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المقـــــــدمــــــــة
القانكف في االمػة ادػم مقػاييس دتػارويا كوقػممياد كمقػمر مػا يوػكافر لمقػانكف مػف
اصػػالة كص ػ دية لومميػػة داجػػات المجوم ػ د مقػػمر مػػا وكػػكف طا وػػو كال تػػكع أدكام ػو
كالوػ ػزاـ اكامػ ػره كنكاىي ػػود ف ػػاف ك ػػاف ىن ػػاؾ قص ػػكر ف ػػي معالج ػػة ى ػػذه الموطمم ػػات ال يمك ػػف

لمقانكف اف يؤمم مكره المطمكب.
الوشري ميما كاف كافيان ال يمكف اف يديط مكػؿ مػا يمػزـ لدكػـ كقػا

الديػاة ييػر

الموناىية؛ لذلؾ ودرص القكانيف مى ايجام قكا ػم ادوياطيػة يرجػ إلييػا القاتػي نػمما
يعكزه الدكـ المطمكب م نصكص الوشري .
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ىذا االمر نجمه جميان في نصكص العميم مف القػكانيفد ٌمامىػا القػانكف المػمني-

م ػ ن -كالػػذم ألػػس لمليػػكـ الل ػراغ إف مشػػكؿ ص ػري أك دوػػى تػػمني(ُ)د كىػػك يلػػعى

لمعالجػػة يايػػات المجوم ػ الػػذم يي اطمػػود فقػػم نػػص القػػانكف المػػمني الع ارقػػي فػػي ماموػػو
اأكلى مى انو"  ...اذا لـ يكجم نص وشريعي"...
ىذا يعني -مف ماب االدوماؿ كاللرض:

ُ -اف المشرع العراقي-كدوى المقارف -ا ورؼ ماللراغ في الوشري كذلؾ مإمراجو مارة
" اذا لـ يكجم نص."...

ِ -اف اللراغ ليس مقصك انر مى الوشري ؛ كانما ىػك فػراغ فػي القػانكف-مػالمعنى العػاـ-د
كذلؾ أف مصامر القانكف ىي الوشري كالعرؼ كممػامئ الشػريعة اإلػ مية كقكا ػم

العمالػػة كييرىػػا مػػف المصػػامر اأ ػػرلد كالوػػي قػػم ال وكػػكف كافيػػة مػػذاويا كانمػػا ييمج ػ

الم مػػى للػػم ف ػراغ ىػػذه المصػػامر أك
أديانػػا إلػػى ممػػامئ الق ػانكف ذات القيمػػة العميػػا ك ي
دوػى وعارتػػيا كمػػا فػػي الوعػػارض –الظػاىرم مػػى اأقػػؿ -مػػيف الشػريعة اإلػ مية

كالميمقراطية في نص الملوكر العراقي للنة ََِٓ(ِ).
ّ -اف الل ػراغ قػػم يكػػكف ناش ػ ان مػػف معػػم فملػػلي مو ػ وت مػػف ا ومػػام القػػانكف المػػمني مػػى

القكانيف الغرمية في كت أدكاـ قانكنيةد مى الريـ مف اف ومؾ القكانيف -الغرمية-
وصم في المي ة الوي كجمت فييا.

ْ -اف الػػنص مػػى اف اإل ػ ـ مصػػمر ألػػاس لموش ػري  -قػػم ال يكػػكف -إال دم ػ انر مػػى
كرؽ يير مورجـ مى الدقيقة كالكاق .

ٓ -يعم اللف الوشريعي لممان في دمكث اللراغ مف جية وقليـ القكا م القانكنيػة صػياييان
إلى قكا م مرنة كأ رل جاممةد فالجاممة ال يممؾ ادم لمطة وقميرية في وطميقيا

 -1الشكل ال ظسٍط ٍُهظظ من خاله صالض الدال األ اى لالي ا الها لمال الشالكل الؼالدلٌ اَحدرالل لد ال اا
الش ةعة ا لَ ً اٌ ب الق صون الد لٌ الخ ص الحٌ ٍعحدد لَه لعالد اظحَال ز الاللض االٌ االرا العقالل
الق صوصٌ الدهم -للدوػوع جحدة ظححؼط اٌ الظفع ت الدق لة.
 -2ذلك د ااظعث له الد األ اى لي -فقساجهال الدحعالداأل -مالن الدظالحوز العسا الٌ حظالسٍعه صاله ن
ٍصالالوش ظالالن لً جشالالسٍو ٍحعالال زع ذوا الالث الظالالها ل م الال اا الدٍدقساؽَالالة العقالالو العسٍالال ت
انظ ظَة الوازاأل اٌ ارا الدظحوز.
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المطمؽ لمقانكف(ُ).
م ؼ المرنة منيا كالوي ويعمر ف قة المشرع في القاتي ي
أهمية البحث:
مػػا ييش ػ ًػكؿ نقط ػػة اىومػػاـ ف ػػي المد ػػث اف المشػػرع الع ارق ػػي ن ػػص مػػى اللػ ػراغ ف ػػي
القػػانكف ص ػرادةند ممػػا يلوػػرض ق ػ ن تػػركرة إيجػػام معالجػػة لم ػػؿ ىػػذا المكتػػكع الميػػـد
الذم مقي معيمان ف ميماف المدث في القانكف المكلي ال اص العراقي -كدوى المقارف.

كمػػا يمكػػف أف وتػػاؼ أىميػػة أ ػػرل لممدػػث مػػف م دظػػة ًقػ ٌػمـ نصػػكص قكا ػػم
ونازع القكانيف في القانكف الع ارقػيد ك ػمـ كجػكم أيػة إشػارة -ال اقػؿ فػي الكاقػ المنظػكر-
لوغييرى ػػا أك وعػ ػػميمياد ممػ ػػا يلػػػومزـ إيجػ ػػام الدم ػػكؿ لي ػػذا المكت ػػكع الموط ػػكر فػػػي لػػػياؽ
النصكص القانكنية الموكفرة.

أيتا فػاللراغ يدوػاج إلػى اطػار يمعػالًو كقكا ػم مدػممة ينمغػي االلولػات إلييػا أكالند
كالوقيم ميا مميان انيان في الملعى الذاىب إلػى مػن ال قػة مقػمرة القػانكف -ال أقػؿ المػمني

ىنا -مى وش يص ادوياجات يم ى اطىميو كامكانية دؿ إشكالياويـ اآلنية كااللوقمالية.
تساؤالت البحث:

ُ -كيػؼ يمكػػف اف يكػكف ىنػػاؾ فػراغ فػي القػػانكفد كىػك مػػا جػػاء إال لمعالجػة اللػراغ فػػي
ونظيـ لمكؾ اأفرام ما ؿ المجوم .

ِ -مػػا اللػ ارغ؟ كمػػا طميعوػػو؟ ككيػػؼ ييدػػمم اللػراغ كجيػػة وغطيوػػود كمػمل مشػػرك ية مػػؿء
اللراغ الوشريعي؟ كىؿ مف وطميقات للم م ؿ ىذا اللراغ في القانكف العراقي؟
حدود البحث:

يو طر المدػث مم ارلػة كودميػؿ الشػكؿ التػمني لملػراغ(ُ) كالػذم م ٌمنػا لػو مالممػامئ

الشػػا عة مكلي ػاند لجيوػػيف :اأكلػػى الػػنص ميػػو فػػي مػػوف القػػانكف المػػمني الع ارقػػيد كال انيػػة
مـ االلولات إلى ىذا المكتكع أص ن -ال مف جانب الو ليس كال مف جانب الولصيؿ.

 -1ا ن ااحساع العكط -لً دا الرقة لق ػٌ -اٌ القوا د الص مدأل.
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences
424

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية/المجلد (/)8العدد (/)13العام ()9132

إشكالية البحث:
ُ -إف المش ػػرع الع ارق ػػي ق ػػم ن ػػص م ػػى إمكاني ػػة معالج ػػة اللػ ػراغ ف ػػي الق ػػانكف مطري ػػؽ
الممػػامئ الشػػا عة مكلي ػان؛ كىػػي ممػػامئ لػػـ يػػرم ليػػا وعري ػؼ مدػػمم كات ػ لكػػي يلػػيؿ
الرجكع إلييا كا ومامىا.

