .م سدععاف ععي ديل مجتليعع ان اكا مععا ات ععا المقععد ياوت ععاد ال.عع مععب ديلعع يلعع ا
لععو الممةععار االوت ععادن حةععث ن ععء ععي المععاد االيلعع /أ م هععا علعع  "-:ع ععدما يرععون لأل عع ا.
م سداف ي ديل مجتلي ".

ثانيا -:المعيـــــار االقتصــــادي
يمو عا لع ا الممةععار الع ن يمعد مععب الممععاية الةديععد يالتعي مععب خاللهععا يمرععب تحديعد ديلةع المقععد مععب
خععالل عملةععاف المععد يالةععقر التععي يتيلبهععا المقععد يتبععادل القععةل يععةب الععديل اي اكا تملععى المقععد يم ععالح
التةععار الديلة ع " (يععاووف  ,محمععود محمععد  2004صععيح )52حةععث ال يمرععب ا ععيال صععي الديلة ع عل ع
المقععد يععال وب علعع ع اصعع هععو ال يمتععد معع.ال يالة دععة اي محععا االيعع ام اي مرععان الت يةعع يانمععا
يمتععد يالمالوععاف القانونةعع التععي تتةععايز ال يععاو االوت ععادن الععو ي اي يانتقععال الدععلا اي الجععدماف
اي االمععوال عبعع الحععديد " (الم عع ن محمععد يلةععد  2002صععيح  )176معع.ال عقععد البةععا يرععون ديلةععا
اكا معا تععل نقعا الباععااا معب يلععد البعااا الع يلعد المصععت ن يانتقعال مععب الباعااا مععب يلعد المصععت ن الع
"
يلععد البععااا يعلةععب ععان المقععد ييقععد ال ععي الديلةعع اكا مععا اوت عع ايتععل ععمب حععديد ديلعع ياحععد
يمععد المقععد عقععدا داخلةععا المععا
(حوتععب  ,عععادل ايععو لصععةم محمععود  2005صععيح )48ييمبععار اخعع
لععان ياومععا اي م تبيععا ياالوت ععاد الععو ي لديل ع ياحععد حت ع يان تاععمب ع ع ا ا بة عا " (سععالم
 ,احمد عبد الر يل  1985صيح )1089
ييالتععالي ععان الة دععة ي قععا لهعع ا الممةععار ال تمععد ع عع ا معع ا ععي التدععان المقععد صععي الديلةعع
يعلةععب ال يمرععب اعتمادلععا لاععاي لقسعع اد ي قععا لهعع ا الممةععار اال اكا تمععد المقععد حععديد اوت ععاد
الديل الواحد " (الةواد ,محمد صبحي خلف صيح .)176
ثالثا-:المعيـــــــــــار المــــــــــزدوج
نظعع ا لالخععتال .الحاصععا ععي تحديععد المق ععود يالمقععد الععديلي نظعع ا الن المقععد وععد يرتدععا صععيتب
الديلة ع بقععا للممةععار القععانوني دين ان يتحقععى الممةععار االوت ععادن قععد يععتل اي ع ام عقععد يععةب ا ع ا.
