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Abstract
the Iraqi legislature Put text of Article 30 of the Civil Code to 
inspire the judiciary when his dismissal on private international law 
disputes in the absence of the text by following what is more 
commonly known solutions in the framework of comparative law, 
both at the level of legislation or at the level of the judiciary and 
jurisprudence. We have tried through this study to analyze this text 
and put theoretical and practical framework for the idea of the 
principles of private international law. We also included the most 
important examples of applied topics of private international law 
legislation that has not been addressed and were processed through 
the principles of private international law                                     



                          

  . ٢٤/٤/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ١٧/٣/٢٠١٣(*) أستلم البحث  في 
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، المطبعة الكاثولیكیة ،  ٥في اللغة واالدب والعلوم ، ط) لویس معلوف الیسوعي ، المنجد ١(
  . ٢٦، ص    ١٩٥٦بیروت ، 

) أ. د حفیظة السید حداد ، العقود المبرمة بین الدول واالشخاص االجنبیة ، منشورات الحلبي ٢(
  ٧٦٥، ص ٢٠٠٣الحقوقیة بیروت ، لبنان ، 

تیار بین المناهج اصوال ومنهجا ، حمد عبد الكریم سالمة ، علم قاعدة التنازع واالخأ د.) ٣(
قد عبر جانب من الفقه عن هذه المبادئ و   ، ١٦٢، ص ١٩٩٦مكتبة الجالء الجدیدة ، 

بفكرة (القانون الدولي المرن ) وهو  یعرفه بانه: " هو مجموعة المبادئ والقواعد الدولیة 
دیة وتجاریة او بیئیة القانونیة التي تتضمن حقوقا والتزامات طوعیة اخالقیة وسیاسیة واقتصا

توجبها مبادئ حسن النیة والظروف الخاصة والتعاون واالنصاف وعدم التعسف او اساءة 
استخدام الحقوق والسلطات والتي من شانها التخفیف من شدة القانون العادي الصلب او 
التیسیر على المخاطبین بها بایجاد صیغ وبدائل واعفاءات وتسهیالت متعددة یتم اعمال 

رشید مجید محمد الربیعي ،مفهوم القانون الرادة واالختیار حیالها دون االلزام بالتنفیذ " ا
المیسور ( المرن ) في القانون الدولي العام ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن التي 

   ٧-٦، ص   ٢٠٠٦/  ٤٢تصدر عن جمعیة القانون المقارن العراقیة ،العدد 
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تنازع القوانین ، الدار  ١لقانون الدولي الخاص اللبناني دراسة مقارنة ،ج) عكاشة عبدالعال ، ا١(
 ٥١،ص ١٩٩٨الجامعیة ، بیروت  ، 

عن  حكمت شبر ، القانون الدولي العام ،الجزء األول ، مطبعة دار السالم ، بغداد ،  )  نقالً ٢(
   ٨٦، ص ١٩٧٥

  . ٨٨ص –المصدر نفسه  –عن  ) نقالً ٣(
  .  ٨٤ص –نفسه  المصدر –عن  ) نقالً ٤(
 . ٢٠٠٩، اإلسكندریةدار الجامعة الجدیدة، ) محمد حسین منصور،  العقود الدولیة، ٥(

   ٤٦٣ص
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) أ . د حفیظة السید حداد ، العقود المبرمة بین الدول واالشخاص االجنبیة ، المصدر السابق ١(
  ٧٦٥السابق ، ص

 ٧٧١، ص المصدر نفسه ) ٢(
  في قانون التحكیم  ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ،  محمود محمود المغربي ، االستوبل) د . ٣(

  ١٤هامش رقم  ١٧ص ٢٠١٠لبنان ، 
، ومنهجاً  حمد عبد الكریم سالمة، علم قاعدة التنازع واالختیار بین المناهج اصوالً أ د. ٤)(

   ١٦٢مصدر سابق، ص
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 ،  ٢٠٠٩ طالب رشید یادكار ، مبادئ القانون الدولي العام ، مطبعة موكریاني ، اربیل ،) ١(
  ٧٥-  ٧٤ص

)  القانون الطبیعي : هو مجموعة القوانین العلیا والعامة ، التي یجب أن یخضع لها الدول ٢(
اسبق في وجودها على القوانین الوضعیة، التي یفضي الیها العقل  ألنها، كلها والشعوب

القانون السلیم وتقتضیها العدالة ویستلزمها وجود المجتمع االنساني د .  حسن الجلبي ، 
  .٣٩، ص ١٩٦٤الدولي العام ، الجزء األول ، مطبعة شفیق ، بغداد 