ِ -إف ىػػذه الممػػامئ فػػي وطػػكر ملػػومر كوجػػمم فكيػػؼ يمكػػف تػػمطيا كفيم ػان كوطميقيػػا
كتمف أم معايير.

ّ -إف المش ػػرع الع ارق ػػي منػ ػ اأ ػػذ مم ػػؿ ى ػػذه المم ػػامئ ف ػػي د ػػمكم المل ػػا ؿ الو ػػي كرم
ونظيميػػا الوش ػريعي فػػي ىػػذا القػػانكف-القػػانكف المػػمني الع ارقػػي النافػػذ-د فكيػػؼ ن ػكازف

ميف دالة االلونام كدالة المن مف الرجكع إلييا؟

ْ -ىناؾ مف يرل اف كجكم م ؿ ىذه الممامئ يم ؿ م ن ك ركجان مى مصامر القانكف
المرل ػػكمة كالمدػػػممة ممقوت ػػى المػ ػػامة اأكلػػػى م ػػف القػ ػػانكف الم ػػمنيد فكيػػػؼ يمكػػػف

اإجامة مى ىذا اال وراض؟
فرضية البحث:

مداكل ػػة إيج ػػام و ل ػػيس نظ ػػرم-موكام ػػؿ نل ػػميان -لمعالج ػػة نق ػػص قكا ػػم الق ػػانكف

الػػمكلي ال ػػاص الع ارقػػي كالمقػػارف-المشػػامو لػػو فػػي الوصػػكر -كمػػف ػػـ إمكانيػػة الممػػامئ

الشػػا عة مكليػان لدػػؿ اإشػػكاليات العمميػػة الملػػرزة مػػف مركنػػة كوطػػكرات الوجػػارة المكليػػة فػػي
مديط الع قات ال اصة المكلية.
منهج البحث:
ا وم ػػم المد ػػث م ػػى منيج ػػي االل ػػوقراء كالودمي ػػؿد ف ػػاأكؿ نل ػػوجم م ػػف

ل ػػو

اأفكار كالرؤل الموعمقػة مالمدػثد ليوشػكؿ مػف مجمػكع الجز يػات وصػكر ػاـ ػف اللػراغ
الوش ػريعي كالممػػامئ الشػػا عة مكلي ػاند كمػػف رػػـ ي ػ وي مكر الودميػػؿ كااللػػونماط لمكشػػؼ ػػف

 -1لقالالد اظالاله ث الدزاظ ال ت العلدَالالة االالٌ مع لصالالة جلظالالَط الشالالكل الظالالسٍط الدحدرالالل لحشالالسٍو العالالس
الشسٍعة الظهمَة م اا العدالة.
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ممل إمكانية فيـ كالويعاب ملرمات اللراغ كمعالمو كأيلػس الممػامئ الشػا عة كالملػادات
الوي يمكف لأل يرة وغطيويا كالويعاميا.
خطة البحث:
وكز ت طة المدث مى ممد يف ي صص اأكؿ لمياف مليكـ اللػراغ الوشػريعيد
في ديف وعمؽ ال اني لوطميقات لم اللراغ الوشريعي في القانكف المكلي ال اص العراقي.
الدراسات السابقة:
فػػي دػػمكم القػػانكف الع ارقػػي؛ لػػـ نقػػؼ-موقصػػيرنا -مػػى أيػػة م ارلػػة موعمقػػة مػػاللراغ

الوشريعي أك الممامئ الشا عة مكليان في أكراؽ القانكف المكلي ال اص -مى قمة اأ يرة-
لذلؾ يمكف ا ومار ىذه المرالة-الموكاتعة -لمنة و ليلية في ىذا المجاؿ.

املبحث األول

اجلهاز النظرٌ للفراغ التشرَعٍ:

نقػػؼ فػػي ىػػذا المقػػاـ نػػم أيلػػس امػػة يمكػػف مػػف

ليػػا فيػػـ القكا ػػم اإطاريػػة

كالمع ػ ػػالـ الو ليل ػ ػػيةد الو ػ ػػي وروك ػ ػػز ميي ػ ػػا الوطميق ػ ػػات العممي ػ ػػةد م ػ ػػى مل ػ ػػا ؿ مكز ػ ػ ػة

مالولصي ت اآلوية:

أوال :تصور الفراغ:
مػف ػ ؿ المدػث يمكػػف م دظػػة مصػمريف لوعريػػؼ اللػراغ –اصػػط دان -كىمػػا:

الشريعة اإل مية كالقانكفد ك مى الندك اآلوي:
ُ -الوعريؼ الشر ي لملراغ:

لمدػػث الل ػراغ الوش ػريعي فػػي اللقػػو اإل ػ مي ولاصػػيؿ ك ي ػرة كموعػػممة(ُ)د يمكػػف

جمعيا مصكر منيا(ُ):

 -1الفالالسال لً الةً الصدالالو اسال ال ت الفالالسال الخلالالو ل الدك ال ن الخ ال لٌ .نظالالظ االالٌ جفظالالَله ل ف ال ً معصالالم
الدع صٌ الص مو الدعصم الوظَؾ لي السا ؾ اُجٌ https: //www.almaany.com
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إنيا :كؿ فعؿ مماح وشريعيان مطميعوو كلـ يرم نص وشريعي يمؿ مى درموود أك

كجكمود يلم لكلي اأمر مإ طا و صلة انكية مالمن

نود أك اأمر مو(ِ).

أك ى ػػي :المل ػػادة م ػػف اأم ػػكر كالقت ػػايا الو ػػي ورك ػػت الشػ ػريعة اإلػ ػ مية د ػػؽ

الوش ػري فييػػا لػػكلي اأمػػر أك لملػػمطة الوش ػريعية العامػػة مالو كيػػؿ أـ ماإش ػراؼ مػػف كلػػي
اأم ػػرد لك ػػي يص ػػمر فيي ػػا الدك ػػـ المنالػػػب لمظ ػػركؼ الموط ػػكرة مالش ػػكؿ ال ػػذم يتػ ػػمف

اأىػ ػػماؼ العامػ ػػة لمش ػ ػريعة اإل ػ ػ مية(ّ)د أك ىػ ػػي المنطقػ ػػة الوػ ػػي وركيػ ػػا ا وعػ ػػالى فػ ػػي

اإل ـ ليوكلى الوشري فييا كلي اأمر كاللقياء مما وقتػي مػو داجػة اأمػة فػي وطكرىػا
كما يط أر مييا مف وممالت كوغيرات(ْ).
ِ -الوعريؼ القانكني لملراغ:
اط

لـ نجم ومؾ الملادة الكالعة مف الوعريؼ في دقؿ القػانكفد كانمػا – كفػي دػمكم

صػنا وعريلػان كادػػمان فقػػط ليػػذا المليػػكـد كرم فيػػو" :يكجػػم اللػراغ فػػي القػػانكف
نػػا -ش ر

نمما يلقم الدكـ الشر ي (القانكني) مديث إف النظاـ القانكني ممجمك ود متمنو النظـ

ث الدخو .2112-11-22
ً
ٍ - 1سى ش صب من الفقه ان ن شوا لدل قة الفسال اٌ الشسٍعة الظهمَة؛ ىن مال ٍعالدي اسالال لالَط
ان جًََساً اٌ الدواػَو الدؤاً إلي جًََس اىظك ا ان لَة الدحسج ة لَه  .ان الحًَّالس االٌ شصةَال ت
الدواػالالَو لالالَط االالٌ الَ جه ال ا ال لفسال الحشالالسٍعٌ لالالَط ان ج َالالي الر الالث الحشالالسٍعٌ لالالي الدحًَالالس
الدوػو ٌ اٌ العقو الدخحلفة.
ٍهظظ اٌ جفظَل ذلك ل ف ً معدد العلد عوخ اٌ القوا الد الفقهَالة جقسٍالس مشالح العال دً ز 2ؽ 1ااز
الدحقَن مؤظعة الدسا د الدقدظة الع لدَة اللصف انشس العسا  2111ص 525م عدا .