مععب دععةاف مجتلي ع يي ع لي يت ععا المقععد يععيل .مععب نظععام وععانوني يمععا كلععي ينععب ال يتمععد حععديد
اوت عععاد ديلع ع ياحعععد ةرعععون يع ع لي ديلةعععا قع ع معععب ي هع ع نظع ع الممةعععار القعععانوني دين الممةعععار
االوت عععادن .يلعع ا يعععدل علعع ان الممةعععار القعععانوني يمعععد اععععل يا عععما معععب الممةعععار االوت عععادن "
(سعععالم  ,احمعععد عبعععد الرععع يل  1985صعععيح )1090ييبعععدي ان لععع ا االمععع اد الععع االخععع
يالممةعععاريب القعععانوني ياالوت عععادن عععي ن ياحعععد يلعععو معععا تب عععا القاعععال الي ندعععي الحعععديث ع عععد
الت ععدن لمععد ديلة ع المقععد ععي م حل ع انتقالة ع حععايل ةهععا الةمععا يععةب الممةععاريب يصععوال لقو ع ار
يتراملهما اللتدان المقد عموما ال ي الديلة " (الم ن  2002صيح .)178
يي ععال علةععب يبععدي االخ ع يالممةععار المععقدي لععو اال اععا حةععث ال يمرععب اعتبععار عقععدا مععا ديلةععا اال
اكا اسععتو ي ال ععي الديلةعع ي قععا لمميةععاف الممةععاريب ممععا لععين يرععون مت ععا يععيل .مععب نظععام
وععانوني ييرععون محققععا لم ععالح التةععار الديلةعع ععي نيععن الووععء يلعع ا لععو االمعع العع ن ي لععد أن
تععوا الممةععار االوت ععادن لديلةعع المقععد يعع دن يالاعع ير العع التدععان ال اييعع المقديعع لليععايا
العععديلي ي عععى للممةعععار القعععانوني يالمرعععن ةع ع صعععحةح .ييج عععوص الة دعععة انعععب يعععال ل معععب
المةتهععا اال انععب ال يمرععب االعتمععاد علةهععا يحععدلا لاععاي لتحديععد القععانون الوا ععا التيبةععى علعع

7

Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences, Vol. 1 [2022], Iss. 3, Art. 15

المقععد الععديلي الن المقععد المبعع م يععةب متماوععديب يتمتمععان ية دععة ديلعع ياحععد لععةن لععب ععايا ديلععي
يل ع ا مععا الدتععب محرم ع ال ع قه الي ندععة حةععث ا ععارف ال ع مدععيل ت ععازب القععوانةب ال ت.ععار يصععين
متماوديب يحملون دة مصت ل لون االخة لةن لها ايا ديلي
" ) (batiffol; , et lagarde, 1983, p. 296كلععي أن الو ععا الاالععا ععي لعع المقععود لععو
اخععتال .الة دععة يال دععب للمتماوععديب حةععث أن واعععد الت ععازب ال يمرععب اعمالهععا أال ععي حال ع امتععداد
المقد عب الحديد لة بح المقد ديلةا (صادو  ,لصام علي صيح .)64
ممععا تقععدم يبععدي ان الة دععة ي ععور عامع ال تمععد ع ع ا مع ا ععي مع ح المقععد صععي الديلةع هععي ال
ت ععلح لوحععدلا ليسععاس ن ععيال اليععايا الععديلي علعع عقععود التةععار الديلةعع يعقععود الممععامالف
المالة ع يصععرا عععام .يعلةععب ععاكا لانععء الة دععة ت ع دن دير مععال ععي تحديععد القععانون الوا ععا التيبةععى
ععي مةععال المقععود التةععار الديلة ع
ععي مدععااا االحععوال الصج ععة .اال ان ديرلععا يرععون ة ع م ع
ييعععاالخن المقعععود االلرت ينةع ع يكلعععي لاعععمف ال اييع ع اليملةع ع يالو ةقعع يعععةب القعععانون الوا عععا
التيبةععى ييععةب تلععي المقععود  .اععال عععب ان االعتععداد ية دععة المتماوععديب يتيلععا التيلععد مععب دععة
اال ع ا .يمم ع امععالب توا ععدلل يالتحديععد لحظ ع انمقععاد المقععد يلععو مععا ي ععما التيلععد م ععب ععي
نياو المقود االلكترونية (دي  ,مدمود  2016صيح . )44
