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الملخص

) من الدستورأ الرأدني أهم معالم النظام القانوني والقضللائي فللي الرأدن بسللبب يعللزى الللى103تشككلّ المادة (
تضمنها للعديد من المفاهيم والمحددات القانونية فللي إطلارأ القلانون اللدولي الخلاص الجإرائلي والموضلوعي.
يستهدف هذا البحث تحديد أبرز هذه الجوانب في إطارأ نظرة متفحصللة لهللم المبللادىء والحأكللام الللتي يمكللن
استخلصاها من النص الدسلتورأي بغيلة تشلكيلّ حأكلم القلانون اللدولي الخلاص وتطلويره فلي الرأدن. يخللص
الباحأث الى تقرير وبلورأة جإملة من المبادىء والفكارأ المكرسة في هذا النللص كتحديللد هويلة النظللام القللانوني
في الرأدن ومناقشة مدى إتفاق العديد من التشللريعات الجإرائيللة والموضللوعية مللع أحأكللام النللص الدسللتورأي
وعلى الخإص ما تعلق بجوانب الخإتصاص الدولي للمحاكم الدينية في الرأدن، وبيان إمكانيللة تطللبيق النظللام
القانوني العابر للحدود ضمن منهج إعمال مبادئ القانون الدولي الخاص المقررأة في القانون الدولي والمقللارأن
من أجإلّ إقامة التوازن بين المصالح المتعارأضة ضمن معايير احأترام خإصوصاللية العلقللات الدوليلة الخاصاللة،
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Abstract

Article  (103)  of  the  Jordanian  Constitution  is  one  of  the  most  important  sources  of  private
international law in Jordan since it contains many procedural and substantive provisions. The
article tries to address the most important principles and provisions that can be drawn from this
specific constitutional text. The purpose of this article is to examine certain aspects of private
international law from the perspective of this constitutional text, particularly those related to the
international jurisdiction of religious courts in Jordan. The article tries also to identify the place
of the Transnational Law in Jordanian legal system. The contribution of this article is not the
analysis the mapping of a few competing approaches to international law, but the fact that it
makes consciously repeated attempts to shape the private international law in Jordan on grounds
that  insure  achieving  balance,  creativity,  and  innovation  in  many  aspects  related  to  party
autonomy, legal certainty, sovereignty, and public policy. 
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