العدالة هي (( التعبیر الصادق عن الشعور بالمساواة الحقیقیة والسعي الى تأكیدها في واقع  )٣(
 =الحیاة . او هي امتالء النفس بالشعور بالمساواة الواقعیة التي تكثرت بالظروف الخاصة
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ة وتقتضي التماثل في المعاملة للحاالت المتماثلة في ظروفها والجزئیات الدقیق=
وتفصیالتها)) د. عبد الباقي البكري ، مبادئ العدالة ، مفهومها منزلتها ووسائل ادراكها ، 

 . ١٩٨٤اذار ،  رقم العدد،  بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة،
لي الخاص فضال عما ذكرنا سابقا مثل (احكام ) هناك تسمیات اخرى لمبادئ القانون الدو ١(

: د. احمد صادق القشیري ، نطاق وطبیعة القانون الدولي الخاص ،  ینظرالفقه الدولي) ، 
.  ١٣، ص ١٩٦٨بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة ، كانون الثاني ، 

ان  ومصدرین مستقلین ونعتقد ان هذه التسمیة تخلط تلك المبادئ مع الفقه مع انهما 
وهناك من یطلق  مصدر المبدأ قد یكون القضاء او التشریع المقارن ولیس الفقه وحده ،

عن  ینتجعلى تلك المبادئ تسمیة :  ( القانون الدولي الخاص الشامل او الطبیعي )  وهو 
ن الدولي المقارنة بین انظمة التنازع المختلفة  . سعید یوسف البستاني  ، الجامع في القانو 

ونعتقد ان هذا المصطلح غیر  ٤٣، ص ٢٠٠٩الخاص ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،
  واضح . 

، مؤسسة الثقافة الجامعیة ،  ٢) د . محمد كمال فهمي ،اصول القانون الدولي الخاص ، ط٢(
   ٣٦، ص ١٩٨٢
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في حل مدني  ٢٤) للتفصیل في هذا الموضوع ینظر : الدكتورة سامیة راشد ، دور المادة ١(
وقد كرست ١٩٨٥مشكالت تنازع القوانین ( نظرة مستقبلیة ) ، دار النهضة العربیة ، 

وصفته بتنقیة مبادئ القانون الدولي الخاص من  صفحات هذا الكتاب لمحاولة ما
من  عدیداالعتبارات السیاسیة التي تمثل نوعا من المحاباة للدول الغربیة وهو ما رسخته 

  ات القرن الماضي . نیات وحتى ثمانییمن خمسیناحكام التحكیم ابتداء 
 ٥٩- ٥٧د. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص اللبناني ، مصدر سابق ، ص) ٢(
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   ٨أ. د سامیة راشد ، مصدر سابق .ص) ١(
 ٥٢العال ، القانون الدولي الخاص اللبناني ، مصدر سابق، ص  ) عكاشة عبد٢(
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، المؤسسة القانون الدولي الخاص، ترجمة علي محمود مقلد ،بییر ماییر، فنسانت هوازیه) ١(
   ٢٨،ص ٢٠٠٨الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، 



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (57), Year (18) 

٤٥

































                          

الكتاب االول في تنازع القوانین وتنازع  –د. غالب علي الداوودي ، القانون الدولي الخاص ) (١
 ١٩٩٨كان طبع ، ، بال م ٢االختصاص وتنفیذ االحكام االجنبیة ، دراسة مقارنة ، ط

  ٢٥١، ص٢٤٩،ص
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 ، ١٩٨٦، مطابع الهیئة المصریة ، ١١، ط ١) عزالدین عبداهللا ،القانون الدولي الخاص، ج١(
  ١هامش  ٨٠ص
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ومن بین النصوص القانونیة في القوانین المقارنة التي عالجت مسالة ترتیب مصادر القانون  )١(
لي الخاص التونسي الصادر سنة ) من مجلة القانون الدو ٢٦الدولي الخاص نص المادة (

التي جاء فیها : " إذا كانت العالقة القانونیة دولیة ، یطبق القاضي القواعد الواردة  ١٩٩٨
بهذه المجلة، وعند التعذر، یستخلص القاضي القانون المنطبق بتحدید موضوعي لصنف 

اد القضائي هو االجته یعداإلسناد القانوني " . ویتضح من هذا النص ان المشرع التونسي 
في  الذي یمثلالمصدر الثاني المباشر للحلول التي یطبقها القاضي التونسي بعد التشریع 