ياخة ع ا وععد يحععدا ي ععدد مو ععوب تحديععد الة دععة المصععت ل انععب وععد يععدعي احععد ا ع ا .المقععد امععام
وا ععي ال ععقاب يانععب لععب ال.عع مععب دععة يععي لعع الحالعع ي.ععار التدععاؤل عععب حععا لعع المدععيل
.يلق ايعع علعع لعع ا التدععاؤل يةععدر ي ععا التيعع و العع ال ظ يععاف التععي وةلععء يهعع ا ال ععدد يلمععا
ال ظ ي التقلةدي يال ظ ي الحدي .يعل ال حو االتي -:
اوال -:النظرة التقليدية في تحديد الجنسية
تدععت د لعع ال ظ يعع لحععا مصععرل ت ععازب الة دععةاف العع وواعععد ويمةعع محععدد مدععبقا اسععتق علةهععا
العع أن العع ا ح ععي اليقععب " (حععداد ,حيةظعع الدععةد  2007صععيح  68يمععا يمععدلا) ععي يمععه الي ععةاف
م هععا اعمععال دععة وا ععي ال ععقاب ع ععدما ترععون مععب نيععن دععةاف األ عع ا .المت ازععع المبععدأ
الدععااد لععو ان محرمعع ان ديلعع اكا مععا نظعع ف ععي مدععيل لععون احععد اال ععجاص مععب ي ةةهععا ام ال
يةععا ان تحععا ي ععى القععانون الععو ي لديل ع القا ععي " (يل ع ا مععا اخ ع يععب القععانون المععدني الم اوععي ,
حةععث ا ععارف اليق ع ال.انة ع مععب المععاد ( )33عل ع ( ان اال ععجاص ال ع يب ت.بععء لهععل ععي يوععء ياحععد
يال دععب العع المعع او الة دععة الم اوةعع ييال دععب العع ديلعع ا بةعع اي عععد ديل ا بةعع دععة تلععي
الديل  ,القانون الم اوي لو ال ن يةا تيبةقب ).
.امععا اكا لععل ترععب دععة القا ععي مععب يععةب الة دععةاف المتمععدد انععب يمرععب اعمععال الة دععة اليملةعع
يلععي الة دععة الحقةقةعع للصععجن ييمرععب التوصععا الةهععا عععب يععى الووععااا التععي يتعع ك تقععدي لا
لقا ي ال قاب" (عبد المال  ,عرا محمد  2006صيح .)210
ثانيا -:النظرية الحديثة في تحديد الجنسية
ال تدععت د ل ع ال ظ ي ع ال ع وواعععد محععدد مدععبقا لمععا ععي ال ظ ي ع التقلةدي ع لععةن ل ععاك ت ع ةح
لة دععة وا ععي ال ععقاب أي لة دععة ملة ع القا ععي ل ععا ال يرععون ملقمععا يحععا عععام يععا علةععب ال ظ ع
العع المدععيل المم ي عع امامععب علعع أنهععا مدععيل أيلةعع تايمعع لمدععيل أصععلة ت.ععور مععب خاللهععا ي
ييرععون مععب الم اسععا حلهععا -يلععو مععا ن يععد -ي قععا ليبةم ع المدععيل األصععلة يلععد ها يالااي ع م هععا
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يكلععي ي عمععال ال ع يا الةول ي ع يالممةق ع لقاعععد الت ععازب مععب ععمب ال ظ ع الو ةية ع للمدععيل ييمععا
يحقععى م ععلح المتماوععديب ييالاععل توومععاتهل المصعع يع " ( اععون  ,مةععا عبععد  2008صععيح
)370
المطلب الثاني
موقف التشريعات القانونية من تطبيق قانون الجنسية المشتركة
اختليععء ممظععل التصعع يماف حععول مووععا اال اععلة لقععانون الة دععة المصععت ل لأل عع ا .المتماوععد
ععبمه التصعع يماف الو ةعع اعتمععدف ممةععار الة دععة المصععت ل لأل عع ا .لاععاي احتةععا ي يععتل
اللةععول الةععب ع ععد ةععان وععانون االراد لرعع هل اختليععوا ععي ت تةبععب يمععد م حععب االيلويعع عععب يععاوي
الاعععواي " (امعععةب ,م اصعععف  2019صعععيح . )42يمعععب لع ع التصع ع يماف التصع ع يا الةقااع ع ن حةعععث
ن ععء اليقعع ال.انةعع مععب المععاد ( )18مععب القععانون المععدني الةقااعع ن لدعع 1975علعع " ععي حالعع
ععععدم اختةعععار اال عع ا .لقعععانون يحرعععل عقعععدلل انعععب ييبعععى وعععانون معععو هل المصعععت ك اي دعععةتهل
المصت ل " ...
