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 تعريف القانون الدويل اخلاص:  - 
هو جمموعة القواعد القانونية ذات الطبيعة املختلطة اليت تنظم عالقات األفراد املشتملة على عنصر أجنيب 

 عن طريق قواعد موضوعية )مادية(.
ابلرغم  من حداثة استعمال اصطالح )القانون موضوعات القانون الدويل اخلاص ومصادره وطبيعته: * 

حيث  ستوريجوزيف story    األمريكي على يد الفقيه 1834الدويل اخلاص( والذي مت ألول مرة سنة 
فقد انتشر وذاع صيته بشكل سريع حيث استعمله بعد ذلك الفقيه الفرنسي  ألف كتاب تنازع القوانني 

foelix  وبعدها شاع  حيث تناول موضوع اجلنسية وتنازع األحكام القضائية األجنبية  1843سنة
مل يتحقق هذا اإلمجاع الذي حظي به االصطالح لتعريف القانون الدويل معظم دول العامل  استعماله يف

اخلالف حمتدماً بشأن هذه املسائل حىت اآلن, وال داعي للغرابة إذا  وال ملوضوعاته وال لطبيعته إذ بقى اخلاص
التقنني حمدد املالمح والنطاق , بل أبرزه الفقه وقدم  علمنا أن القانون الدويل اخلاص مل ينشأ قانوانً كامل

رجاله اجلهد الكبري يف إاثرة املشكالت الداخلة يف نطاقه ويف صياغة احللول هلذه املشكالت يف أكثر من 
ن القانون الدويل اخلاص علم مركب نتيجة إلاثرته مشكالت عالوة على ما تقدم فإ دولة من دول أوراب.
وأصول احملاكمات وذلك  والتجاري واحد, كالقانون املدينلقانون يف آن افرع من فروع تتعلق أبكثر من 

العالقات اليت تتعدى حدود الدولة الواحدة, مما كان هلا اآلاثر الكبري يف إاثرة اجلدل حول طبيعة هذا بصدد 
مع فروع القانون األخرى بعني االعتبار حداثة هذا العلم ابملقارنة  األخذالعلم وتعريفه وحتديد نطاقه, مع 

 كالقانون املدين مثاًل.
العالقات اليت تتم بني األفراد يف  العالقات بني الدول وعالقات األفراد املشتملة على عنصر أجنيب: -

 .أي دولة من الدول أما أن تكون عالقات وطنية أو أن تكون عالقة مشتملة على عنصر أجنيب 
العالقات الوطنية : وهي العالقات اليت تتم بني أفراد  وطنية أي طريف العالقة وموضوعها  النوع األول :

يف سورية هنا العالقة وطنية وهذا النوع ال آخر قام بشراء منزل من سوري  سوري شخص مثال : 0وطين
نا تطرح مشكلة هشتملة على عنصر أجنيب : املوطنية الالعالقات النوع الثاين :  -يثري لدينا أي مشكلة .

ابرتكاب حادث سري يف تركيا , أو سوري  تزوج من تونسية القانون الدويل اخلاص , حيث إذا قام سوري 
                                               حيث تكون العالقة أو املوضوع مشتمل على عنصر أجنيب.



 المحاضرة األولى – جنسية

  
 

2 

ما الفرق بني القانون الدويل العام والقانون  نفسبببه:ني الدول والسببب ال اليط ي ر  ابلنسببببة  للعالقات ما ب -
من املعلوم أن العالقات النامجة عن قيام اجملتمع الدويل ال تقتصرررررررررر على عالقات األفراد املشرررررررررتملة على الدويل اخلاص؟ 

خاص عنصرررررررر أجنيب بل تشرررررررتمل أيضررررررراً على العالقات بني الدول. وهذه العالقات املتبادلة بني الدول وغريها من األشررررررر
 الدولية تشكل موضوعاً ملا يسمى القانون الدويل العام.

وختتلف قواعد هذا القانون عن قواعد القانون الدويل اخلاص أبهنا تتجه ابخلطاب أصالً إىل الدول وغريها من الوحدات  -
واء أكانوا طبيعيني اليت تتمتع ابلشررخصررية الدولية, أما قواعد القانون الدويل اخلاص فتتجه إىل أشررخاص القانون اخلاص سرر

عضرررررررررررررها بعضرررررررررررررراً من حيث قو ا اإللزامية, فقواعد القانون الدويل اخلاص قواعد وختتلف هذه القواعد عن ب أم اعتباريني,
قانونية وطنية أو مسررررتمدة من االتفاقات الدولية, تصرررردر عن السررررلطة التشررررريعية صرررراحبة السرررريادة يف الدولة وتلزم احملاكم 

 تتمتع, وخباصررررررررررررررة العرفية منها, ابلقوة أما قواعد القانون الدويل العام فهي قواعد عرفية أو تعاقدية ال -0الوطنية بتطبيقها
إذ ما تزال القوة اليت يوفرها ميثاق األمم املتحدة من أجل فرض  ؤيدات اليت تكفل احرتام تطبيقها,نفسرررررررررررها من اإللزام وامل