مجلة القانون الدولي الخاص وهذا النص یوضح ان تطبیق قواعد القانون الدولي الخاص 
ملزمة للقاضي فان لم یجد النص في التشریع فان علیه اختیار القانون االكثر مالئمة من 

وهذا بطبیعة الحال ان لم یكن هنالك المسندة  ل النظرة الموضوعیة للعالقة القانونیةخال
على موضوع النزاع وهذا ما  أن تنطبققاعدة من القواعد ذات التطبیق الضروري ترید 

) من القانون ذاته  إذ جاء فیها " تطبّق  ٣٨ربط النص السابق مع نص المادة ( بیتضح 
ون المعیّن من قواعد التنازع أحكام القانون التونسي التي یكون مباشرة ومهما كان القان

تطبیقها ضروریا بالنظر إلى الغرض المقصود من وضعها. ویطبّق القاضي أحكام القانون 
األجنبي غیر المعیّن بقواعد التنازع إذا كان لهذا القانون روابط وثیقة بالوضعیة القانونیة 

  ریا بالنّظر إلى الغرض المقصود منها " .وكان تطبیق األحكام المذكورة ضرو 
  ٧٦) عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص اللبناني ، مصدر سابق ، ص٢(
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   ٨٢عز الدین عبداهللا ، مصدر سابق ، ص) ١(
، مصدر  ومنهجاً  أصوالحمد عبد الكریم سالمة ،علم قاعدة التنازع واالختیار بین الشرائع أ) ٢(

    ١٦٠سابق ،  ص
  ٣٥. محمد كمال فهمي ، مصدر سابق ، ص ) د٣(
  ٧١مجموعة االعمال التحضیریة ، معوض عبد التواب  ، مصدر سابق، ص) ٤(
الجنسیة ، الطبعة التاسعة ، مطبعة جامعة  –)  د. فؤاد دیب ، القانون الدولي الخاص ٥(

من القانون المدني  ٢٦. وذلك في صدد حدیثه عن المادة   ٣٢، ص  ٢٠٠٦دمشق ، 
 من القانون المدني العراقي . ٣٠سوري التي تقابل المادة ال
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  ٥٠) فؤاد عبد المنعم ریاض وسامیة راشد ، المصدر نفسه ، ص١(
  ٦١) عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص اللبناني ،مصدر سابق ، ص٢(
) سامي بدیع منصور ود نصري انطوان دیاب و د. عبدو جمیل غصوب ، القانون الدولي ٣(

الخاص تنازع االختصاص التشریعي الجزء االول ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 
  ٢٢ص. ٢٠٠٩والتوزیع ، بیروت ، 

) فؤاد عبد المنعم ریاض وسامیة راشد ، الوسیط في تنازع القوانین وتنازع االختصاص ٤(
  ٤٨، ص ١٩٨٧القضائي الدولي ، دار النهضة العربیة ، 
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نقال عن فؤاد عبد )  ٣٠٦التحضیریة للقانون المدني المصري ص( مجموعة االعمال ) ١(
  ٥٨المنعم ریاض وسامیة راشد ، مصدر سابق ، ص

  ٣٢محمد كمال فهمي ، مصدر سابق ، ص) ٢(
القــانون الــدولي د. حســن الهــداوي ، د . غالــب علــي الــداوودي ، القــانون الــدولي الخــاص ، ) ٣(

ركــز االجانـــب ، دار الكتــب للطباعـــة والنشـــر، الخــاص ، القســـم االول الجنســیة والمـــوطن وم
   ٢٨، ص١٩٨٢الموصل ،
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) سامي بدیع منصور ود نصري انطوان دیاب و د. عبدو جمیل غصوب ، مصدر سابق . (١
  ١٥، ص١١ص

جابر جاد عبد الرحمن  ، القانون الدولي الخاص ، شركة النشر والطباعة العراقیة المحدودة ) ٢(
  ٣٨، ص ٢٩،ص ١٩٤٩، بغداد ، 
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مجموعة محاضرات القاها  –) عبد الحمید عمر وشاحي .القانون الدولي الخاص في العراق ١(
على طلبة الصف الرابع بكلیة الحقوق العراقیة  ، الجزء االول ، مطبعة التفیض االهلیة ، 

  ٥٧ -٥٥، ص  ١٩٤١بغداد ، 
 ث منشور في خیر الدین كاظم عبید ، دور القضاء في العالقات الخاصة الدولیة ، بح) ٢(