يالح ع عل ع ل ع المععاد ان المصعع ب الةقاا ع ن وععد مععا مععب الة دععة المصععت ل لأل ع ا .ععاي
اس ع اد احتةععا ي يععتل اللةععول الةهععا ععي حععال ةععان وععانون االراد مجاليععا ي ع لي نه ع يمععه التص ع يماف
الم ية ع التععي لععل تيخ ع يه ع ا الاععاي ععي حععال ةععان وععانون االراد .يمععب التص ع يماف اال بة ع التععي
اخعع ف يهعع ا الاععاي القععانون المععدني االييععالي ال ععادر ععي  4اي يععا لدعع  1942ا ععار ععي المععاد
( )25م ععب ال ع ان " ععي حععال ةععان اختةععار اال ع ا .للقععانون الوا ععا التيبةععى عل ع عقععودلل ععان
االلتقامععاف ال ا عع مععب لعع المقععود ترععون محرومعع يقععانون الة دععة المصععت ل لليعع ةب اكا اتحععدا
دععة امععا اكا اختليععا دععة ععان ل ع االلتقامععاف ترععون محروم ع يقععانون ديل ع محععا اي ع ام المقععد"
( Article 25"in the absence of the choice of the partiesFor the law
applicable to their covenants, the obligations arising from these
covenants are governed by the law of the joint nationality of the two
parties if they have united nationality, but if they differ in nationality,
these obligations are governed by the law of the country where the
",contract was concluded
) .يلعع لي االمعع يال دععب للقععانون المععدني االسععباني لدعع  1974حةععث تعع ن المععاد ( )5/11م ععب
عل ع انععب " تجاععا االلتقامععاف التماوديعع ععي حال ع تجلععف وععانون االراد ال ع يح لقععانون الة دععة
المصععت ل للمتماوععديب ان اتحععدا ععي الة دععة يع ععد تجليهععا لقععانون محععا اوامتهمععا المادي ع المصععت ل
ياال لقععانون محععا ايعع ام الت عع the contractual obligations Article 11/5 "( " .
in the event that the law of the express will fails to comply with the law
of the joint nationality of the contracting parties if they are united in
nationality, and in the event of their failure, the law of the place of their
common residence, otherwise it is the law of the place of concluding the
”disposition
امععا يال دععب للمص ع ب الم اوععي انععب لععل يمتععد يالة دععة المصععت ل لأل ع ا .لاععاي اس ع اد احتةععا ي
يلععع لي االمععع يال دعععب للقعععوانةب المقارنععع لالقعععانون المعععدني االردنعععي يالم ععع ن يالتوندعععي
يالدويدعع ن" (اخعع القععانون الدويدعع ن يالتوندععي يانسعع اد المعع ن يكلععي يتيبةععى القععانون االل.عع
صععل يالمقععد حةععث م حععء سععلي تقدي يع للقا ععي ععي تحديععد القععانون الوا ععا التيبةععى ي قععا لظ ع ي.
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لععا حالعع علعع حععد  .حةععث تعع ن المععاد  117مععب القععانون الععديلي الجععاص الدويدعع ن لدعع
 "1987عل ع " .1ععي ةععان اختةععار القععانون يجاععا المقععد لقععانون الديل ع التععي ي ع تب يهععا ارتبا ععا
ي ةقععا " يقايلهععا نععن المععاد ( )62ععي القععانون الععديلي الجععاص التوندععي لدعع  .1998حةععث تعع ن
عل ع "...اكا لععل تحععدد اال ع ا .القععانون الم يبععى يمتمععد وععانون الديل ع التععي يو ععد يهععا مق ع الي ع .
الع ن يرعون التقامعب مع ا عي ترةةععف المقعد اي مقع م سدعتب اكا لعان المقععد وعد ايع م عي نيعاو نصععا
مه ي اي تةارن ").