 احرتام هذه القواعد وتطبيقها على الدول ضئيلة األثر والفاعلية.
وذلرك ألن مؤيرد القرانون ن القانون الدويل العام, علل؟ سبببببببببب ال: القانون الدويل اخلاص أقوق م الت بي  م 

 الدويل العام هو االتفاقيات الدولية وابلتايل الدولة تستطيع التهرب من تطبيق هذه االتفاقيات. 
أمرررا يف القرررانون الررردويل اخلررراص فرررالقوانني هي اليت حتكم وليا اإلرادة كمرررا يف االتفررراقيرررات الررردوليرررة وابلترررايل ال  -

 الدولة التهرب من تطبيق القانون.تستطيع 
تنازع القوانني: تثري عالقات األفراد املشتملة على عنصر أجنيب مشكلة  -1: موضوعات القانون الدويل اخلاص*

الدول هامة وأساسية, هي مشكلة تنازع القوانني, وبتعبري آخر مشكلة حتديد القانون الذي حيكمها من بني قوانني 
ألن اتصال عناصر العالقة القانونية بدول خمتلفة ذات تشريعات متباينة يسمح  القة,اليت تتصل هبا هذه الع

إبمكان إخضاع هذه العالقة إىل أكثر من قانون واحد, حبيث ميكن القول أبن مثة تنازعاً بني قوانني هذه الدول 
نزاع حول ملكية العقار, عندها  ابع سوري إىل فرنسي عقاراً موجوداً يف إيران مث اثر أذا سؤال:حلكم هذه العالقة. 

هل هو القانون السوري )قانون البائع( أم القانون  ,جيب البحث عن القانون الذي حيكم صحة عقد البيع وانتقال امللكية
الفرنسي )قانون املشرتي( أم القانون اإليراين )قانون موقع املال(؟ فكيف يتم حتديد هذا القانون وحل التنازع بني هذه 

عدان إىل اتريخ القانون الدويل اخلاص لوجدان أن هذه املشكلة كانت من أوىل املشكالت اليت لو  ني املختلفة؟القوان
ولقد أوجد الفقهاء , وع األصيل هلذا الفرع من القانونوهي حبق تعد املوض سها على الفقهاء حبثاً عن حل هلا,طرحت نف

غري أن الفكر احلقوقي احلديث قد ابتدع وسيلة فنية  فيما بعد,سنرى مذاهب شىت حلل تنازع القوانني على حنو ما 
أجنيب, وذلك عن  تساعد على حل هذا التنازع ابختيار أفضل القوانني وأنسبها حلكم العالقات ملشتملة على عنصر

 0أو قواعد تنازع القوانني اإلسنادتعني القانون الواجب التطبيق تسمى قواعد  سناديةاطريق وضع قواعد 
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واليت تنص على  ( من القانون املدين السوري19ة )اليت جاءت يف املاد إلسنادوميكن أن نورد مثاالً هلا, قاعدة  -
أنه: )يسري على احليازة وامللكية احلقوق العينية األخرى قانون املوقع فيما خيتص ابلعقار...(. ومبوجب هذه 

فيما لو أثري النزاع أمام  قانون السوري والفرنسي واإليراين,الالقاعدة ميكن فض التنازع القائم يف املثال السابق بني 
 ابألخذ بقانون موقع العقار وهو هنا القانون اإليراين. ,القاضي السوري

وإن حل التنازع عن طريق اختيار أحد القوانني حلكم العالقة القانونية على هذا النحو, ال يعين مطلقاً تغليب  -
أخرى لكونه كذلك, بل انتقاء أفضل القوانني وأنسبها حلكم العالقة القانونية بطريقة  قانون دولة على قانون دولة

وبغّض النظر عن هوية القوانني املتنازعة, سواء أكان  -0جمردة وبصورة مسبقة اعتماداً على طبيعتها احلقوقية
التنازع قائماً بني قانون وطين وقانون أو عدة قوانني أجنبية, أم بني قوانني أجنبية فيما بينها, وسواء أدى ذلك إىل 

ليبه على فاألخذ ابلقانون اإليراين يف املثال السابق قد مت ليا على أساس تغ ,األجنيبتطبيق القانون الوطين أم 
وتتميز قواعد تنازع القوانني, ابإلضافة  ,القانون السوري والفرنسي لكونه قانوانً إيرانياً, وإمنا لكونه قانون موقع املال

اع إىل قانون دولة معينة دون أن سنادية غري مباشرة, مبعىن أهنا تسند النز إإىل كوهنا قواعد عامة وجمردة, أبهنا قواعد 
سناد متيزاً هلا من القواعد املوضوعية أو املادية اليت وهلذا مسيت بقواعد اإل ,) أي حتيل(عهيف موضو فصل مباشرة ت

( من القانون املدين ال تبني شروط 19سناد اليت جاءت هبا املادة )فقاعدة اإل ,شرًة يف موضوع النزاعتفصل مبا
الرجوع إىل أحكامه املوضوعية ملعرفة هذه صحة البيع وانتقال امللكية بل تعني القانون الواجب التطبيق الذي جيب 

  الشروط وحلل النزاع.
ويقتصر نطاق تنازع القوانني يف الفقه التقليدي على القوانني اليت حتكم أصاًل عالقات األفراد فيما لو مل تتطرق إليها  -