) )2معدد س الظدز الدؤجدس العال لدٌ لممال ا الشالهَد الظالدز ا الداا لصلالة الحعقَالي الح عالة للدالؤجدس
الع ال لدٌ لمم ال ا الظالالدز دض) الل شالالس مساالالص الدزاظ ال ت ان ع ال خ الحخظظالالَة للشالالهَد الظالالدز
ؽ 1م عة شسٍعث م الدقدظة اٍسان 1431ا ص.123
) ) 3حظس جلخالَض الن اظدالد الد لًالٌ الر الث الدحًَالس االٌ الفقاله الظالهمٌ السا أل االٌ شهالوا
الحَ ز اللهؼوً) مصلة انشحه ا الحصدٍد َس ت ع1426 2116 1ا ص 215م عدا .
) )4معدوا شم صٌ ا ز الصم ن الدك ن اٌ انشحه ا لدى الشهَد الظدز دض ظسا) مصلة اقاله لاالل
ال َالالث العالالدا 46العالاللة الر صَالالة شالالسأل مؤظعالالة ااةالالسأل معال ز الفقالاله الظالالهمٌ ؽ قال لدالالراب لاالالل
ال َث َس ت 1421 2112ا ص 133م عدا .
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القانكنيػة اللكقيػة اللػامية كاأفكػار القانكنيػة الملػػوممة مػف طميعػة اأمػكرد وقوتػي كجػػكم

م ؿ ىذا الدكـ الشر ي القانكني"(ُ).

مينما كجمنا ماقي اللقو القانكني موجيان صكب وعريؼ النقص فػي القػانكفد كلػيس

اللراغد ديث كقلنا مى وعريلات منيػا " :ػمـ كتػ أدكػاـ قانكنيػة لمكتػكع مػا أك ػمـ
إلماـ المشرع ممعض جكانب مكتكع ما مما كاف لو اأ ر في نقص أدكاـ القانكف"(ِ).

في ديف شػ ص جانػب أ ػر مػف اللقػو دقيقػة أف الػنقص فػي الوشػري ي مًػ ىر نػو
مص ػػيد مي ػػمة م ػػؿ" :ال ػػنقص ف ػػي الق ػػانكفد اللػ ػراغ ف ػػي الق ػػانكفد ال غػ ػرات ف ػػي الق ػػانكفد
القصكر في القانكفد لككت القانكف"(ّ).

كمػػا فتػػؿ جانػػب مػػف اللقػػو اصػػط ح اللقػػمافد ليوصػػكره مو ػرامؼ االصػػط دات

الموقممػة؛ أف المػػامة َّ مػػف قػػانكف المرافعػػات الممنيػة الع ارقػػي رقػػـّٖ للػػنة ُٗٔٗ قػػم
الو مميا منصيا مى ما يمي:

"ال يجػػكز أيػػة مدكمػػة أف ومون ػ

ػػف الدكػػـ مدجػػة يمػػكض القػػانكف أك فقػػماف

الػػنص أك نقصػػو كاال ػػم القاتػػي ممونع ػان ػػف إدقػػاؽ الدػػؽد كيعػػم أيت ػان الو ػ ير ييػػر
المشركع ف إصمار الدكـ امونا ان ف إدقاؽ الدؽ"(ْ).

ندػف نػرل أف اأ ػذ ماصػط ح اللػراغ الوشػريعي أكفػؽ فػي اال ومػار ل صكصػية

المدػػث الػػذم ندػػف مصػػممه كالػػذم يموقػػي م ػ الػػنقص فػػي معػػض اأديػػافد إال انػػو ييمػػايف

الػػنقص فػػي ميػػاميف أ ػػرلد إذ كػػاف الوعريػػؼ اأكؿ أمؽ مػػالوعمير نيػػا نػػمما الػػو مـ
) )1ض .ا زص زٍص ظالد الفالسال االٌ القال صون مو الف الللال ا القال صوصٌ اىلدال صٌ ملاله عالد مقالدا إلالي
الدساص القومٌ ل عوخ الدل قالة االٌ س اعالل جسشدالة ا .الد السظالو الصظال صٌ مصلالة القؼال
ع 1ض 21م عة الع صٌ ًداا  1723ص.27
) )2اةل ظعن د الش اٌ مشكلة اللقض اٌ الق صون َن الدرااب الفلعفَة الشساةو الق صوصَة ازاظة
مق زصة) ؽ 1الدكحب الص معٌ العدٍد الظكلدزٍة  2117ص.341
) )3ظعالن اظدال د ال ًالدااً الالاللقض الف السً االٌ لظكال ا الحشالسٍو مصلالة القؼال ًالداا العالدا السا الالو
 1745ص 376ص.415
الخ مط ا صون اى
) )4ظالدث الد الدصَالالد لطالو جفعالالَس القال صون ؽ 1الل شالالس طال ض طال ا شعفالس ًالالداا 2114
ص 72م عدا .
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اصػط ح اللػراغد كأف مدػػث الملػ لة كوطميقاويػػا فػػي القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص و ػػذ يمعػػمان
أك ر صكصية لجية الوعامؿ م ملرمة الممامئ الشا عة مكليان كالوي ىػي وعميػر دقيقػي
ػ ػػف الل ػ ػراغ فػ ػػي الدكػ ػػـ معػ ػػم كجػ ػػكم الػ ػػنص العػ ػػاـ الػ ػػذم ييقى ػ ػرر الرجػ ػػكع إلييػ ػػا لمعالجػ ػػة
المعػم الػذم نجػم وجلػيمه الدقيقػي فػي
المكتك ات ييػر المنصػكص مػى دكميػا؛ كىػك ي
النظرية الوي ومناىا كملفد الذم لـ يعورؼ مػاف ىنػاؾ نقػص دقيقػي فػي النظػاـ القػانكني

كانما ىنػاؾ مػا يلػمى(مالنقص اللنػي)؛ أم اف المشػرع وعمػم وػرؾ ونظػيـ ملػ لة مػا لجيػة

أ ػ ػػرل كذلػ ػػؾ مػ ػػف اجػ ػػؿ اال و ػ ػراؼ لومػ ػػؾ الجيػ ػػة ميػ ػػذه اللػ ػػمطة الوقميريػ ػػة نػ ػػم وطميػ ػػؽ
القانكف(ُ).

مى انو ينمغػي الو كيػم ىنػا مػى نقطػة فػي يايػة اأىميػةد ذلػؾ اف ودميػم معنػى
اللراغ لو أىميوو مى صعيم المقارنػة مػيف الشػريعة اإلػ مية كالقػانكف؛ إذ اف اللػراغ اذا
مػػا أيريػػم منػػو اف ويكيػػؼ الش ػريعة اإل ػ مية نللػػيا م ػ نل ػؽ ديػػاة وقػػكمه أفكػػار كملػػاىيـ
ناش ة ف قافات أ رل فينا ورفض الشريعة اإل مية م ؿ ىػذا المليػكـ لمنطقػة اللػراغ
الوشريعيد في دػيف اف القػانكف الػمكلي ال ػاص يقمػؿ م ػؿ ىػذا الوكيػؼ إذ ويم ػؿ الممػامئ
مؤلل ػػة م ػػى قاف ػػات ليال ػػية كاقوص ػػامية كاجوما ي ػػة المي ػػة
المعالًج ػػة لملػ ػراغ قكا ػػم
ى
ي
كشا عةد شريطة م م اللويا لمنظاـ العاـ كاآلماب.

ثانياً :مستويات فهم وتولد الفراغ التشريعي:
يمكف فيك وكلم اللراغ مف نكادي كمراوب كموعممةد منيا:
أ -اللػراغ النظػػرم العػػاـ يمكػػف اف ينػػوو مػػى ملػػوكل الولكيػػرد كذلػػؾ مالولػػالـ مػػى
اأفكار كالنظريات اللامقة كملممات ال يمكف ال ركج مييا.
ب -قم يوكلم اللراغ ما و ؼ رؤية المو صص ميف القانكف الممني ف القانكف

 -1ؽه وع ل شً اىطو الح زٍخَة للشالساةو الًس َالة ؽ 2111ااز اللهؼالة العس َالة القال اسأل
ص.42
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences
425

نظرية الفراغ التذريعي في القانون الدولي الخاص
(درادة تحليلية ادتداللية في مدى آثر المبادئ الذائعة دوليا رلى بنية القانون العراقي)

الػػمكلي ال ػػاص؛ كذلػػؾ النت ػكاء نصػػكص اأ يػػر تػػمف اأكؿد فالمو صػػص
المعػػم الػػكطني اإقميمػػي المقيػػم لقكا ػػم قانكنػػو فيمػان
فػػي القػػانكف المػػمني قػػم ا وػػام ي
كوطميقاند م ؼ الميني في القانكف المكلي ال اص كالذم آلؼ الصلة اأجنمية
كالمركنة كالوطكر كشمكلية الوجارة المكلية كموعمقاويػا كممػا ييغطػي كػؿ الولاصػيؿ
كالجز يات كالملودم ات الوي قم ال نجمىا في القانكف الممني.