يي يبععى االمع اياععا علع اتياوةع ريمععا لدع  1980هععي يععديرلا لععل تمتععد ياععاي الة دععة لممةععار
يمرععب االخعع يععب نيةععاد وععانون يحرععل المقععد الععديلي حةععث ععالف المععاد ()4م هععا تحععء ع ععوان
القععانون الميب عى ععي حال ع ةععان االختةععار يلععل تص ع ال ع اعتمادلععا عل ع ل ع ا الاععاي اي ان ععاي
اخعع محععدد ي ععى معع ه االسعع اد الةامععد"( Article 4 - Applicable law in the event of failure to
choose

"1. To the extent that the law applicable to the contract is not chosen in
accordance with Article 3, the contract shall be governed by the law of
the country with which it is closely related. However, the severable part
of the contract which is more closely related to another state may by
ال ععالب عل ع ن ععوص ل ع exception be subject to the law of that other state".
االتياوة م صور عل المووا االتي
http://www.jus.uio.no/lm/ec.appcable.law.contracts.1980/doc.html

يعلةعععب يتبعععةب ان الة دعععة المصعععت ل لأل عع ا .تةعععد مرانعع لهعععا عععي يمعععه العععديل حةعععث تم حهعععا
يمععب
االيلويعع عععب يقةعع الاععواي اي تةملهععا ععمب الاععواي االحتةا ةعع علعع سععبةا التععدر
ناحةعع اخعع نةعععد ان ل عععاك ديل اخعع تدعععتبمد اعتمادلعععا عععي تصعع يماتها لاعععاي اسعع اد يعععتل
اللةول الةب ي حال ةان وانون االراد .
يي ععال علعع مععا تقععدم يتاععح انععب ععي ععا ةععان وععانون االراد ي ععما اعتمععاد دععة المتماوععديب
يحععدلا لتحديععد القععانون الوا ععا التيبةععى يانمععا اليععد مععب تمقيقلععا ياععاي اخ ع لتقوي ع ال ععل يععةب
المقععد يالقععانون الوا ععا التيبةععى علعع نحععو يحقععى المععدل ياالمعععان الم صععود مععب وبععا اال عع ا.
.يحدع ع ا معععا المصع ع ب الم اوعععي ع عععدما لعععل يع ع ن علع ع االخع ع يهع ع ا الاعععاي نظع ع ا لالنتقعععاداف
المو ه الةها .
يان ععا ال ع كلععي ععان ععواي انس ع اد االحتةا ة ع المحععدد مدععبقا مععب وبععا المص ع ب يمععب ععم ها
ععاي الة دععة ة ع لا ةع لتععو ة القععدر الععالزم مععب الحماي ع التععي يحتا ععععها الي ع  .الاععمةف ه ع
.
الاواي تيبى عل لا المقود ع د ةان وانون االراد يدين م اعا ليبةم ينوب لا عقد
علةععب نقتعع ا علعع المصعع ب الم اوععي االخعع يععالم ه العع ن اعتمععد المصعع ب الدويدعع ن يااللمععاني
يالتوندعععي ياالخع ع يعععالم ه المع ع ن يتع ع ك سعععلي تقدي يع ع للقا عععي عععي تحديعععد القعععانون الوا عععا
التيبةعععى يكلعععي ياختةعععار القعععانون االي عععى صعععل يالمقعععد يالع ع ن يحقعععى المدالع ع ييحمعععي التوومعععاف
المص يع لأل ا. .ييرون ال ن لاالتي :
" ععي حععال
ارتبا ا ي ةقا"
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الخاتمة
يمععد ان انتهة ععا مععب مو ععوب يح .ععا الموسععوم ن(دير الة دععة ععي تحديععد القععانون الوا ععا التيبةععى
ي ا ةان التحديد االرادن -دراس مقارن ) توصل ا ال الل ال تاا يالتوصةاف االتة :
اوال :النتائج
 .1تمععد الة دععة ععاي اس ع اد احتةععا ي محععدد مدععبقا مععب وبععا المص ع ب ععي حععال ةععان وععانون
االراد ياعتبععار ان اال عع اد عععاد مععا يرونععوا علعع درايعع يقععوانةب الديلعع التععي يتمتمععون
ية دععةتها يععا يييت ع ن ععةهل كلععي ييالتععالي انععب ال يمرععب ميععا تهل يتيبةععى وععانون ا بععي
ود ال يجدم م الحهل ع د تيبةقب عل المقد محا ال قاب.
