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 آثار التوارث الدولي عمى الجنسية

 في القانون الدولي والداخمي () دراسة 

 المساعدأستاذ القانون الدولي الخاص  –د . جبار صابر طو         

         

 ممخص البحث 

و صور التوارث و  ،يتناول البحث دراسة معنى التوارث الدولي , ومتى ينشأ التوارث ما بين الدول
مفيوم الجنسية  عمى تأثير التوارث في الجنسية ،لذايبدأ البحث باستعراض البحثيركز وحيث  .عناصرىا

 .وىي الجنسية التأسيسية ،, و الجنسية التي تتأثر بالتوارث الدولي بشكل خاص  عام بشكل

.يخصص المبحث األول لبيان المباديء الرئيسية وبناء عمى ذلك يتم تقسيم البحث الى ثالث مباحث 
حق األنسان في  ،في حالة خالفة الدول , ومن أىم المباديء الدولية بيذا الشأن مبدأم الجنسية كالتي تح

وتوضيحا لذلك  .و مبدأ احترام ارادة االنسان في االحتفاظ بجنسية أو تغيرىا  ،التمتع بجنسية دولة ما
و  ،يارن يممكون حق الخيو األشخاص الذ ،ث حق الخيار من حيث تطوره و أساسو القانونييتناول البح

 .و األثار القانونية المترتبة عميو ونتائجو  ،طريقة استعمال ىذا الحق



مبدأ وحدة األسرة و مبدأ مكافحة انعدام الجنسية أما  ،المبحث أيضا ىذا  يتناول البحث ضمنكذلك 
 ىي :  صورىذه ال ،مصور المختمفة لمتوارثلالمبحث الثاني فيخصص 

 دولة اخرى . نقل جزء أو أجزاء من األقميم الى  -
 حالة توحيد الدول وحالة انحالل الدولة -
 . و أخيرا حالة انفصال جزء أو أجزاء عن اقميم الدولة  -
الطبيعية مع بيان القواعد المقررة في اعالن االمم المتحدة المتعمق بجنسية االشخاص  كل ذلك -

 في حالة خالفة الدول . 
 وفي المبحث الثالث و األخير يتم بحث المشاكل المترتبة عمى التوارث الدولي في مجال الجنسية  -

 و تتخمص ىذه المشاكل بمشكمتين :           

و تجنب ازدواج الجنسية في مجال  تو،الجنسية و ذلك ببيان مدى الزامية مكافح مشكمة ازدواج -ى:األول
  وحل المشاكل المترتبة عمى ازدواج الجنسية .العممية لمدولة بيذا الخصوص,ات الممارسو  ،الدولي ثالتواز 

و تجنب  ىذه الحالة، مشكمة انعدام الجنسية , ويتم بحث ىذه المشكمة من خالل وجوب مكافحة -: الثانية
 الدولي . ثانعدام الجنسية في مجال التواز 

 اصة بالبحث . وفي النياية نورد بعضا من االستنتاجات و المقترحات الخ

 -عميو تكون خطة البحث كاآلتي :

 : بيان مفيوم التوارث و الجنسية المقدمة 

 المباديء الرئيسية التي تحكم الجنسية في حالة توارث الدول  -المبحث األول :

 الصور المختمفة لمتوارث الدولي  -المبحث الثاني :

 جنسية .ي في مجال الالمشاكل المترتبة عمى التوارث الدول -المبحث الثالث :

 نورد فييااىم األستنتاجات والمقترحات .-: و أخيرا الخاتمة

        