ت -يمكػػف اف ويشػػكؿ صػػلة الدما ػػة النلػػمية لقكا ػػم القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص ملػػكيان
لوكلم اللراغ في القانكف المكلي ال اصد كدوى مليكـ الوػما ؿ كالمركنػة كالوعمػؽ
ممػػاقي الق ػكانيف كالمرافعػػات كالوجػػارم كاأد ػكاؿ الش صػػية -كممػػا يلػػم م مػػؽ

فرص لملادات قم ومقى معيمة ف المعالجة الوشريعية -الولصيمية أك العامة.
ث -اللراغ مى ملوكل النصػكص ككػؿد كىػك مكتػكع المدػث فػي الممػامئ الشػا عة
في القانكف المكلي ال اص-م ن.-

ج -الل ػراغ مػػى ملػػوكل كػػؿ نػػص مشػػكؿ منلػػرمد كذلػػؾ نػػمما ييعػػالو الػػنص الدػػؿ
الع ػػاـ المج ػػرم كمكف االلول ػػات إل ػػى الولاص ػػيؿ المل ػػككت ني ػػاد كقا ػػمة ونػػػازع
الملؤكلية الوقصيرية.
ثالثاً :طبيعة الفراغ التشريعي:
نداكؿ في ىذه النقطة مياف الوكييؼ المقيؽ لمليكـ اللراغ الوشريعيد كالذم يمػمك

انو يوكزع مى ادم الوصكرات اآلوية:
وللير لمنصكص:
ُ -إف اللراغ
ه
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ىك الوصكر الممني مى فكػرة مؤماىػاد إف فيػـ القػانكف كوطميقػو ال يقوصػر مػى

المعنػػى الدرفػػي لمػػنص القػػانكنيد لػػذلؾ فلػػم اللػراغ فػػي القػػانكف يكػػكف كارمان فػػي كػػؿ دػػاؿ

وطمب اأمر وجاكز المعنى الدرفي لمنصد كوجاكز القصم المماشر لممشرع فقط(ُ).
ِ -إف اللراغ إكماؿ لمنقص في النصكص:

ىي مف النظريات اليامة في القانكفد نامل ميا أرلطكد كالوي ورل اف ىناؾ
نقصػان فػػي الوشػري د أم اف الوشػري ييػػر كامػػؿد فقػم وكجػػم دػػاالت كمناز ػػات ليلػػت ليػػا

دك ػػـ ف ػػي الوشػ ػري كلمكاجي ػػة ى ػػذا ال ػػنقص –اللػ ػراغ -فعم ػػى المش ػػرع إص ػػمار الوشػ ػريعات
الجميمة للم ىذا النقصد كمعالجة يكب الوشريعات القا مة ماإلغاء كالوعميؿ كالوطكيرد

ككذلؾ القاتي نمما ال يجم د ن لمنزاع في الوشري (ِ).
ّ -اللراغ ذك طميعة يموى ً
لرمة:

مى اف النقص المكجكم ىنا ليس ىك ذات النقص الوشريعي -المشػار إليػو فيمػا

وقمـ -كانما ىك صيغة اصة مف النقص الموعمم مف المشرع كالذم ورؾ مجاؿ وغطيوو
ماإكماؿ كاإتافة كلكف مف جية الوطميؽ كالمعالجة كليس مالصيغة المعوامة كالمعركفة

إكماؿ النقص في الوشري .

ومػػيف ممػػا وقػػمـ إف الل ػراغ الوش ػريعي قػػم يليػػـ منػػو انػػو ملػػادة إ مػػاؿ الوللػػير

الكال الذم قم يو طى القصم المماشر لممشرعد كانو فرصة إكماؿ النقص فػي الوشػري
كمما يلم لوغطية القانكف مشكؿ فعاؿ لكؿ ملرمات الكاق االجوما ي.

) )1ان شدَو ال س الق صوصَة للحفعَس جُق ِدا لي جصسٍد الق دأل ل العكم جصال ا الوا عالة الدعس االة عَالد
جقالوا حفعالَس القال صون مالن الل ظَالة الح زٍخَالة اللًوٍالة انطال هظَة اللعوٍالة جللالس إلالي الق الدأل
العكم ظوزأل معالحقلة ال ن الوا عالة الدعس ػالة ن جعال ا انجظال لوا عالة إن عالد انصحهال مالن
الحفعَس إن الوا عة الدعس ػة جدلل اقؾ لي العلظالس الالرً ٍح لالب الحفعالَس مالن الق الدأل الق صوصَالة
ا ن لن جكالالون الدوشهالالة صعالالو جفعالالَس عَلالاله ىن مل ال اس ال عالالد الق صوصَالالة للحفعالالَس لَعالالث مقالالونت
ملهصَة معلم ه إصد اٌ مع ةل ج َقَة جوػط خؾ الحقدا العقَقٌ للفهم الق صوصٌ.
ٍللس ض ا زص زٍص الدظدز الع ي ص.11
) )2ظدَس العَد جلال لو الدال األ الر صَالة مالن الدظالحوز مع ػالسأل للقَالث االٌ الالد العال َن لظالكلدزٍة
ملشالوزأل االالٌ مصلالة العقالالو لل عالالوخ الق صوصَالة ان حظال اٍة ش معالة الظالالكلدزٍة ع 2ااز الص معالالة
الصدٍدأل لللشس الظكلدزٍة  2112ص.362
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ىنػا ينمغػػي االلولػػات إلػػى اف اللػراغ الوشػريعي يمكػػف اف يػ وي مػػى ادػػم المعنيػػيف
أك ك ىمػا مكف فػػارؽ مينيمػػا لجيػػة اف الوللػػير لػػيس إال صػػكرة مػػف صػػكر إكمػػاؿ الػػنص
الوشريعي كلكف مكف ا ومام التكامط الوي ينمغي ا ومامىا نم إكماؿ الػنصد مالوشػري

ال دؽ ال يي أك المعمؿ مػ ند ىػذا مػف جيػة النظػر إلػى اإكمػاؿ مػف جانػب الوللػيرد

أمػػا إذا كػػاف اأمػػر مػػالعكس مػػاف ننطمػػؽ م ػف اإكمػػاؿ إلػػى وللػػير فقػػم يموقيػػاف –اإكمػػاؿ
كالولل ػػير -م ػػف جي ػػة اف اإكم ػػاؿ ل ػػيس ف ػػي دقيقو ػػو إال إمان ػػة كولصػ ػيؿ كوطمي ػػؽ لقص ػػم
المشرع كيايوو مف كراء وشريعو كىك ذات المعنى المقصكم مف الولليرد م ادولاظ كؿ

منيما م صكصيوو(ُ)د فالمرام ىنػا لػيس الوكديػم مػيف اللكػرويف مديػث وػذكب مميػزات كػؿ
منيمػػاد إنمػػا الم ػرام ىػػك الكصػػكؿ مالمدػػث إلػػى الصػػيغة اإطاريػػة العامػػة الوػػي يمكػػف مػػف
ليا و ليس منى قا مية امة.

المنػى القا ميػة مػف ػ ؿ الػو ماـ القاتػي لكلػا ؿ منيػا؛
كيمكف اف ووػ وى ىػذه ي
القيػػاس :كذلػػؾ مػػاف يكػػكف القػػانكف معيػػا انر ام ػان ينطمػػؽ مػػى دػػاالت مما مػػة لكجػػكم مػػة

مشوركة ميف الداالت المعركتة مى القاتي كميف الداالت الوي نص القانكف مييا-

مف جية وكفير اأرتية الوشريعية المنالمة الوي ممقوتاىا ييمكف لمقاتي إيجام الدمكؿ
المنالػػمة .أك االفوػراض :أم ولعيػػؿ قكا ػػم العػػمؿ ػػارج النظػػاـ القػػانكني ليصػػؿ إلػػى دػػؿ
يدكـ الكاقعة الوي ىك مصممىا.

