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اجلوانب اإلجيابية والسلبية النضمام العراق التفاقية )الهاي( لتوحيد نصوص القانون الدويل اخلاص

املقدمة
اتفاقية  على  للمصادقة  متهيداً  البملان؛  أعضاء جملس  ليْقَرأها  البحثية؛  الورقة  هذه  ُقدِّمت 
)الهاي( املتعلقة ابلقانون الدويل اخلاص؛ لتوحيد القواعد القانونية، وإجياد نظام قانوين دويل موحد، 
املتعلقة ابلقانون  اتفاقية )الهاي(  البحثية إجيابيات وسلبيات االنضمام إىل  الورقة  وانقشت هذه 
الدويل اخلاص بصورة شاملة وموجزة، مع تقدمي مجلة من التوصيات املقرتحة يف الوقت الذي يسعى 
فيه العراق إىل تنظيم شىت العالقات الدولية عن طريق وضع قواعد قانونية دولية موحدة أسوة بسائر 
الدول األخرى الساعية إىل االنضمام إىل اتفاقية )الهاي( اليت تُعدُّ نتيجة حماوالت ومبادرات جادة 
حنو توحيد األحكام الدولية، سواًء على الصعيد العاملي، أو اإلقليمي، وتكلَّلت هذه اجلهود ابلتوقيع 
على النظام األساسي ملؤمتر )الهاي( سنة 1995 الذي جاء بقواعد موحَّدة ملختلف املواضيع، 
ومن ضمنها القانون الدويل اخلاص، إذ تطرَّقت ملواضيع أبرزها نفقة األطفال، ومحايتهم، وتبنيهم، 
واملسؤولية األبوية، وكذا امللكية الفكرية، وقد يتعرَّض مقرتح انضمام العراق إىل هذه االتفاقية لعديد 
من االنتقادات، فال بدَّ من بيان اجلوانب اإلجيابية النضمام العراق هلذه االتفاقية، واجلانب السليب 

الذي من املمكن أن يظهر.
املطبق،  والقانون  ابالختصاص،  املتعلقة   1996 سنة  )الهاي(  اتفاقية  األول:  احملور 
واالعرتاف والتنفيذ والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية، وإجراءات محاية األطفال املؤرَّخة يف 19 

أكتوبر 1996.
جاءت هذه االتفاقية بناًء على ما تتطلبه محاية األطفال يف األوضاع ذات الصفة الدولية، 
الضماانت  ببيان  االتفاقية  هذه  قامت  تنشأ  أن  اليت ممكن  املنزاعات  تاليف  الدول يف  من  ورغبة 
األطفال،  محاية  إبجراءات  واالعرتاف  املطبَــّق،  والقــانون  االختصاص،  مادة  خيص  فيما  الدولية 
وضمان تنفيذها عن طريق وضع أسس مشرتكة موحَّدة للدول املصادقة عليها، وتـَُؤخذ بعي االعتبار 

املصلحة العليا حبماية األطفال.

الجوانب اإليجابية والسلبية النضمام العراق التفاقية 
)الهاي( لتوحيد نصوص القانون الدولي الخاص

نسرين قحطان عبدالرزاق*

*  ابحثة واكادميية .
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أهداف االتفاقية:
ا صاحبة السلطة فيما خيص إجراءات املتعلقة ابلطفل، ومحايته، .   حتديد الدولة املختصة أبنَّ

وكذلك القانون املطبَّق. 
حتديد القانون الواجب التطبيق على املسؤولية األبوية. .  
ضمان االعرتاف ابلقرارات واإلجراءات الصادرة من مجيع الدول املصادقة على املعاهدة..  

املخاوف املقرتنة للمصادقة على االتفاقية واحللول املقرتحة هلا:
يتخوَّف املشرع العراقي أبنَّ بنود هذه االتفاقية قد متس بسيادة العراق، وذلك بقبول تطبيق .  