  األحوال الشخصية. الصفة األجنبية, ويقصد بذلك القوانني اخلاصة كالقانون املدين والقانون التجاري وقانون
فال ميكن تصور التنازع بصدد العالقات املشتملة على عنصر أجنيب إال بني قانون مدين سوري وقانون مدين أجنيب أو  -

أما القوانني العامة كالقانون اجلنائي واإلداري والدستوري ,بني القانون التجاري السوري والقانون التجاري اليوانين مثالً 
فال تنازع بينها دولياً, وتثري هذه القوانني يف النطاق الدويل مشكلة أخرى غري مشكلة تنازع القوانني,  ,واملايل...إخل

 هي مشكلة حتديد نطاق تطبيقها من حيث املكان.و 
تثري عالقات األفراد املشتملة على عنصر أجنيب مشكلة أخرى هي مشكلة تنازع االختصاص القضائي الدويل:  -2

القضائي الدويل, أي حتديد احملكمة املختصة دولياً للنظر يف منازعات األفراد اليت تنشأ بصددها, تنازع االختصاص 
فكما أن اتصال العالقة حبكم عناصرها أبكثر من دولة يؤدي إىل تزاحم قوانني هذه الدولة حلكمها, كذلك فإن 

حماكمها للنظر يف منازعات األفراد الناشئة تعدد الدول اليت تتصل هبا عناصر العالقة نفسها يؤدي أيضاً إىل تزاحم 
كائن يف إيران يقوم التنازع أيضاً بني احملاكم الوطنية السورية واحملاكم اإليرانية ففي املثال السابق املتعلق بعقار   ,عنها

 0واحملاكم الفرنسية
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األجنبية: اإليرانية أو الفرنسية؟ األمر الذي يستدعي البحث عن احملكمة املختصة, هل هي احملاكم الوطنية أم احملاكم  
لقد جرت الدول من أجل حل تنازع االختصاص القضائي الدويل على وضع قواعد تبنّي احلاالت اليت تكون فيها 

وذلك  ,حماكمها الوطنية خمتصة للنظر يف القضااي املشتملة على عنصر أجنيب, تسمى قواعد تنازع االختصاص الدويل
( على حاالت 10( إىل )3عندما نص يف املواد من )املدنية  يف قانون أصول احملاكماتكما فعل املشرّع السوري 

( من هذا القانون واليت تقول: 3اختصاص احملاكم السورية, وميكن أن نورد مثاالً هلا القاعدة اليت جاءت هبا املادة )
  سورية(.)ختتص احملاكم السورية ابلدعاوى اليت ترفع على أجنيب إذا كان له موطن يف 

وترتبط مبشكلة تنازع االختصاص القضائي الدويل مشكلة أخرى من مشكالت القانون الدويل اخلاص هي  -
مشكلة تنفيذ األحكام واألوامر والسندات األجنبية واليت يطلق عليها اسم )اآلاثر الدولية لألحكام(, فاحلكم الصادر 

له إذا مل يتمتع أبي أثر له خارج بلد احملكمة اليت أصدرته, لذلك عن حمكمة أجنبية يبقى جمرداً من أية قيمة حقوقية 
تعمد الدول, حرصًا منها على توفري احلماية القانونية حلقوق رعاايها ومعامال م يف إطار اجملتمع الدويل وبدافع 

ني األجنبية ضمن املصلحة املشرتكة هلا, على السماح بتنفيذ األحكام القضائية والسندات واألوامر وأحكام احملكم
 شروط معينة تكفل هلا تنفيذ أحكامها يف اخلارج من جهة وتضمن استمرار العالقات الدولية لألفراد من جهة أخرى.

يتوقف تشكل العالقات املشتملة على عنصر أجنيب إىل حد كبري على حتديد املركز القانوين لألجانب:  -3
وكما عرفنا سابقاً, فإن مشكلة تنازع  ,احلقوق خارج إقليم دولته االعرتاف للشخص األجنيب إبمكانية التمتع ببعض

القوانني, املوضوع األصيل للقانون الدويل اخلاص, مل تظهر إال منذ أن بدأت الدول تعرتف لألجنيب عنها ابلشخصية 
ن تثور يف سورية القانونية وإمكانية متتعه ببعض احلقوق, فال ميكن أصاًل ملشكلة حتديد القانون الواجب التطبيق أ

يتمتع حبق امللكية مبوجب أحكام القانون السوري.  بشأن ملكية مال موجود فيها إذا كان األمر يتعلق أبجنيب ال
فقبل البحث عن القانون الذي حيكم ممارسة األجنيب حلق ما, جيب أوالً معرفة ما إذا كان هذا األجنيب أهالً للتمتع 

وتشكل جممل القواعد الناظمة ألهلية األجانب للتمتع ابحلقوق على األرض الوطنية ومحايتها ما يسمى ابملركز  ,به
 القانوين لألجانب.