كمػػا اف التػػركرة وقوتػػي منػػا الو كيػػم مػػى اف الل ػراغ ممعنػػى الوللػػير ينمغػػي أال

يلير م م داؿ م

ؼ الغاية الكاتدة كالمقصكمة لممشرع كاال كنا قماؿ مل لة وصدي

لمقانكف كليس لمان لملراغ فيو.
أ يػ انر فػػاللراغ الوشػريعي مكصػػلو الػػمقيؽ لػػيس إال صػػيغة يػرام ميػػا معالجػػة الكقػػا

الملػػوجمة فػػي المعػػم االجومػػا ي -الليالػػي كاالقوصػػامم كالقػػانكني كييرىػػا -مػػف ػ ؿ
)ٍ )1ل ًٌ الحلاَد ال مصدااً لي ػس زأل الدا الالدمس الَن الفالسال الاللقض الحشالسٍعٌ اكالل ملهدال لاله
مدَصاجه خظ ةظه لكن صسٍد للقض الال اقالؾ الدا شالوا العكالم الالرً اال ن ٍل ًالٌ شالواا مالو
الش زأل إلي إصل ظلقف لي عغ جف طَل الفس َن الفسال اللقض لد مل شة موػالوع جً َالة
الفسال الحشسٍعٌ.
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ا ومػ ػػام الولل ػ ػػير الكال ػ ػ أك المج ػ ػػكء إلػ ػػى النص ػ ػػكص المصػ ػػاية مش ػ ػػكؿ يلػ ػػم مالمن ػ ػػاء
كااللػ ػػونواج كاالجويػ ػػام فػ ػػي مجػ ػػاؿ ودقيػ ػػؽ يايػ ػػة العػ ػػمؿ القػ ػػانكني كالوعقػ ػػؿ فػ ػػي ونظػ ػػيـ

ملودم ات المي ة االجوما ية(ُ).

رابعاً :مصدر تحديد وجود الفراغ التشريعي:
ووعمػػؽ ىػػذه النقطػػة مالقا ػػمة الوػػي ييعومػػم مييػػا فػػي وش ػ يص كجػػكم الل ػراغ فػػي

القػػانكفد كىػػي فػػي الكقػػت ذاوػػو نقطػػة وغطيػػة ىػػذا اللػراغد إذ يمكػػف القػػكؿ اف مصػػمر ىػػذا
الودميمد يوم ؿ مما يمي:
ًُ -دكمة الوشري :
ىي مل لة ميف إطاريف :اـ ك اصد أما اأكؿ :فيػك مػا ينظػر فيػو كمػف

لػو

إلى الوشري مكميوػو كمجمك ػود إف مػف جيػة القػانكف ممليكمػو العػاـ أك جميػ النصػكص
الموعمقػػة مي ػػذا الدق ػػؿ الق ػػانكني مكف ييػ ػرهد فػػي د ػػيف اف ال ػػاني :ينص ػػرؼ إل ػػى مل ػػرمات

القػػانكف ممعن ػػاه ال ػػاصد أم النصػػكص الػ ػكارمة م ص ػػكص المل ػ لة الو ػػي و ػػـ وغطيوي ػػاد
كمعالجويػػا ممكجػػب ىػػذه النصػػكصد كالنصػػكص الوػػي وػػنظـ ملػػرمة الجنلػػية أك مكتػػكع

الونازع أك ونليذ اأدكاـ كىكذا.
فدكمػػة الوش ػري معمكمػػو ك صكصػػود ىػػي اإطػػار الػػذم يمكػػف أف يليػػـ مإدػػمل
صكرويف :الصكرة المماشرة :كالوي نقؼ مييػا مػف ػ ؿ األػماب المكجمػة أك الميماجػةد
كىي ملػرمات كارمة صػرادة لورلػـ الملػار المنيجػي لوغطيػة الكقػا
كت الدمكؿ المنالمة ليا(ِ).

الوػي اموغػى المشػرع

) )1او م ظلقف لَه جفظَهً لد ازاظة آلَ ت مع لصة الفسال الحشسٍعٌ اٌ الق صون الد لٌ الخ ص
العسا ٌ.
) )2شال االٌ اىظال ب الدوش الة لقال صون الصلعالالَة العسا َالة الل االالر ز الم  26لعاللة  2116مال ٍلالٌ ًَالالة
جوظَد اىظك ا الخ طة لصلعَة العسا َة إلً اللظوص الدحعلقة لظق ؽ الصلعالَة العسا َالة الن
العسا الالٌ الالالرً ااحعالالب شلعالالَة اشل َالالة .لحدكالالَن العسا الالٌ الالالرً اظالالق ث لالاله الصلعالالَة العسا َالالة مالالن
اظحساااا اق ً لألطو  .لًسع ز ؾ العسا ٌ وؽله اٍلد ظل اٌ ق ع الع لم ااعه إلي انصحد
إلي جس ة العسا زلم ظظوله لي شلعَة اخسى .
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كالص ػ ػػكرة يي ػ ػػر المماشػ ػ ػرة :كذل ػ ػػؾ م ػ ػػف ػ ػ ػ ؿ مجمك ػ ػػة اإ م ػ ػػاؿ الودت ػ ػػيرية
كالمقػػممات الوػػي لػػمقت كت ػ الوش ػري كصػػيايوود ككػػذا مػػف االلػػونواجات الموكلػػمة مػػف

إ امة قراءة النصكص كملار المعطيات الوي يمكف مف

ليا فيـ الغايػة كالدكمػة مػف

كراء كجكم ىذا الوشري أك ييره.
ِ -المناء اللمللي لمقانكف:
ىك الو ليس الذم يمكف أف ييلعؼ فػي م دظػة كجػكم اللػراغ –كدكمػة الوشػري
اللاللة -مف جيةد كفي وغطية ىذا اللراغ مف و
جية أ رل.
كلعؿ م ؿ ىكذا مناء يمكف اف يليـ مف

ؿ ما يمي:

(أ) المناء اللكقي كالممامئ العامة لمقانكف:
األػػس العامػػة كالقكا ػػم الوػػي وعومػػر منمع ػان ييلػػوقى منػػو الونظػػيـ االجومػػا ي مكػػؿ
ملاصمود م ػؿ القػانكف كالشػريعة كاأ ػ ؽ كمػاقي الدقػكؿ المعرفيػة كالعمميػة كالعمميػةد إذ
وعمر ىذه األس ف المشوركات العامة لمكجكم كالوي وعومر مدم ذاويا معينان ولومم منو
الدمكؿ اللميمة مصكرة منيجيةد ذلؾ أنيا وم ؿ العمؿ المطمؽ كاأ ػ ؽ المطمقػة كوػؤمف

مقكة العقؿ اإنلاني كىكذا.
(ب) اللكرة الملوكرية اللا مة:
المعمً ػرة ػػف النظػػاـ القػػانكني اللػػكقي -مالنلػػمة لمقػػانكف الػػذم يوتػػمف
أم اللك ػرة ي

ف اري ػ ػان فػ ػػي معػ ػػض جكانمػ ػػو -كوم ػ ػػؿ ىػ ػػذه اللك ػ ػرة الكامنػ ػػة مػ ػػؼ ىػ ػػذا الوش ػ ػري أك ذاؾ-
أ

قي ػػات الق ػػانكف كقيم ػػو األال ػػية م ػػؿ ك ارم ػػة اإنل ػػاف الممزكج ػػة مػ ػرأم الق ػػانكف كم ػػا

وعرتو طميعة اأمكر في ىذا الجانب.
يمكف القكؿ ماف م ؿ ىكذا فكرة وم ؿ وركيمان أك وكليلان ميف الممامئ العامة لمقانكف

كالونظيـ القانكني ليا – مملوكل الونظيـ الملوكرم -م اقوراف ذلؾ مما يقوتيو الجانماف
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العقمػػي كالعممػػي فػػي ونظػػيـ كامارة شػػؤكف المجومػ مػػف ػ ؿ معالجػػة الملػػا ؿ المنتػػكية
ودت لكاء ىذا الوشري أك ييره(ُ).