نصوص دولية قد تبدو للوهلة األوىل متعارضة مع ما هو سائد يف العراق، إال أنَّ الواقع جيعل املشرع 
اتفاقية )الهاي( لسنة  أمام ضرورة ملحة إبجياد قواعد موحدة دولية، إذ أابحت املادة )8( من 
أقدر على حتقيق  األخرية  ما كانت  إذا  أخرى،  لدولة  السلطة  املختصة  الدولة  متنح  أن   1996
املصلحة العليا للطفل1، وعلى وجه اخلصوص يف وقتنا احلايل الذي شهد ازدايد حاالت الزواج 
ذات العنصر األجنيب، وما ينتج عن هذه العالقات اخلاصة من آاثر ؛ ممَّا يتطلَّب مدة زمنية طويلة 
لإلجراءات القانونية يف حتديد القانون الواجب التطبيق يف كل العالقات اخلاصة، وحتديد احملكمة 
اتفاقية  على  املصادقة  أنَّ  إال  األجنيب،  ابلقانون  األشخاص  جهل  من  يرافقه  قد  وما  املختصة، 
)الهاي( اليت تتضمَّن بنود دولية موحَّدة حتدد قواعد موضوعية موحدة لكل الدول األعضاء على 
1 - نصت املادة )8( من اتفاقية الهاي اليت أجازت للدولة املختصة أن تتنازل عن اختصاصها والسلطة املمنوحة هلا لدولة أخرى 
متعاقدة على االتفاقية، إذا ما كانت قادرة على حتقيق املصلحة العليا للطفل؛ وذلك يف حاالت معينة وردت يف نص املادة املذكورة. 

نصَِّت املادة )8( على 
1. جيـوز االسـتثناء لسـلطة الدولـة املتعاقـدة املختصـة طبقـاً للمادتي 5 و6 إذا مـا ُعدَّت أنَّ سـلطة الدولة املتعاقدة األخرى ميكن 
هلا يف حالة معينة تقدير املصلحة العليا للطفل بصورة أفضل أن: تتقـدَّم إمَّـا بطلـب إىل هـذه السـلطة مباشـرة، أو بواسـطة السـلطة 
املركزية لتلـك الدولـة للموافقـة على االختصاص؛ الختاذ اإلجراءات اليت تعدُّها ضرورية حلماية الطفل. توقـف )البـتبشان( اختـاذ تلـك 

اإلجـراءات، وتـدعو األطـراف إىل تقـدمي الطلـب املذكور إىل سـلطة الدولة األخرى.
2. تتمثَـّل الــدول املتعاقــدة اليت ميكــن تقــدمي طلــب إىل سلطتها َوفْــق الشــروط احملددة يف الِفْقــَرة السابقة:

 أ- الدولة اليت حيمل الطفل جنسيتها. ب- الدولة اليت توجد فيها أموال الطفل. ج- الدولـة اليت تكون فيها السـلطة خمتصـة للبـتِّ 
يف طلـب الطـالق، أو االنفصـال اجلسدي ألبـوي الطفل، أو إبطال الزواج. د- الدولة اليت يرتبط فيها الطفل ارتباطاً وثيقًا

3. ميكن للسلطات املعنية أن تتبادل اآلراء فيما بينها.
.4ميكـــن للســـلطة املطلوبة طبقـــاً لشـــروط الِفْقـــَرة األوىل أن توافـــق على أن حتـــل حمـــل الســـلطة املختصة تطبيقـاً للمـادة اخلامسة، أو 

املـادة السادسـة، إذا مـا ُعدَّت أنَّ يف ذلـك مصلحة عليـا للطفل.
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حنو جينَّب االختالف يف قواعد التنازع.
القاضي .   موقف  وما  العراقي،  الدستور  أو  الداخلي  القانون  مع  البنود  بعض  تتعارض  قد 

القاضي  يقوم  الداخلي؟ وهل  القانون  بتطبيق  أم  الدولية  املعاهدة  بتطبيق نصوص  أيقوم  الوطين؟ 
تشريعية وسياسية عراقية، وجند موضوع  يثري خماوف  ممَّا  القانونية؟  للقواعد  اهلرمي  التدرُّج  مبراعاة 
أن  بدَّ  فال  اخلاص،  الدويل  القانون  مصادر  من  مصدراً  االتفاقية  جتعل  أن  شأنا  من  املصادقة 
تكون العالقة بي القانون الداخلي واالتفاقية عالقة تكاملية وليست تنافرية، إذ إنَّ اهلدف الرئيس 
لالتفاقية يتلخص بلحاظ املوضوع بتوحيد قواعد النزاع، مثاًل معاهدة )الهاي( بشأن توحيد بعض 
قواعد النزاع يف مادة اإلجراءات، والزواج، والطالق، والوصاية، واإلرث، والوصية؛ لتقليل حاالت 
االختالف يف قواعد التنازع، وهتدف إىل توحيد القواعد املوضوعية، مثل اتفاقية فيينا للبيع الدويل 
للبضائع لعام 1980، واملعاهدة اليت وحدت القانون املطبَّق على امللكية الصناعية يف مؤمتر ابريس، 
وامللكية األدبية والصناعية، وذلك إبعطاء احلل مباشرة من دون املرور بقواعد اإلسناد َوْفقاً إلحدى 