لوال تعدد الدول واختالف جنسيات األفراد ملا أمكن اجلنسية: حتديد تبعية الفرد السياسية إىل دولة معينة:  -4
صر أجنيب أو العالقات ذات الطابع الدويل, وأن الصفة األجنبية ميكن أن تصور قيام العالقات املشتملة على عن

تلحق أبحد عناصر العالقة القانونية استناداً إىل تبعية أحد أطرافها السياسية, أي استناداً إىل جنسيته, ومتهد يف كثري 
مبوجب تبعية الفرد السياسية كما أنه يتم   ,من احلاالت لنشوء تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدويل

 حتديد مركزه القانوين وتوزيع األفراد يف اجملتمع الدويل.



 المحاضرة األولى – جنسية

  
 

5 

 ,لذلك حترص كل دولة على حتديد التابعني هلا, املكونني لعنصر الشعب فيها, عن طريق تنظيم أحكام جنسيتها -
فيعد الشخص  ,صاحلها الوطنيةفتحدد الشروط والطرق اليت تكتسب هبا وأسباب فقدها وفق االعتبارات اليت ختدم م

 وطنياً ابلنسبة إىل دولة معينة ومتمتعاً جبنسيتها وفقاً ألحكام قانوهنا اخلاص هبا.
وأحكام اجلنسية العربية السورية نظمها املشرّع بقوانني خاصة تعاقبت  ,فإذا مل يعد كذلك اعترب أجنبيًا ابلنسبة هلا 

 وتعديالته. 1969( لعام 276وكان آخرها املرسوم التشريعي رقم ) ,هابتعاقب األحداث السياسية يف بالدان وتطور 
وهكذا يتبني لنا أن اجلنسية كرابطة بني الفرد والدولة حتدد تبعيته السياسية إىل هذه الدولة تعد سبباً أو علة لنشوء  -

التمتع ابحلقوق, وتشكل  تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدويل ومقدمة أولية ضرورية للفصل يف مشكلة
 ابلتايل موضوعاً هاماً من موضوعات القانون الدويل اخلاص. 

 اخلاص وهي:من ضوء ما تقدم ميكن حصر املوضوعات اليت تدخل يف النطاق املوضوعي للقانون الدويل  -
 القوانني.تنازع  -4 تنازع االختصاص القضائي الدويل. -3 املركز القانوين لألجانب. -2 اجلنسية. -1
املصرررررررادر الرمسية للقانون الدويل اخلاص السررررررروري هي من حيث املبدأ املصرررررررادر  :مصبببببادر القانون الدويل اخلاص*

 العامة نفسها للقاعدة القانونية. وهي كما حدد ا املادة األوىل من القانون املدين السوري:
 قانون الطبيعي وقواعد العدالة.مبادئ ال -4 العرف. -3 مبادئ الشريعة اإلسالمية. -2 التشريع. -1

ُيضاف إليها مصدر آخر, ذو صبغة دولية, تفرضه طبيعة العالقات اليت حيكمها هذا الفرع من القانون, هو 
( من القانون املدين. وهذا ما مييز القانون الدويل اخلاص ابزدواج مصادره: 25املعاهدات, والذي نصت عليه املادة )

إىل أن بعض هذه املصادر العامة الوطنية ال تنطوي على  أواًل:غري أنه جيب اإلشارة  .مصادر وطنية ومصادر دولية
ونقصد بذلك مبادئ الشريعة اإلسالمية. فهي قليلة  ,قواعد ذات شأن هام ابلنسبة لقواعد القانون الدويل اخلاص

 واجلنسيةالختصاص القضائي الدويل جداً إن مل تكن اندرة يف نطاق تنازع القوانني وتنازع ا
ألن الشريعة اإلسالمية ال تسلم أصاًل مبفهوم تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي كما أهنا مل تعرف مفهوم  

 اجلنسية على حنو ما سنرى عند دراستنا التارخيية هلذه املوضوعات.
بع فيما مل يرد بشأنه نص يف )تت املدين على أنه:( من القانون 26إن املشرّع السوري, حني نص يف املادة ) اثنياً:

املواد السابقة من أحوال تنازع القوانني مبادئ القانون الدويل اخلاص( مل يهدف إىل إضافة مصدر جديد إىل املصادر 
العامة السابقة. وإمنا أخذ هبذه املبادئ ابعتبارها جزءاً متخصصاً ومتميزاً من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة 

 .وكبديل هلا
 للقانون الدويل اخلاص:يف ضوء هذه املالحظات ميكن حتديد املصادر الرمسية  
 مبادئ القانون الدويل اخلاص. -4 العرف. -3 القانون الداخلي. -2 املعاهدات. -1
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 يضاف إليها املصادر غري الرمسية وهي االجتهاد القضائي والفقه.
هو اتفاق مكتوب بني شخصني أو  املعاهدات: -أ :األساسيةاملصادر الرمسية  -1  :املصادر الرمسية -أوالً 

تعد املعاهدات أفضل الوسائل الدولية املمكنة يف  أكثر من أشخاص القانون الدويل بغية تنفيذ آاثر قانونية حيث 
 الظروف الراهنة للقضاء على املشكالت النامجة من جراء اختالف قواعد القانون الدويل اخلاص وتباينها, وتوفر

وغالباً ما تلجأ إليها الدول من أجل تنظيم مسألة معينة من  ,ابملقابل انسجام احللول ووحد ا بني الدول املتعاقدة
مسائل القانون الدويل اخلاص, كاالتفاق على توحيد قواعد تنازع القوانني أو من أجل حل املنازعات اليت ميكن أن 