مم ػػا وق ػػمـ يلي ػػـ أف المن ػػاء الل ػػكقي لموشػ ػري د كم ػػا ف ػػي منا ػػو ال ػػذاوي -م ػػف ػ ػ ؿ

نصكصػو -ىػػك الػذم يدػػمم كجػكم اللػراغ فػي ىػػذا الوشػري أك ذاؾ كمػػا كيعػم ىػػك القا ػػمة
كمصمر الومكيؿ لوغطية م ؿ ىذا اللراغ.
قم يككف م ؿ ىكذا فيـ أم ار طميعيان لجية وعمم الكقا

كونك يا كوكالمىا في قماؿ

مػػات النصػػكص كمدػػمكميوياد ممػػا يلػػومزـ اأمػػر اال ومػػام أمػػا مػػى الوش ػري الجميػػم أك
الوللير المكل أك المقايلة ميف النصكص المكجكمة ليلونوو منيا ما ياب مف
نصكص(ِ).
كاذا نظرنػػا إلػػى الجانػػب الوطميقػػي لممل ػ لةد مػػف ػ ؿ ملػػرمات ونػػازع الق ػكانيفد

فػػالم دظ اف المشػػرع الع ارقػػي قػػم كتػ نصػػكص مدػػممة قميمػػة لوغطيػػة ملػػا ؿ فػػي يايػػة

الوعقيم كالوطػكر كالنمػك مدكػـ اوصػاالويا االجوما يػة كاالقوصػامية الك يػرةد لػذلؾ فػالنقص
في م ؿ وشري الونازع –ال أقؿ في العراؽ -أمر طميعي.
مف ىنا كت المشرع آلية لوغطية م ؿ ىذا النقصد إق ار انر منػو مكجػكمهد فػي ظػؿ

الممامئ الشا عة مكليان(ّ).

خامساً :جهة تغطية الفراغ التشريعي.
ويوـ ىذه النقطة ممعالجة الجية الوي و وص ممعالجة ملرمة اللراغ فػي الوشػري د

ىؿ ىي جية القتاء اـ جية الوشري د كىك ما لنمينو مى كفؽ اآلوي:

لكالالن

)ٍ )1دَالل الفقالاله العالدٍد إلالالي جعالالدَة الص ص ال ن العقلالالٌ العلدالٌ للحشالالسٍو علالالم انشحدال ع القال صوصٌ
دفهومه الدظدزً الحلظَعٌ لَط الحفعَسً الحوػَعٌ.
ً
) )2اٌ مَدان الشالسٍعة الظالهمَة ٍهظالظ ان لالي الفقَاله ا حدال اا لالي ذ اله الفقهالٌ ظعاله الظالهمٌ
انص ه مو معللة الفسال من شا ٍة مصدوع القَم اىادا الحٌ ااحم ه الظها لًَ َه جعقَقال ً
للعدالة الظهمَة.
) )3لهرا الدوػوع جفظَل ظحقف لَه اٌ اىظ س الق امة.
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(أ) مؿء اللراغ مف المشرع:
ىػػك األػػمكب المعوػػام لوغطيػػة اللػراغ فػػي الوشػري د كفيػػو يعمػػم المشػػرع ما مػان إلػػى

وغطية النقا ص أك الغمػكض أك المدمكميػة فػي الوشػري المكجػكم موشػري أ ػر مكمػؿ أك
معمؿ أك ماح لموشري اللامؽ .مى اف ليذه المعالجػةد وصػكراف ادػمىما مقمػكؿ كاأ ػر
مرفػػكض؛ فالوصػػكر اأكؿ ىػػك مػػا نريػػمه كنموغيػػو فػػي إطػػار ونػػازع الق ػكانيف فػػي القػػانكف
العراقي كذلؾ مف

ؿ نص المامة َّ مف القانكف الممني العراقيد كالموعمقػة مالممػامئ

الشا عة مكليان كأ رىا في وغطية النقص كاللراغ في النصكص لجية قصكرىا ف معالجة
الداالت الملوجمةد كالوي لـ نقؼ مى دكػـ ليػا فػي النصػكص المكجػكمة كالمش رػر ة فػي

ىذا القانكف -الممني العراقي رقـ َْ للنة ُُٓٗ المعمؿ.-

في م ؿ ىذا المجاؿ يمكف القكؿ اف المشرع منللو قم وكلى مل لة مؿء اللراغ
فػ ػػي الوش ػ ػري النافػ ػػذ مكت ػ ػ قا ػ ػػمة امػ ػػة يلػ ػػونم إلييػ ػػا فػ ػػي الػ ػػوقاء الدمػ ػػكؿ لمعالجػ ػػة
الملػػوجمات االجوما يػػة –ممعناىػػا العػػاـ -كمالوػػالي ال ن ػػرج ػػف المػػنيو الػػذم كتػػعو

المشرع لوغطية ىذا اللراغ.

امػػا الوصػػكر المرفػػكض :فيػػك الموجػػو لممما مػػة كالمطامقػػة مػػيف الل ػراغ الوش ػريعي

كالػػنقص الوش ػريعي ديػػث اف اأكؿ يم ػػؿ المنطقػػة المورككػػة مػػف المشػػرع مػػمان كقصػػمان

ميػػمؼ إتػػلاء المركنػػة مػػى قا ػػمة الونػػازع لوكػػكف مو مػػة كالملػػوجمات الوػػي يمكػػف أف

ووكلػػم م ػف المي ػػة االجوما يػػة مقوتػػيات الوجػػارة المكليػػةد امػػا ال ػػاني ف ػ يم ػػؿ اال لػػيكان
وش ػريعيان فػػي مجػػاؿ ونظػػيـ دالػػة معينػػة كػػاف ينمغػػي مػػى المشػػرع معالجويػػا ىػػك مصػػمم

وشريعو كالوي يمكف معالجوياد فيما معمد مطريؽ الوشري ال دؽ ما ومام آليػات صػياية
الوشري المعركفة مصيغيا الملوكرية كالقانكنية.

وميف مما وقمـ نقطػة ال ػ ؼ الجكىريػة مػيف اللػراغ كالػنقص فػي الوشػري ؛ فػاأكؿ
ىػػك صػػيغة إيجاميػػة فػػي صػػياية النصػػكص اللػػويعاب اكمػػر مػػا يمكػػف مػػف الملػػوجمات

انط قػان مػػف كاقػ مركنػػة القػانكف الػػمكلي ال ػػاص كقكا ػمه الموطػػكرةد فػي دػػيف اف ال ػػاني
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لػػيس إال وعميػ انر ػػف جيػػة الػػنقص ممعػػمىا اللػػممي كالداكمػػة مػػى جيػػم اإنلػػاف كقاممياوػػو
كمدكـ مدمكميوو العق نية كالعممية.

مػػى اف المػرام ىنػػا ىػػك المعػػم اإيجػػامي اأكؿد فيػػك المقصػػكم ك ميػػو وػػمكر ردػػى

المدث في معالجاوو المقممةد في إطار الممامئ الشا عة لمقانكف المكلي ال اص.
(ب) مؿء اللراغ مف القاتي:

م ػػالرجكع إل ػػى الشػ ػريعة العام ػػة لمق ػػانكف ال ػػمكلي ال ػػاص الع ارق ػػي -كى ػػك الق ػػانكف

الممني العراقي رقـ ْ للنة ُُٓٗ -ن دػظ مػاف ىػذا القػانكف –المػمني -وتػمف الػنص
الصري

مى انو قانكف اص مالوطميؽد ام قانكف ي اطب القاتي كىك مصمم وطميؽ

نصكص القانكفد فقػم نصػت ماموػو اأكلػى ملقرويػا ال انيػة مػى مػا يمػي " :فػإذا لػـ يكجػم
نػػص وشػريعي يمكػػف وطميقػػو دكمػػت المدكمػػة ممقوتػػى العػػرؼ فػػإذا لػػـ يكجػػم فممقوتػػى
ممامئ الشريعة اإل مية اأك ر م مة لنصكص ىذا القانكف مكف الوقيم ممذىب معيف
فإذا لـ يكجم فممقوتى قكا م العمالة" .