تقنيات وطرائق حل النزاعات الدولية اخلاصة.
فيها  الدولية قد وضعت هرمية حتدد  البضائع  بيع  اتفاقية  أنَّ  املخاوف  ونرى بصدد هذه 
ا نصَّت  أولوية القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقد البيع الدويل اليت تنظم أحكامه، حبيث أنَّ
يف املادة السابعة منها أنَّه إذا وجد نقص يف املسائل اليت تتناوهلا هذه االتفاقية، ومل حُتَْسم، وجيب 
تنظيمها َوْفقاً للمبادئ العامة اليت تقوم عليها االتفاقية نفسها، ويف حال عدم وجود هذه املبادئ 

عندها يـُْلَجئ إىل قواعد القانون الدويل اخلاص. 
قد تتعارض بنود االتفاقية مع قواعد قانونية سابقة أو الحقة األمر الذي يثري خماوف املشرع 
العراقي من االنضمام، فإذا كان املتعارف عليه أنَّ النص الالحق من شأنه أن يلغي السابق، ولكن 
هذا املبدأ يطبق ضمن إطار القواني الداخلية. أمَّا يف حال التعارض بي نص معاهدة دولية، ونص 
قانوين داخلي سابق فال جمال إلعماله، فإنَّ نصوص املعاهدة ال تؤدِّي إىل إلغاء النص الداخلي 
السابق، بل توقف إعماله ضمن نطاق تطبيق املعاهدة، ويبقى سارايً يف مواجهة األطراف والدول 
اليت ال تنتمي إىل هذه املعاهدة، ويف حال تعارض النص القانوين الالحق مع بنود االتفاقية، فتفضيل 
أحدمها على اآلخر يتوقف على القوة اليت يتمتع با، واليت متنحها القواني الداخلية هلذه النصوص، 
القواني  الوطنية، وأنَّ هذه  التشريعات  َوْفق  اهلرمي  القواعد  مببدأ تسلسل  تتقيَّد  أن  احملاكم  فعلى 
الالحقة على املعاهدة ال ميكن أن تؤدي إىل إلغاء االتفاق الدويل الذي أبرمته الدولة إال بنص 
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صريح على ذلك اإللغاء فال جيوز إناء معاهدة دولية إبرادة الدولة لوحدها ؛ ألنَّ ما أُْنِشَئ إبرادتي 
أو أكثر ال ميكن إناءه إال ابتفاق اإلرادات جمتمعة.

املعاهدات  على  املصادقة  عملية  )تنظيم  العراقي  الدستور  من   )61/4( املادة  يف  وجند 
الدستوري ال  النص  النواب، )ومن  أعضاء جملس  ثلثي  بقانون يسن أبغلبية  الدولية  واالتفاقيات 
ميكن أن نتصور أي معارضة يف التطبيق القضائي بي نصوص املعاهدة وبي القواني الوطنية؛ ألنَّه 
ال يُؤَخذ أبي معاهدة دولية من الناحية القضائية ما مل تصبح تشريعاً وطنياً عراقياً عن طريق عرضها 

على البملان العراقي، وصدورها بصورة قانون داخلي وطين.
هتدف هذه االتفاقيات يف املقام األول إىل تنظيم مسائل القانون الدويل اخلاص التقليدية، .  

القصور  أظهر  الوقت  مبرور  احلاصل  التطور  أنَّ  إال  األجنبية،  األحكام  وتنفيذ  االعرتاف،  وآلية 
الدويل  القانون  اتفاقيات الستيعاب مواضيع  إبرام  الدول إىل  لذا سعت  النصوص؛  القانوين هلذه 
اخلاص منها اتفاقية 2007 اليت تنظم قواعد التعاون واالعرتاف ابألحكام األجنبية املتعلقة بنفقة 
األطفال، إذ كانت تتضمن أحكاماً إجرائية، تـُْعَتَمد لتحسي طريقة استيفاء النفقة دولياً، ممَّا حيقِّق 
ضماانت قانونية دولية يف االعرتاف ابلقرارات األجنبية يف جماالت امللكية الفكرية، وحقوق األطفال 

وتنفيذها. 
احملور الثاين: اتفاقية )الهاي( بشأن القانون الدويل اخلاص فيما خيص حقوق امللكية الفكرية 

2017، وكذلك التسجيل الدويل للرسوم والنماذج الصناعية 1999
أهداف االتفاقية:

الدويل اخلاص، ونصوص قانون محاية حق املؤلف،    القانون  التداخل بي نصوص  معاجلة 
وحقوق امللكية الفكرية، واحلقوق اجملاورة.