ن القانون الدويل اخلاص كاالتفاق على تنظيم أداء اخلدمة تنشأ بينها بصدد بعض املسائل اليت تتصل مبيدا
العسكرية أو الضرائب ابلنسبة لألشخاص مزدوجي اجلنسية الذين تثبت هلم يف وقت واحد جنسية الدول 

 وختتلف أمهية املعاهدات ودورها كمصدر من مصادر القانون الدويل اخلاص ابختالف موضوعاته. ,املتعاقدة
ميكن عن طريق املعاهدات توحيد قواعد تنازع القوانني ابلنسبة ملوضوع معني, أو توحيد لقوانني: م جمال تنازع ا -

 األحكام املوضوعية يف مسألة حمددة من مسائل القانون اخلاص يف الدول املتعاقدة.
وذلك كأن تتفق بعض الدول, اليت تتبىن مواقف متباينة بشأن حتديد القانون توحيد قواعد تنازع القوانني:  -

يف هذا املوضوع, وذلك إبخضاع تصفية الرتكات مثاًل  اإلسنادالواجب التطبيق على الرتكات, على توحيد قاعدة 
لقانون حمل اإلقامة املعتادة للمتوىف, بداًل من قانون اجلنسية, الذي أيخذ به فريق من الدول, وقانون املوطن الذي 

, 1974ام أيخذ به الفريق اآلخر, كما مت يف مشروع االتفاقية اليت أقرها مؤمتر القانون الدويل اخلاص يف الهاي يف ع
وبذلك يتم القضاء على اختالف قواعد التنازع فيما بني الدول, وتقوم بينها قواعد موحدة ومشرتكة لتنازع القوانني 

 بصدد هذه املسألة.
عرفنا فيما سبق أن نشوء تنازع القوانني يرجع إىل اختالف تشريعات الدول فيما بينها, توحيد القواعد املوضوعية:  -

ول تلجأ إىل توحيد األحكام املوضوعية الناظمة ملسألة معينة بغية القضاء على هذا االختالف, لذلك نرى بعض الد
كأن تتفق على توحيد األحكام املوضوعية اخلاصة ابملرياث أو ابألهلية أو حبقوق املؤلفني أو بعقود النقل أو الوصية 

و تلك, وميكن أن منيز بني نوعني من هذه املعاهدات مثاًل, وذلك إبجياد تشريع واحد مشرتك فيما بينها هلذه املسألة أ
  من حيث نطاق تطبيقها:

تتفق مبوجبه الدول املتعاقدة على تطبيق هذه القواعد املشرتكة حمل التشريع الداخلي اخلاص ابملسألة النوع األول: -
 املتفق بشأهنا على جممل العالقات الوطنية والعالقات املشتملة على عنصر أجنيب.

تتعهد فيه الدول املتعاقدة بتطبيق القواعد االتفاقية املشرتكة على عالقات األفراد املشتملة على النوع الثاين: - 
عنصر أجنيب فحسب دون العالقات الوطنية, حبيث يكون هناك يف كل دولة من هذه الدول تشريعان: تشريع خاص 

 أجنيب, وتشريع داخلي يطبق يف جمال العالقات الوطنية.دويل )اتفاقي( يطبق يف جمال العالقات املشتملة على عنصر 
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 سناد األجنبية: واألم جمال تنازع االختصاص القضائي وتنفيي األحكام والقرارات  -
ال يقل دور املعاهدات شأاًن ابلنسبة هلذه املسائل عن دورها يف جمال تنازع القوانني كوسيلة إلجياد قواعد موحدة 

عدة اتفاقيات كانت قد أبرمتها اجلمهورية العربية تعاقدة, وميكن أن نذكر يف هذا اجملال ومشرتكة بني الدول امل
  السورية مع بعض الدول العربية واألجنبية م خراً:

  .1979العربية املتحدة عام  اإلماراتاتفاقية التعاون القضائي املوقعة مع -
   .1978واجلزائية املوقعة مع رومانيا عام اتفاقية التعاون القضائي يف الشؤون املدنية واألسرية  -
  .1976اتفاقية التعاون القضائي يف األحوال الشخصية واملدنية املوقعة مع بلغاراي عام  -
اتفاقية التعاون القضائي يف املوضوعات املدنية واألحوال الشخصية واجلزائية املوقعة مع أملانيا الدميقراطية عام  -

1970 0  
  0 1953ضائي املوقعة مع األردن عام عاون القاتفاقية الت - 
 .1951اتفاقية التعاون القضائي املوقعة مع لبنان عام  -
 م جمال اجلنسية: -
يتم غالباً عن طريق املعاهدات تنظيم مسائل اجلنسية يف حال انفصال بعض الدول أو يف حال تعديل إقليم الدولة  

أو يف حال انضمام أو احتاد دول مع بعضها بعضاً, كما تعد املعاهدات وسيلة هامة من وسائل عالج مشكلة تنازع 
املوقعة لوزان ن مصادر قواعد اجلنسية يف بالدان: اتفاقية اجلنسيات. ومن االتفاقيات اليت  م سورية وتعد مصدراً م