  ٣٨٩ص ٢٠٠٩مجلة المحقق الحلي / كلیة القانون _ جامعة بابل ، العدد االول ، 
  ٤٠٣صخیر الدین كاظم عبید ، المصدر السابق ،   )٣(
   ٨د . سامیة راشد ، مصدر سابق ، ص  ) ٤(
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الكتاب االول في تنازع القوانین  –د. غالب علي الداوودي ،  القانون الدولي الخاص ) ١(
، بال مكان طبع ،  ٢ازع االختصاص وتنفیذ االحكام االجنبیة ، دراسة مقارنة ، طوتن

التي تقابل المادة  األردنيمن القانون المدني  ٢٥، في معرض حدیثه عن المادة  ١٩٩٨
المادة  فيعدم التزام القاضي بالفقه والقضاء  یسوغمن القانون المدني العراقي وهو  ٣٠

  التي تقابل المادة االولى من القانون المدني العراقي .  األردنيني الثانیة من القانون المد
، مطبعة الجامعة السوریة  ٤سامي المیداني ، موجز في الحقوق الدولیة الخاصة ، ط) ٢(

   ٥٠ – ٤٥ص ١٩٥١بدمشق ، 
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  . ٥٦د . عكاشة عبد العال ، القانون الدولي الخاص اللبناني ، مصدر سابق، ص   )١(
د الكریم سالمة ،  علم قاعدة االسناد والتنازع بین الشرائع اصوال ومنهجا ، مصدر حمد عبأ)  ٢(

  ١٦٣سابق، ص
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)  یذهب جانب من الفقه الى ان القاضي یطبق قانونه بشأن التكییف استنادا الى ان ذلك من ١(
. د.حسن الهداوي وغالب علي  ٣٠المبادئ الشائعة دولیة ومستندا الى نص المادة 

 ١٧،  مع ان هذا الحكم اقره بشكل صریح نص المادة  ٦٥، مصدر سابق صالداؤودي  
 بهذا الشأن .  ٣٠من القانون المدني العراقي مما یغني عن اللجوء الى نص  المادة 

  ٥٢) د . عكاشة عبد العال ، القانون الدولي الخاص اللبناني ، المصدر السابق ، ص٢(
  ٥٦، ص) د . عكاشة عبد العال ، المصدر نفسه ٣(
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) عوني محمد الفخري ، اتفاقیة روما بشان القانون الواجب التطبیق على االلتزامات التعاقدیة ١(
دراسة في القانون الدولي الخاص تتضمن شرحا التفاقیة روما المشار الیها مع نظرة في  –

في  تنازع القوانین من حیث المكان في التشریع العراقي فیما یتعلق بااللتزامات التعاقدیة
   ١٩٤، ص ٢٠٠٧مجال المعامالت المالیة ، بغداد ، 
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حمد صبیح جمیل النقاش ، تنازع القوانین في عقد العمل الفردي دراسة مقارنة  ، رسالة أ)  ١(
  ٦٨، ص ٢٠٠٣ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 

سه ، المبحث االول حمد صبیح جمیل النقاش ، المصدر نفأ :صیل ینظرالمزید من التف ) ٢(
  من الفصل الثاني.
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د. عكاشة عبد العال ، قانون العملیات المصرفیة الدولیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، ) ١(
  ٢٤المادة  إلىوهو یستند في ذلك بطبیعة الحال   ١٢١- ١١٩، ص ١٩٩٩،  اإلسكندریة

  ني العراقي .من القانون المد ٣٠من القانون المدني المصري التي تقابل المادة 
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حفیظة السید حداد ،  تنازع القوانین في عقود الوكاالت التجاریة ، بحث منشور في  ) أ . د١(
مجلة الدراسات القانونیة ، مجلة نصف سنویة تصدر عن كلیة الحقوق في جامعة بیروت 

      ١٢٧-١٢٣، ص ١١٤ -  ١١٢ص ٢٠٠٣،منشورات الحلبي الحقوقیة ، العدد الثاني ،
كاشة محمد عبدالعال ، تنازع القوانین في االوراق التجاریة ، الدار جامعیة ، بیروت ، د . ع) ٢(

   ١٣٨، ص ١٩٨٨
 ١٦٤) المصدر نفسه ،ص٣(

بعض المواضیع االخرى مثال  بالفكرة نفسها عالج المؤلف ،  و  ٢٣٣المصدر نفسه ، ص ) (٤
لمسائل المتعلقة ا ٣٠٧القبول الجزئي ص ٢٣٥طة ( القبول بالتدخل ) صاالقبول بالوس