 .2ان الة دععة المصععت ل لأل عع ا .تةععد مرانعع لهععا ععي يمععه الععديل حةععث تم حهععا االيلويعع
عععب يقةعع الاععواي اي تةملهععا ععمب الاععواي االحتةا ةعع علعع سععبةا التععدر لمععا ععي
القععانون الةقااعع ن ياالييععالي ياالسععباني يمععب ناحةعع اخعع نةععد ان ل ععاك ديل اخعع
تدععتبمد اعتمادلععا ععي تصعع يماتها لاععاي اسعع اد يععتل اللةععول الةععب ععي حععال ةععان وععانون
االراد لمععا ععي القععانون الم اوععي يحد ع ا مععا المص ع ب الم اوععي يمععدم اعتععداد يه ع الاععاي
لانععء الة دععة تعع دن دير مععال ععي تحديععد القععانون الوا ععا التيبةععى ععي مدععااا االحععوال
ععي مةععال المقععود التةععار الديلةعع ييععاألخن
الصج ععة .اال ان ديرلععا يرععون ةعع معع
المقععود االلرت ينة ع يكلععي لاععمف ال ايي ع اليملة ع يالو ةق ع يععةب القععانون الوا ععا التيبةععى
ي تلي الحال ييةب المقد.
 .3ي ععما اعتمععاد دععة المتماوععديب يحععدلا لتحديععد القععانون الوا ععا التيبةععى يانمععا اليععد مععب
تمقيقلععا ياععاي اخ ع لتقوي ع ال ععل يععةب المقععد يالقععانون الوا ععا التيبةععى عل ع نحععو يحقععى
المععدل ياالمععان الم صععود مععب وبععا اال ع ا. .يحد ع ا مععا المص ع ب الم اوععي ع ععدما لععل ي ع ن
عل االخ يه ا الااي نظ ا لالنتقاداف المو ه الةها.
 .4ان الة دععة ي ععور عامعع ال تمععد ع عع ا معع ا ععي معع ح المقععد صععي الديلةعع هععي ال
ت عععلح عععي كاتهعععا ليسعععاس ن عععيال اليعععايا العععديلي علع ع عقعععود التةعععار الديلةعع يعقعععود
الممععامالف المالةعع يصععرا عععام لععون المقععد المبعع م يععةب متماوععديب يتمتمععان ية دععة ديلعع
ياحد لةن لب ايا ديلي.
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ثانيا -:التوصيات
 .1نقت ع ا عل ع المص ع ب الم اوععي االخ ع يم ع ه االس ع اد الم ع ن ياعيععال سععلي تقدي ي ع للقا ععي
ياختةععار القععانون الم اسععا يالعع ن يعع تب يالمقععد ي ععل ي ةقعع يعلعع نحععو يحقععى المدالعع
ياالمععان الم صععود مععب وبععا اال ع ا .ييرععون ال ع ن لالتي" ععي حععال ةععان اختةععار القععانون
الوا ا التيبةى يجاا المقد لقانون الديل التي ي تب يها ارتبا ا ي ةقا "
 .2نقت ع ا عععدم االعتععداد يالة دععة المصععت ل لأل ع ا .ععي مةععال المقععود الديلة ع يكلععي لاععمف
ال ايي ع اليملة ع يالو ةق ع يععةب القععانون الوا ععا التيبةععى ععي تلععي الحال ع ييععةب المقععد .لمععا ان
االعتععداد ية دععة المتماوععديب يتيلععا التيلععد مععب دععة اال عع ا .يتحديععد امععالب توا ععدلل
لحظع ايع ام المقععد يلععو امع ي ععما التيلععد م ععب ععي مةععال تلععي المقععود ياعتمععاد لع ا االمع
لمبععدأ عععام مععب مبععادن القععانون الععديلي الجععاص يمرععب ال ع ن علةععب ععي االتياوةععاف التععي تمقععد
مدععتقبال يهعع ا المةععال ياوت ععار االخعع يهععا ععي مدععااا االحععوال الصج ععة لععون لهععا دير
ي ل المدااا .
م
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