أيلول  23واملتعلقة بتنظيم جنسية أبناء البالد املنفصلة عن الدولة العثمانية. واتفاقية  1923متوز  24بتاريخ 
ن إليها بني بعض دول اجلامعة العربية, بشأن جنسية أبناء البالد العربية املقيمني يف بالد غري اليت ينتمو  1952

 أبصلهم, واليت وقعت عليها سورية ولكنها مل تنضم إليها بعد.
كذلك  تم الدول حبماية مصاحل رعاايها املقيمني خارج إقليمها يف دول م جمال املركز القانوين لألجانب:  -

قوق واإلقامة أجنبية عن طريق عقد معاهدات مع هذه الدول تنظم مبوجبها هذه احلماية وتضمن هلم التمتع ببعض احل
 وغريها من األمور املتصلة ابملركز القانوين لألجانب, وغالباً ما يتم تنظيم هذه املعاهدات على أساس املعاملة ابملثل.

يقصد ابلقانون الداخلي, كمصدر من مصادر القانون الدويل اخلاص, النصوص  :القانون الداخلي -اثنياً 
رّع لتنظيم موضوعات القانون الدويل اخلاص, فهو لذلك يعد من أهم ها املشعالتشريعية املكتوبة كافة اليت يض

املصادر األساسية. لكننا جند يف الواقع أن أمهيته ختتلف ابختالف الدول تبعاً لدرجة تطور تقنني قواعد هذا 
فهو يلعب دوراً اثنوايً يف الدول اليت مل تبدأ أو تكمل  ,القانون وتبعاً الختالف موضوعاته وأمهية املصادر األخرى

بعد تقنني خمتلف قواعده كفرنسا, حيث مازال قسم من قواعد القانون الدويل اخلاص وخباصة يف جمال تنازع 
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 التقنياتلكنه حيتفظ بدوره األساسي يف الدول ذات  ,القوانني عرفياً أو يستمد أصوله من االجتهاد القضائي
اليت تناولت هذه القواعد ابلصياغة التشريعية, وتزداد أمهيته ابلنسبة ملوضوعات القانون الدويل اخلاص اليت  احلديثة

تتصل بكيان الدولة واليت ال ميكن ترك أمر تنظيمها للمصادر األخرى كالعرف واملعاهدات كما هو احلال ابلنسبة 
 للجنسية.

اسي واهلام ابلنسبة ملوضوعات القانون الدويل اخلاص كافة, فلقد نظم املشرّع, وابلنسبة لبالدان حيتفظ التشريع بدوره األس -
( 30إىل  11بشكل شبه عام, قواعد تنازع القوانني بنصوص تشريعية أدرجها يف صدر القانون املدين السوري )املواد من 

( وقواعد تنفيذ 10إىل  3ملواد من وقواعد تنازع االختصاص القضائي الدويل يف مطلع قانون أصول احملاكمات املدنية )ا
( كما نظم املركز القانوين 528و 311إىل  306األحكام والقرارات األجنبية وأحكام احملكمني يف القانون نفسه )املواد 

لألجانب بعدة نصوص تشريعية. أما اجلنسية فقد نظمت منذ االستقالل بقانون خاص طرأت عليه عدة تعديالت 
 وتعديالته الذي ينظم حالياً أحكام اجلنسية العربية السورية. 1969لعام  276ملرسوم التشريعي رقم وتطورات, كان آخرها ا

يقصد ابلعرف كمصدر من مصادر القانون, القواعد غري املكتوبة امللزمة العرف:  -أوالً  :املصادر الرمسية التكميلية*
عماهلا مدة طويلة من الزمن, ومييز الفقهاء ألوك على عمال حكم معني يف مسألة معينة نتيجة اضطراد الساليت تقضي أب

ويرون يف  ,بني نوعني من األعراف ابعتبارها مصدراً من مصادر القانون الدويل اخلاص: العرف الدويل والعرف الداخلي
جمموعة القواعد غري املكتوبة اليت نشأت على صعيد اجملتمع الدويل نتيجة تواتر الدول على العمل وااللتزام  العرف الدويل

وإذا كان العرف الدويل مصدراً أساسياً من مصادر القانون الدويل العام إال أنه قليل األمهية  ,هبا ابلنسبة ملسألة معينة
تكفل احرتام تطبيقها من جهة قواعده من جهة وافتقارها إىل املؤيدات اليت ابلنسبة للقانون الدويل اخلاص, نظراً لقلة 

ومن املبادئ املعمول هبا حالياً بني الدول واليت ينسبها بعض الفقهاء إىل العرف الدويل: املبدأ الذي ينص  - أخرى.
دأ املتضمن ضرورة االعرتاف ضرورة توافر رابطة حقيقية بني الدولة وبني األفراد الذين تفرض عليهم جنسيتها واملب

لألجانب حبد أدىن من احلقوق والرعاية تلزم به الدول عند حتديدها احلقوق اليت يتمتع هبا األجانب على إقليمها واملبدأ 
القاضي بعدم إمكان أية دولة االمتناع بصورة مطلقة عن تطبيق القوانني األجنبية واملبدأ الذي يفرض توافر صلة بني النزاع 

روح وبني حماكم الدولة عندما تقوم هذه األخرية بتنظيم حاالت اختصاص حماكمها ابلنسبة للمنازعات ذات الطابع املط
  الدويل.