كنصت اللقرة ال ال ة – مف المامة ذاويا -مى اآلوي" :كولورشم المداكـ في كػؿ

ذلػػؾ ماأدكػػاـ الوػػي اقرىػػا القتػػاء كاللقػػو فػػي العػراؽ ػػـ فػػي الػػم م اأ ػػرل الوػػي ووقػػارب
قكانينيا م القكانيف العراقية"(ُ).

يوميف مما وقمـ اف القاتي ىك المعني موطميػؽ النصػكص الوشػريعية كىػك الممػزـ

مإدقاؽ الدؽ كالكصكؿ إلى العمالةد كىك في لميؿ ذلؾ يكاجو ادوماالت موعممة:

فوارةن يكاجو نصكصان كاتدة صريدة جمية ال و ير إشػكالية فػي الليػـ كالوطميػؽد
كوػ ػػارة يكاجػ ػػو نصكص ػ ػان مميمػ ػػة أك يامتػ ػػة يجػ ػػب ميػ ػػو وللػ ػػيرىا -مػ ػػى كفػ ػػؽ الطػ ػػرؽ

المعركفػػة كالمعومػػمة فػػي الوللػػير -كوػػارةن أ ػػرل يكاجػػو نصكص ػان ودوػػاج إلػػى ذكؽ ػػاؿ
كدػػس قػػانكني لػػميـ كص ػكالن لوطميقيػػاد كىػػي مػػا يػػمكر مييػػا مد نػػاد فيػػي نصػػكص و ػ وي
ٍ (1عحسظالالل الدشالالسع االالٌ ال ٌ الدالالواا مالالن  7-2حعالالداا القوا الالد الع مالالة اىظالالط الحالالٌ ٍعالالحعَن ه ال
الق ػٌ اٌ اهم اللظوص لد ج َقه لي ازع الوا و.
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences
433

نظرية الفراغ التذريعي في القانون الدولي الخاص
(درادة تحليلية ادتداللية في مدى آثر المبادئ الذائعة دوليا رلى بنية القانون العراقي)

مصياية امة كلكنيا مرنة قاممة لموطميػؽ الملػومر ممػا يعػالو الملػودم ات كالملػوجمات
العمميةد كم اؿ ذلؾ نص المامة َُّ ُ/مف القانكف الممني العراقيد المصرح ممػا يمػي:

"يمزـ اف يككف مدؿ االلوزاـ يير ممنػكع قانكنػان كال م اللػان لمنظػاـ العػاـ لػ ماب كاال كػاف
العقم ماط ن".

فينا مى القاتي – كىك في لميؿ وطميؽ القانكف -إمطػاؿ كػؿ قػم كػاف مدمػو

م اللان لمنظاـ العاـ كاآلماب .كلكف اللؤاؿ الميـ ىنا ما ىك تامط كمعيػار النظػاـ العػاـ
كاآلماب؟

ىذا ما لـ يجب نو القانكف الممنيد كال ييره مف القػكانيف(ُ)د فمػا مػى القاتػي
في م ؿ ىذه الدػاؿ إال مكاجيػة ىػذا الػنص مالوللػيرد ذلػؾ أف القاتػي يظيػر كىػك فػي
لميؿ ودقيؽ العمؿ انو يركف كراء المعنى الدرفي لنص القانكف ىذاد ذلؾ أننا لنككف
في مكاجية دالة مف داالت اللراغ في القانكف.
لمولصيؿ أك رد ن دظ اف المامة َّد ممني راقيد نصت مى ما يمي:
"يوم فيما لـ يرم مش نو نص في المػكام اللػامقة مػف أدػكاؿ ونػازع القػكانيف ممػامئ
القانكف المكلي ال اص اأك ر شيك ان".
فيوجمم اللؤاؿ ىنا ف معنى الممامئ اأك ر شيك ان في القانكف المكلي ال اص؟
ىنا -أيتان -يتطر القاتي إلى إكماؿ ىذا اللراغ الموعمم في القانكف مف قمػؿ

المشرع انط قان مف دكمة الوشري كالممامئ العامة لمقانكف كالنظاـ القانكني العاـ.

م ػ م دظػػة اف لمقتػػاء فػػي م ػػؿ ىػػذه الدػػاؿ مكر ايجػػامي لجيػػة ودقيقػػو لغايوػػو
األػػاس كىػػي الكصػػكؿ إلػػى العػػمؿد كلجيػػة إ مالػػو لمنصػػكص ك ػػمـ وجاىميػػا أك ودكػػيـ
) )1صظث الفقسأل الر صَة من الد األ  131من الق صون الددصٌ العسا ٌ لي م ٍلٌ
ٍعح س من اللل ا الع ا وشه خ ص اىظك ا الدحعلقة ىظوا الشخظالَة ا ىالَالة الدَالساخ
اىظك ا الدحعلقة نصحق الشسا ات الهشمالة للحظالس االٌ الو الف االٌ العقال ز الحظالس االٌ
مال الدعصالالوز مال الو الالف مال الد لالالة الالواصَن الحعالالعَس الص الالسً ظال ةس القالالواصَن الحالالٌ جظالالدز
لع شة الدعحهلكَن اٌ اللس انظحرل ةَة .
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أىكا ػػو الش صػػية كاالىػػـ مػػف كػػؿ ذلػػؾ ىػػك الػػمكر المدػػكرم كالميػػـ لمقاتػػي كالموم ػػؿ
موكاصمو المماشر م الكاقعيف العممي كالعممػيد لجيػة اط

ػو التػركرم مػى نصػكص

الوشػري كرأم اللقػػو كأدكػػاـ القتػػاء – مػػف الجانػػب العممػػي -ككقكفػػو مػػى أ ػػر كادػػمث
وطكرات كم اتات الوجارة المكلية – مف الجانب العممي -كصكالن إلػى ودميػم كاكوشػاؼ

القكا ػػم الوػػي وكاممػػت إلػػى دػػم كصػػليا مالممػػامئ الشػػا عة مػػى ملػػوكل القػػانكف الػػمكلي

ال اص(ُ).

سادساً :مشروعية ملء الفراغ التشريعي:
ش صػػنا اف الل ػراغ الوش ػريعي قػػم يكػػكف موعمػػمان مػػف المشػػرع لجيػػة المركنػػة فػػي

معالجة الملوجمات كاف مى القاتيد كما اف المشرع جاء مالنص المرفد اف يجويم

في لميؿ مؿء ىذا اللراغ مما يكا ـ ياية الوشري كينلجـ م الممامئ العامة لمقانكف.
م ػػف ىن ػػا يد ػػؽ الول ػػاؤؿ ػػف التػ ػكامط الو ػػي ينمغ ػػي ا ومامى ػػا ن ػػم وغطي ػػة ى ػػذا

اللراغ؟ فيؿ أية وغطية مقمكلة أـ اف لألمر مدممات يلورض مـ وجاكزىا؟

الكات ػ أكيػػمان ىػػك اف ال ػػط العػػاـ الػػذم يجػػب اف يلػػير فػػي ى ػماه القاتػػي ىػػك

االلو ػزاـ م دكػػاـ الملػػوكر النافػػذ كمعػػض الوش ػريعات اأ ػػرل ذات الع قػػةد ك مػػى الندػػك

اآلوي:

ُ -أدكاـ الملوكر النافذ:

كىك الملػوكر الع ارقػي للػنة ََِٓد كفيػو نقػؼ مػى القا ػمة العامػة المنصػكص

مييا مالمامة ال انية منود كفييا:

أكال :اإل ـ ميف المكلة الرلميد كىك مصمر ألاس الوشري :

أ -ال يجكز لف قانكف يوعارض م

كامت أدكاـ اإل ـ.