حتقيق أمن قانوين لكل األشخاص مع مراعاة الفوارق بي األنظمة القانونية للدول واحرتام   
تنوعها.
النهوض بكل األعمال املتعلقة إبنفاذ امللكية الفكرية، وحقوق املؤلف عب احلدود على حنو   

يضمن محاية هذه احلقوق، وإنفاذ القرارات املتعلقة با مبوجب نصوص قانونية دولية تتمثل بذه 
االتفاقية. 
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املخاوف املقرتنة للمصادقة على االتفاقية واحللول املقرتحة هلا:
إنَّ مصادقة املشرع العراقي على اتفاقية )الهاي( املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية من شأنا .  

أن تسهم يف معاجلة التداخل بي نصوص القانون املدين املتعلقة ابلقانون اخلاص وبي قانون محاية 
سلطة  من  الصادر   2004 لسنة   )84( األمر  مبوجب  واملعدل   1971 لسنة  رقم  املؤلف  حق 
االئتالف املؤقتة، وكذلك التداخل الناتج؛ بسبب العمليات االقتصادية املتزايدة يف الوقت احلايل، 
وذلك عن طريق إجياد قواعد قانونية دولية موحدة عابرة للحدود ملزمة لكل الدول املوقعة على 
لألطراف  القانونية  األنظمة  اختالف  مع  املستوى،  عالية  قانونية  دولية  يوفِّر محاية  ممَّا  االتفاقية؛ 
املصادقة عليها بصورة تضمن للمؤلف محاية مصنفاته من السرقة، فضاًل عن متتُّع صاحب امللكية 
الفكرية ابستقرار قانوين من حيث حتديد القانون الواجب التطبيق واحملكمة املختصة، وما يرتتب 
عليها من تنفيذ القرارات الصادرة بشأن امللكية الفكرية، ويوفر هذه احلماية واثئق عدد من اتفاقيات 
)الهاي( اليت تشكل نظاماً قانونياً موثوقاً به على حنو يكفل التقاضي عب احلدود الذي يصب يف 

مصلحة املؤلف، ومحاية حقوق امللكية الفكرية.
ويـُْعَرض تساؤل حول مدى صعوبة مجع األدلة اخلاصة إبثبات احلقوق املتعلقة ابمللكية .  

الفكرية عب احلدود، إال أنَّ اتفاقية )الهاي( تدرك األنظمة القانونية املتنوعة فيما خيص أدلة اإلثبات 
الطلبات عب احلدود، وتيسَّر تيسرياً  وكيفية احلصول عليها، فهي توفر طريقة فعالة لتسهيل نقل 
كبرياً تلك اإلجراءات، وتقلِّل الوقت املستغرق يف استحصال أدلة اإلثبات، وكذلك احلال لتبليغ 
بواسطة الواثئق القضائية وغري القضائية يف سياق املسائل املدنية والتجارية على حنو يكفل تقليل 
الوقت واجلهد يف إخطار األطراف، وهو عامل جوهري يف حق املدعى عليهم يف إخطار دعوى 

فعلي يف الوقت املناسب.
من املخاوف اليت قد تثار هي فقدان القانون الدويل اخلاص قوته امللزمة، مثاهلا انضمام .  

ا ال ختضع العقود اليت تدخل ضمن  العراق إىل اتفاقية عقود البيع الدويل للبضائع فهي متتاز أبنَّ
نطاقها لقواعد القانون الدويل اخلاص، ومن مفهوم املخالفة العقود اليت ال تندرج ضمن نطاق هذه 
الوطين، ومن اجلدير  للقانون  تبقى خاضعة  الوطنية  البيع  تتأثَّر با، وكذلك عقود  االتفاقيات ال 
التبادل  عمليات  على  اليقي  إضفاء  تسهم يف   1980 للبضائع  الدويل  البيع  اتفاقية  أنَّ  ابلذكر 