فيقصد به جمموعة القواعد غري املكتوبة امللزمة اليت تكونت على صعيد اجملتمع  أما العرف الداخلي أو الوطين -
رفية شائعة بني كثري من الدول وتشكل عندئذ ما يسمى ابلعرف الوطين للدولة, وغالباً ما تكون القواعد الع

ولقد لعب العرف الوطين دوراً كبرياً يف كثري من الدول قبل أن تبدأ تدوين قواعد القانون الدويل اخلاص,  الشائع.
وفرنسا,  سكسونيةالقواعد, وخباصة يف البالد األجنلو  ومازال يلعب هذا الدور يف الدول اليت مل تكمل تقنني هذه

 ,فمن املعروف أن معظم قواعد تنازع القوانني وبعض قواعد تنازع االختصاص القضائي هي يف األصل قواعد عرفية
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وختتلف أمهية العرف ابلنسبة ملوضوعات القانون الدويل اخلاص, فال أمهية له تذكر يف جمال اجلنسية, ألهنا من 
ته تضعف كلما زادت أمهية التشريع, والواقع أن دور العرف بدأ املسائل اليت ال ميكن تركها للعرف, كما أن أمهي

 ابلتقلص يف كثري من الدول مع ازدايد حركة التقنني.
أييت العرف الوطين يف املرتبة الثالثة بعد التشريع والشريعة اإلسالمية. لكننا نالحظ أن العرف املتعلق وم سورية  -

د منذ االستقالل يلعب أي دور يذكر وذلك نظرًا ألن معظم قضااي ابلعالقات املشتملة على عنصر أجنيب مل يع
القانون الدويل اخلاص أصبحت منذ ذلك الوقت حمل تشريع دقيق وشبه كامل. ومن القواعد العرفية اليت كانت 

. كما سائدة يف بالدان قبل تقنني قواعد القانون الدويل اخلاص إخضاع تركة األجنيب غري املسلم إىل قانونه الشخصي
أن القضاء املختلط الذي نشأ يف ظل االنتداب الفرنسي قد أخذ ببعض القواعد العرفية املنتشرة يف كثري من دول 

 العامل, كقاعدة إخضاع شكل العقد إىل قانون حمل إبرامه, وطبقها يف بالدان يف غياب النصوص التشريعية.
ص بقواعد تنازع القوانني دون غريها من موضوعات إن هذا املصدر خا مبادئ القانون الدويل اخلاص: -اثنياً 

القانون الدويل اخلاص. وهو مصدر تكميلي اعتمده املشرّع لسد الفراغ التشريعي. إذ أحال القضاء إليه يف كثري من 
لى النفا املسائل اليت مل يشأ أن يقرر قواعد إسناد هلا, كالبنوة الشرعية والطبيعية والتبين واألهلية املفيدة والوالية ع

وبعض أنواع العقود, هلذا فهو يعد مصدراً هاماً من مصادر قواعد تنازع القوانني يف سورية ومصر والبالد العربية اليت 
 أخذت به على غرار بالدان, كليبيا واجلزائر واألردن.

تفسريية للمصادر  املصادر غري الرمسية هي االجتهاد القضائي والفقه وهي مصادر احتياطية: ةاملصادر غري الرمسي*
  األخرى.

 االجتهاد القضائي:  -أوالً 
يراد ابالجتهاد القضائي, كمصدر من مصادر القانون الدويل اخلاص, أحكام احملاكم الوطنية, أي جمموعة القواعد 

قاً, الثابتة اليت درجت احملاكم الوطنية على إعماهلا وتطبيقها يف مسألة معينة, واالجتهاد القضائي يلعب دوراً خاّل 
مستقاًل أحياانً, ومكمالً للعرف أو النص أحياانً أخرى, من خالل استنباطه للحلول ووضع القواعد القانونية 

 وصياغتها عند تفسري النصوص وتطبيقه هلا, أو عند إعمال العرف وضبطه له.
ففي  قانون الدويل اخلاصويتجلى دوره اخلاّلق هذا يف الدول اليت مازالت تشكوا فراغاً تشريعياً يف قضااي ال - 

فرنسا مثالً أوجد القضاء قواعد جديدة ملشكلة تنازع القوانني حني كشف عن اإلحالة من الدرجة الواحدة 
واإلحالة من الدرجة الثانية, ويالحظ ابلنسبة لبالدان أن دور القضاء اقتصر حىت اآلن على تفسري النصوص 

 اخلاص وحتديد نطاق تطبيقها.التشريعية املتعلقة بقواعد القانون الدويل 
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ومل يضطلع أبي دور خاّلق يف هذا اجملال وخباصة بصدد املسائل اليت ترك له القانون املدين سلطة مطلقة لتقرير  
احللول بشأهنا, ومن هذه املسائل ميكن أن نذكر مسألة تعيني القانون الواجب التطبيق يف حالة األشخاص الذين 

 ين تثبت هلم نسيات متعددة يف وقت واحد.ال تعرف هلم جنسية أو الذ
وميكن أن نتصور أيضاً دور القضاء الوطين يف جمال إعمال مبادئ القانون الدويل اخلاص, إذ ال يقتصر دوره  -

