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أجب عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة.
-1

(

( 5عالمات)

) تأثر تعريف القانون الدولي الخاص المستمد من تنازع القوانين بما كان عليه القانون الدولي الخاص حيث كان

يطلق على هذا القانون اصطالح قواعد تنازع القوانين لفترة طويلة من الزمن ،وهذا ما انتقده البعض حيث أن هذا
االصطالح ال يعبر عن حقيقة المراد
-2

(

منه.

) لقد مر تطور القانون الدولي الخاص بعدة  .مراحل قبل وصوله للوضع ا لراهن ،حيث لم يكن األجنبي يتمتع

بكل الحقوق في ظل المجتمعات القديمة
-3

(

) ظهرت في مدن ايطاليا في نهاية القرن الثالث عشر نتيجة الزدهار التجارة واضطراد التعامل بها فيما بينها ،

مشكلة تنظيم العالقات ذات الطابع الدولي أي ذات العنصر األجنبي األمر الذي أدى إلي ا لبحث عن كيفية وضع
حلول للمنازعات التي قد تنشأ بين أفراد هذه المدن التي تمثل كل منها وحدة تشريعية مستقلة عن األخرى
-4

(

) تعد الجنسية مسألة أولية يتعين علي القاضي البت فيها لمعرفة مدى تمتع الشخص بالحقوق ،وما يقع عليه من

واجبات داخل الدولة بالنسبة لأل جنبي .
-5

(

) تحدد قواعد مركز األجانب الحقوق المدنية أو الخاصة التي يتمتع بها األجانب علي إقليم الدولة سواء أكانوا

من األشخاص الطبيعية ،أم األشخاص

االعتبارية.

( 5عالمات)

السؤال الثاني :عرف المصطلحات اآلتية:
-1

التعريف المستمد من الفقه الالتيني للقانون الدولي الخاص

-2

الجانب السياسي والقانوني في تعريف الجنسية

-3

التابعين

-4

حق اإلقليم

 - 5التجنس
السؤال الثالث  :أجب عن سؤالين أسئلة من األسئلة اآلتية :
-1
-2

بين كيفية إعمال حق اإلقلي م كأساس من أسس كسب الجنسية
بين مدى تمتع األشخاص االعتباري ة بالجنسية.

األصلية .

 - 3يعد شرط اإلقامة من الشروط المتطلبة في التجنس بين ذلك .

انتهت األسئلة

( 01عالمات)