  . ٣٢٠الوفاء في حالة ضیاع السند او سرقته  ص ٢٣٨بالوفاء بااللتزام ص
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  ٣٠حفیظة السید حداد ،العقود المبرمة بین الدول واالشخاص االجنبیة ، ص  )١(
د. بشار محمد االسعد ،عقود االستثمار في العالقات الخاصة الدولیة ، منشورات الحلبي   )٢(

. ولم  یعرف المشرع العراقي االستثمار االجنبي بل  ٤٨٥،ص ٢٠٠٦، الحقوقیة ، بیروت 
، في الفقرة ( ط )  ٢٠٠٧لسنة    ١٣عرف المستثمر االجنبي  في قانون االستثمار رقم 

" المستثمر األجنبي : هو الذي ال یحمل الجنسیة العراقیة في حالة  من المادة االولى  بانه 
  ي إذا كان شخصا معنویا او حقوقیا "  الشخص الحقیقي ومسجل في بلد أجنب
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بالیونان  أثیناوقد نصت المادة الثانیة من التوصیة الصادرة عن مجمع القانون الدولي في  )١(
على وجه الخصوص اختیار قانون العقد او واحد او  األطراف: (( یستطیع  ١٩٧٩عام 

نین او المبادئ العامة للقانون اكثر من القوانین الداخلیة او المبادئ المشتركة بین هذه القوا
او المبادئ المطبقة في الروابط االقتصادیة الدولیة او القانون الدولي او مجموعة من تلك 

احمد الحواري ، القواعد القانونیة التي یطبقها المحكم  أسامةعن  المصادر للقانون))  نقالً 
،  ٢٠٠٨،  األردنن ، على موضوعات المنازعات الدولیة الخاصة ، دار الثقافة ، عما

  ١٥٣ص
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حفیظة السید حداد ، العقود المبرمة بین الدول واالشخاص االجنبیة ، مصدر سابق ، ) أ. د ١(
  ٥٤٩، ص ٥٤٨، ص ٥٤٦ص

حفیظة السید حداد ، العقود المبرمة بین الدول واالشخاص االجنبیة  ، المصدر السابق، ) ٢(
  ٧٧٣ص

كیم التجاري الدولي ، الفكر العربي ، القاهرة ، ابو زید رضوان االسس العامة في التح) ٣(
١٩٨١   

  ٦١ص -٢٥صیل ینظر: أ.د سامیة راشد مصدر سابق ، صا) لمزید من التف٤(
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حمد عبد الكریم سالمة ، القانون الدولي الخاص االماراتي ، مطبوعات جامعة االمارات أ) د. ١(
 ١٩٢، ص ٢٠٠٢العربیة المتحدة ، 
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  ٥١قانون الدولي الخاص اللبناني، مصدر سابق ، ص) عكاشة عبدالعال ، ال١(
دراسة مقارنة في القانون الخاص حول قاعدة  –بیار ابیل طوبیا ، التحایل على القانون ) ٢(

  ٣٣٩.ص ٢٠٠٩الغش یفسد كل شيء ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، 
القــانون الــدولي دولي الخــاص ، د. حســن الهــداوي ، د . غالــب علــي الــداوودي ، القــانون الــ) ٣(

الخاص ،القسم الثاني تنازع القـوانین وتنـازع االختصـاص وتنفیـذ احكـام االجنبیـة ، دار الكتـب 
تنـــازع القــوانین مــن حیـــث ، فریــد فتیــان ، ٢٠١، ص    ١٩٨٢للطباعــة والنشــر، الموصـــل ،

 لعـدد الثـاني،المكان ، بحث منشور فـي مجلـة القضـاء تصـدرها نقابـة المحـامین فـي بغـداد ، ا
، ممـــدوح عبـــدالكریم حـــافظ ، القــانون الـــدولي الخـــاص وفـــق القـــانونین  ٥٤، ص١٩٥٣ لســنة

  ٣٣٨، ص ١٩٧٧، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،  ٢العراقي والمقارن ، ط
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  ١٩٣حمد عبد الكریم سالمة ،القانون الدولي الخاص االماراتي ، مصدر سابق ، ص.أ) د١(
دراسة مقارنة  –، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص  د . محمد ولید المصري ٢)(

ان ، االردن ،   ٢٠٠٩للتشریعات العربیة والقانون الفرنسي ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمّ
  . ٢٨٤-  ٢٨٣.ص 

د. جابر ابراهیم الراوي ، احكام تنازع القوانین في القانون العراقي ، مطبعة الحكم المحلي ، ) ٣(
   ٥٥ – ٥٤، ص ١٩٨٠بغداد ، 
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