على ضبط هذه املبادئ, اليت أوجب املشرّع مراعا ا, بل فهمها وتطبيقها بروح وطنية وبشكل تراعى فيه األوضاع 
زمان واألفكار. وبذلك ميكن أن يضفي على مبادئ القانون الدويل اخلاص طابعاً وطنياً متميزاً من احمللية وتطور ال

ابإلضافة إىل ذلك فإن االجتهاد القضائي حيتفظ أبداً بدوره اهلام يف توجيه املشرّع الوطين من  خالل تطبيقه هلا.
 تبين اجتهادات القضاء إبدخاهلا يف صلب حيث تقرير وصياغة قواعد القانون, إذ كثرياً ما يلجأ املشرّع إىل

  تشريعاته.
, ونعين بذلك حكام بعض اهليئات أحكام احملاكم الدوليةوإىل جانب اجتهادات احملاكم الوطنية توجد أيضاً  -

القضائية الدولية كاحملكمة األوربية حلقوق اإلنسان واحملكمة الدائمة للعدل الدويل وحمكمة العدل لدولية اليت 
ت سابقتها وحمكمة التحكيم الدولية, اليت تتعرض أحياانً وهي بصدد النظر يف منازعات الدول للفصل يف خلف

  0بعض مسائل القانون الدويل اخلاص, ولقد سبق لبعض هذه اهليئات فعالً أن أصدرت عدة أحكام هبذا الصدد
املتعلق 1923االستشاري الصادر عام ألحكام اليت صدرت عن احملكمة الدائمة للعدل الدويل: الرأي اومن  -

أاير  25مببدأ حرية الدول يف تنظيم جنسيتها دون قيد سوى ما تفرضه االتفاقات الدولية, والقرار الصادر يف 
زع ملكية األجنيب دون تعويض عادل ,وأيضاً مت تبين مسألة الذي قضى أبنه مما خيالف القانون الدويل ن 1926

م أي إذا الشخص قد حتصل على أكثر من جنسية  1958حمكمة العدل الدولية عام  اجلنسية الفعلية  من قبل 
حيث حيمل اجلنسية السورية واجلنسية الفرنسية واجلنسية املاليزية  حيث أصبح له ثالث جنسيات والسؤال الذي 

شخص اجلنسية ؟هنا حمكمة العدل الدولية قالت : يطبق على هذا ال,ما هو القانون اليط خيضع له يطرح نفسه 
حيث نرى مكان إقامته و جنسية زوجته ومكان عملة حيث إذا افرتضنا أن زوجته فرنسية و إقامته يف  الفعلية ,
 ة نطبق عليه القانون الفرنسي. مكان عمله يف فرنسا يف هذه احلالفرنسا و 

ملؤلفني واملشتغلني بقضااي يقصد ابلفقه, كمصدر من مصادر القانون الدويل اخلاص, نتاج كبار االفقه:  -اثنياً 
 0القانون من نظرايت واجتاهات وحتليل وشرح ونقد وحلول تتصل مبسائل القانون الدويل اخلاص

 وكون الفقه مصدراً احتياطياً غري رمسي, ال يعين التقليل من أمهيته يف تطوير قواعد القانون الدويل اخلاص.  -
بل  خالل املفاهيم القانونية الكربى الدقيقة وتقدمي احللول التفصيلية هلا منفعمله ال يقتصر على معاجلة املسائل  -

يتناول أيضًا دراسة أحكام القضاء وحتليلها ونقدها وأتصيل القواعد احلقوقية اليت بنيت عليها, فلقد أسهم فقهاء 
أوراب منذ القرن الثالث عشر يف وضع أسا القانون الدويل   بعضها مطبقاً يف أايمنا هذه.اخلاص وقواعده اليت مازال 
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وإذا كان الفقه يلعب دورًا مؤثرًا يف بعض الدول الغربية, إال أن دوره مازال حمدودًا يف بالدان, ومل تتكون بعد  -
 مدرسة فقهية وطنية أو عربية متميزة يف القانون الدويل اخلاص. 

 وامل لفات املتعلقة هبيا الفرع تقتصر على ما يلي:
 القانون الدويل اخلاص للدكتور سامي امليداين. الوسيط يف -
 الوجيز يف القانون الدويل اخلاص )اجلنسية( للدكتور ماجد حلواين. -
 املركز القانوين لألجانب للدكتور فؤاد شباط. -

 وأفضل مؤلف قد كتب يف تنازع القوانني واجلنسية هو الدكتور فؤاد ديب
 األستاذومن املالحظ أن قضاءان مل يرتدد يف كثري من القرارات يف االعتماد على الفقه العريب والغريب وخباصة فقه 

 الفرنسي هنري ابتيفول عند خترجيه للحلول وتفسريه للنصوص القانونية.
اص اليت أحال املشرّع إذ أن الفقه ميكن أن يسهم كثريًا يف إرشاد القاضي الوطين إىل مبادئ القانون الدويل اخل -

 إليها عند خلو النص يف مسائل تنازع القوانني.

 انتهت احملاضرة
 

                                                                                                                                   
 