التجاري فضاًل عن خفض تكاليف املعامالت.
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التوصيات خبصوص انضمام العراق هلذه االتفاقية:
يوجد العديد من املخاوف املشروعة اليت تطرح واليت قد ال ترتبط ببنود االتفاقية وجند من اهم 
هذه املخاوف اليت تتعلق آبلية تطبيق وتنفيذ هذه االتفاقية واليت تتعلق بعملية تطبيق وجتسيد بنود 
االتفاقيات بشكل عملي يف جمال النظام القضائي واالداري يف العراق , وكذلك من اهم الصعوابت 
القضائية , إضافة  العراقية واألحكام  الوطنية  التشريعات  تنفيذ االتفاقيات يف  الرئيسية هي كيفية 
العقد وميكن معاجلة هذا  اتفاقية كما يقتضيه  إىل صعوبة حتديد اهلياكل االدارية والقضائية لكل 
االمر عند اصدار قانون اساسي خبصوص االتفاقية مع بيان آلية تطبيقها وكذلك بيان اي حتفظ 
على بنود االتفاقية مع وضع احللول البديلة املقرتحة ويكون هذا القانون له قوة ملزمة بعد نشره 
يف اجلريدة الرمسية )الوقائع العراقية ( , ويرجح من وجهه نظران انضمام العراق إىل اتفاقية )الهاي( 
اخلاصة ابلقانون الدويل اخلاص ابلنظر لالجيابيات املرتتبة على هذا االنضمام مقارنة ابجلانب السليب 
الذي ميكن تالفيه بتنظيم آلية تنفيذ بنود االتفاقية وتطبيقها بشكل يتناسب مع التشريعات الوطنية 

واحملاكم الوطنية ضمن قانون اساسي يتم املصادقة عليه من قبل جملس النواب العراقي. 
َل إليها:  النتائج اليت ُتوصِّ

كان العراق يف عزلة عن اجملتمع الدويل وبتطور األوضاع، وتزايد العالقات الدولية يتطلب 
األمر إجياد نظام قانوين موحَّد يشكِّل ضمانة قانونية حلماية حقوق األفراد، وذلك للمميزات اليت 

ترافق االنضمام إىل اتفاقية )الهاي(، نوصي مبا يلي: 
ميكن للعراق االنضمام إىل اتفاقية )الهاي( اخلاصة ابلقانون الدويل اخلاص مع إمكانية إبداء   

الطرف العراقي حتفظاً خبصوص أي بنود ابلصورة اليت تتناسب مع مضمون املعاهدة مع اإلشارة إىل 
حق مجهورية العراق يف إلغاء التحفظ بصورة حتريرية يف أي وقت. 

إنَّ مصادقة العراق على اتفاقية )الهاي( املتعلقة ابلقانون الدويل اخلاص من شأنه أن يعاجل   
القواني اخلاصة  الدويل اخلاص وبي  القانون  التعارض بي نصوص  التداخالت أمهها  من  عديداً 
تنفيذ  فضاًل عن حتقيق ضمان  القواني،  من  الصناعية وغريها  النماذج  أو  املؤلف،  املنظمة حلق 
األحكام األجنبية يف الدول املصادقة على االتفاقية، ممَّا جيعل الفرد العراقي ذا ضماانت قانونية 
تكفل محاية حقوقه ومصاحله، ومن اجلدير ابلذكر أنَّ نصوص اتفاقية )الهاي( 2019 عمدت 
تنفيذ  أو  لالعرتاف  الوحيد  السبيل  وجعلها  املباشرة،  غري  العام  االختصاص  ضوابط  توحيد  إىل 



9

اجلوانب اإلجيابية والسلبية النضمام العراق التفاقية )الهاي( لتوحيد نصوص القانون الدويل اخلاص

احلکم القضائي األجنيب، وكذلك حصر حاالت رفض االعرتاف أو تنفيذ احلکم القضائي األجنيب 
منها، وتنفيذ االعرتاف ابحلکم  املطلوب  للمحکمة  التقديرية  للسلطة  يف حاالت حمدودة ختضع 
القضائي األجنيب، فضاًل عن قيام قواعد اتفاقية )الهاي( 2019 على إدماج نصوص االتفاقية 

بسلسلة داخل النظام القضائي الوطين.
االنضمام إىل اتفاقية )الهاي( اخلاصة بتبليغ الواثئق القضائية وغري القضائية، هتدف إىل   

املدَّعي عليه  )الواثئق( إىل  التبليغ  النزاع، وتيسري إجراءات  قانونية أكب ألطراف  توفري ضماانت 
املوجود يف دولة أخرى 

ال يرتتب أي آاثر مالية على انضمام العراق إىل اتفاقية بيع البضائع الدويل 1980 كأطراف   
فيها، وال يستلزم إدارة االتفاقية على املستوى الوطين توافر هيئة متفرغة بذا الشأن.


