
 المادة :القانون الدولً الخاص                                

 المرحلة : الرابعة                                         

 الدراستٌن )الصباحٌة والمسائٌة (                              

 عنوان المحاضرة                                         

 )القانون الواجب التطبٌق على االحوال الشخصٌة (                   

                                  تناولت المحاضرة المحاور االتٌة

                                                                                                    

حدٌفففد القفففانون الواجفففب التطبٌفففق علفففى العالفففات القانونٌفففة المتضفففمنة االحفففوال الشخصفففٌة وت(تعرٌففف  1)

السفففائدة ب فففصا الخصفففوص عنصفففر اجنبفففً تٌمفففا ٌتعلفففق بفففاالحوال الشخصفففٌة وبٌفففان االتجا فففات ال ق ٌفففة 

وحجفففص اصفففحاب افففل اتجفففاه و فففصه االتجا فففات  فففً امفففا تطبٌفففق لفففانون المفففوطن او لفففانون الجنسفففٌة وان 

           ن الجنسفففففٌة النسففففجاما مفففففد االتجفففففاه السففففائد تفففففً  فففففصا القفففففانون القففففانون العرالفففففً اخفففففص بتطبٌففففق لفففففانو

                                        

(بٌان الحلول ال ق ٌة والتشرٌعٌة تً حالة تعدد الجنسٌة او انعدام ا تٌما ٌتعلق تحدٌد القانون الواجب 2)

مول  المشرع العرالً بان القانون الواجب  التطبٌق على االحوال الشخصٌة تً  صه الحالة والتااٌد على

العرالً اصا اان الشخص المتعدد الجنسٌة ٌحمل الجنسٌة العرالٌة  التطبٌق تً حالة تعدد الجنسٌة  و القانون

اما اصا لم ٌان  صه الشخص ٌحمل الجنسٌة العرالٌة تان القانون الواجب التطبٌق  و لانون الجنسٌة ال علٌة 

عدٌم الجنسٌة تان القانون الواجب التطبٌق  و لانون الموطن او لانون محل االلامة تً  اما اصا اان الشخص

                                                                                                  حالة انعدام الموطن

االجنبً وا لٌتا وبٌان حام القانون ( البحث تً القانون الواجب التطبٌق على حالة الشخص المعنوي 3)

المدنً العرالً لد تضمن صلك التعرٌ  بالشخص المعنوي واسباب وجود الشخصٌة المعنوٌة ومن ثم 

( من القانون المدنً العرالً والتً تضمنت لاعدة عامة و ً 44التطرق بالت صٌل الى احاام المادة )

دارة الرئٌسً ال علً ( واستثنا  على  صه القاعدة )خضوع الشخص المعنوي االجنبً الى لانون مراز اال

ٌقضً بخضوع الشخص المعنوي االجنبً الى القانون العرالً اصا باشر نشاطا الرئٌسً تً العراق حتى لو 

بخصوص تحدٌد ا لٌة  44اان مراز ادارتا الرئٌسً ال علً خارج العراق ومن ثم بٌان نطاق تطبٌق م 

                                                                                           الشخص المعنوي االجنبً

احاام القانون العرالً بخصوص تحدٌد القانون الواجب التطبٌق على ا لٌة الشخص الطبٌعً من  ( بٌان4)

                                                                                                 خال النقاط االتٌة

                                                                                         )ا( تعرٌ  انواع اال لٌة 



                  من القانون المدنً العرالً الخاصة با لٌة االدا  تقط 1  11)ب(تحدٌد نطاق تطبٌق المادة 

    

)ج( بٌان القانون الواجب التطبٌق على ا لٌة الوجوب وان  صا القانون ٌختل  بحسب الحق الصي ٌراد معرتة 

                                                                         اون الشخص ٌتمتد ب ا او ال ٌتمتد ب ا

                                     واجب التطبٌق علٌ ا)د( بٌان حاالت عدم اال لٌة الخاصة وتحدٌد القانون ال

)ه(تحدٌد القانون الواجب التطبٌق بخصوص اشخاص غٌر ااملً اال لٌة )المجنون او المعتوه او المحجور 

علٌا ومن  م تحت الوالٌة او الوصاٌة او القوامة حٌث ٌاون القانون الواجب التطبٌق  و لانون الدولة التً 

ٌ ا ( وان  صا القانون ٌحام جمٌد المسائل المتعلقة لحماٌة االشخاص نالصً اال لٌة اما االجرا ات ٌنتمون ال

                                                                                       تان ا تخضد للقانون العرالً 

                                                ام ا .الخاصة باال لٌة وبٌان ح)و( تعرٌ  العوارض القضائٌة 

              ( البحث تً االستثنا ات الواردة على خضوع اال لٌة لقانون الجنسٌة و صه االستثنا ات  5ً)

)ا( اال لٌة الخاصة بالجنسٌة حٌث تخضد ا لٌة االجنبً والعرالً لحام واحد تٌما ٌتعلق بالمسائل الخاصة 

( من لانون الجنسٌة 1ة و ً اامالا الثامنة عشر من العمر بحسب التقوٌم المٌادي وصلك بموجب )مبالجنسٌ

                                                                                                                 الناتص 

        حٌث تخضد لقانون الدولة التً ٌنتمً الٌ ا الملتزم  )ب( اال لٌة الخاصة تً االلتزام بالورلة التجارٌة

           بجنسٌتا تاصا احال  صا القانون الى لانون دولة اخرى اان لانون تلك الدولة  و الواجب التطبٌق 

 )ج( تحدٌد عوارض اال لٌة االخرى و ً النظام العام والغش نحو القانون والمصلحة الوطنٌة              

( البحث بالت صٌل بالمصلحة الوطنٌة باعتبار ا ماند من مواند تطبٌق القانون االجنبً من حٌث تعرٌ  ا )د

 وشروط ا واالثار المترتبة على وجود ا                                                                    

-لزواج                                        وسنتناول تً المحاضرة القادمة القانون الواجب التطبٌق على ا  

                                                 وهللا ولً التوتٌق     

    مدرس المادة :د.علً حمٌد                                                                                       