ب -ال يجكز لف قانكف يوعارض م ممامئ الميمقراطية.
) )1او م ظالحقف لالي جفظاللَه االٌ اىظال س الدحعلقالة ح َقال ت الد ال اا الشال ةعة االٌ القال صون الالد لٌ
الخ ص العسا ٌ.
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ج -ال يجكز لف قانكف يوعػارض مػ الدقػكؽ الدريػات األالػية الػكارمة فػي ىػذا
الملوكر.
مػػى الػػريـ مػػف اف ىػػذا الػػنص ىػػك الصػراط الػػذم ينمغػػي مػػى المشػػرع الوقيػػم مػػو
كىػػك فػػي لػػميؿ وش ػري الق ػكانيف المندػػمرة ػػف الملػػوكرد إال اف ىػػذا ال يمن ػ م ػف ا ومػػار
ىذه المامة قا مة امة ينمغي مى القاتيد كدوى اللقيود الوقيم ميا ك مـ ال ركج نيا

كىك في طريؽ وش يص كتمط الممامئ الشا عة مكليان لوغطيػة اللػركض كالدػاالت الوػي

لـ ولعؼ النصكص الشا صة في

جيا كمياف أدكاميا.

ِ-أدكاـ القانكف الممني العراقي رقـ َْ للنة ُُٓٗ المعمؿ النافذ:
ىػ ػػك الش ػ ػريعة العامػ ػػة لمقػ ػػانكف الػ ػػمكلي ال ػ ػػاص الع ارقػ ػػي –اللػ ػػيما فػ ػػي مكتػ ػػكع

الونػػازع -الم دػػظ اف ىػػذا القػػانكف –المػػمني -كفػػي المػػاب الومييػػمم منػػود ودػػت إطػػار
اللصؿ اأكؿ كالمعنكف موطميؽ القانكفد كفي اللرع اأكؿ المؤطىر ماأدكاـ العامةد جاء
منصػ ػػكص منيػ ػػاد نػ ػػص المػ ػػامة اأكلػ ػػى ملقرويػ ػػا اأكلػ ػػى كالمصػ ػػردة ممػ ػػا يمػ ػػي" :ولػ ػػرم
النصكص الوشريعية مى جمي الملا ؿ الوي ووناكليا ىػذه النصػكص فػي للظيػا أك فػي

فدكاىا".
مالومقيؽ في ىذه المامةد الوي وقمـ وميانيا -كماقي المكام اللاللة-د يمكف فيـ اف

اإطار العاـ لمتكامط الكارمة في القانكف الممنيد ووم ؿ مما يمي:
أ-

مـ م اللة النظاـ العاـ كاآلماب العامة.

ب -مـ ال ركج ف النصكص الوشريعية النافذة كالمعمكؿ ميا.
ت -االلوزاـ مالمصامر المدممة اللوقاء النصكص الوشريعيةد كىػي فػي مػكرم مد نػا
ىػ ػػذا ووم ػ ػػؿ مػ ػ ػ :اأدكػ ػػاـ الوػ ػػي اقرىػ ػػا الوش ػ ػري أك اللقػ ػػو أك القتػ ػػاء فػ ػػي الػ ػػم م
اأ ػػرلد ل ػكاء اقورمػػت قكانينيػػا مػػف القػػانكف الع ارقػػي اـ الد أننػػا ىنػػا ًقمػػاؿ قػػيـ
مكليػػة مرومطػػة ممؤش ػرات الوجػػارة المكليػػة كوطكراويػػا كم لػػس ليال ػية كاجوما يػػة
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أ رلد شريطة مـ ال ركج ف التكامط الوشػريعية العامػة فػي القػانكف الع ارقػي

أك النظاـ العاـ كاآلماب.

مػ ػ االلول ػػات أكي ػػمان ج ػػمان إل ػػى اف المقص ػػم م ػػف أدك ػػاـ كوكجي ػػات اللق ػػو كالقت ػػاء

المقػػارف ال ي ػ وي الػػوجامةن لوصػػكر مصػػامر القا ػػمة القانكنيػػة فػػي القػػانكف المػػمنيد كانم ػا
ود ػػت مل ػػونم المم ػػامئ الش ػػا عة مكليػ ػان د كذل ػػؾ اذا ا ػػذنا ماال وم ػػار طميع ػػة ك صكص ػػية
كمركنػػة القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص فػػي قمػػاؿ مػػات كجمػػكم-نلػػمي -كوقميميػػة قكا ػػم القػػانكف

الممني.

أتؼ إلى ذلؾ م ار ػاة ملػرمة أ ػرل فػي يايػة اال ومػار اال كىػي االلوػزاـ م كامػت

أدكػػاـ الش ػريعة اإل ػ ميةد كلػػيس ولاصػػيؿ اللقػػو اإل ػ ميد كانمػػا ال كامػػت الوػػي يمكػػف
فيميا مى انيا قطعيات الشريعة ال اموة مالنصكص الصريدة في الكوػاب الكػريـ كاللػنة

المشرفةد كالوي وموقي قطعان في اللتاء العاـ لمكجكم اإنلاني مما يدقؽ تامط العمؿ

كالملاكاة كودقيؽ كرامة اإنلاف(ُ)د فااللوزاـ م كامت أدكػاـ الشػريعة اإلػ مية يػ وي فػي
جانػػب الػػنص الملػػوكرم ما ومػػاره –االلو ػزاـ مالش ػريعة -مصػػم انر كقيػػمان ينمغػػي ػػمـ وجػػاكزه
مالنل ػػمة لممش ػػرع كى ػػك ف ػػي طري ػػؽ كتػ ػ ص ػػياية ال ػػنص الق ػػانكنيد كم ػػا كيشػ ػ ص ى ػػذا

االلوػزاـ فػػي جانػػب الػػنص القػػانكني العػػامم – المػػمني كاأدػكاؿ الش صػػية -مككنػػو منػا انر

كاطػػا انر يلوػػرض مالقاتػػي ولعيمػػو كالوقيػػم مػػو مػػى ملػػوكل فيػػـ الػػنص الشػػر ي فػػي مدػػكر

الوقا ػو مالممػامئ القانكنيػة العامػػةد أم ودقيػؽ العػمؿ كالملػػاكاة كمػاقي الملػرمات اإنلػػانية
اأ ػػرل .كك ػػؿ ذل ػػؾ ف ػػي ج ػػك م ػػف االلول ػػات الو ػػاـ إل ػػى مركن ػػة الق ػػانكف ال ػػمكلي ال ػػاص
كملوجمات ملا ميو المكلية كالما مية(ِ).

) )1ظالالحقف لالالي جف طالالَل االالرا اىمالالس االالٌ عالالد معالالحقل فلعالالفة وا الالد جل ال شع اىظالالوا الشخظالالَة الالَن
الحلطَل الظهمٌ الحصدٍد الحشسٍعٌ.
) )2مو انلحف ت اىاَد إلي اصه لَط االل مال ٍوطالف لد ال اا الع مالة للقال صون ٍل ًالٌ انلحالصاا اله إذ ان
الدشسع د ٍحص ال دداً اظالداً مالن اىطالو الفكسٍالة ل ٍالساغ العدالل هال االئذا لاظالط الن مرالل
اكرا جوشه اعلي الق ػٌ العَس قؼ ةه اق ً نجص ا الدشسع إن ال ظالدا معالللة جحعلالي حظالعَط
الق صون لَط ظدا ظد الفسال اٌ الق صونٍ .هظظ ذلك ض .ا زص زٍص مظدز ظ ي ص.14
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أ يػ انر مػػف ػ ؿ م دظػػة اف قكا ػػم القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص الػكارمة فػػي القػػانكف
المػػمني وكصػػؼ مانيػػا قكا ػػم اصػػة و ػرومط مع قػػات ووتػػمف نص ػ انر اجنمي ػان فػػي ًقمػػاؿ
مكميػ ػػة قكا ػ ػػم القػ ػػانكف المػ ػػمنيد لػ ػػذا يمكػ ػػف االلػ ػػونام إلػ ػػى القا ػ ػػمة الكميػ ػػة الموتػ ػػمنة

مو صيص قكا م القانكف المكلي ال اص لعمكمية القانكف الممني.

املبحث الثانٍ

تطبُقات سد الفراغ التشرَعٍ يف القانىن الدويل اخلاص
العراقٍ

() 1

كىي ملا ؿ ن دظ مماىا الطميعي في ظؿ ما يعرؼ مالممامئ الشا عة مكلياند
كىك ما لنلصؿ فيو القكؿد مى كفؽ النقاط اآلوية:
أوالً :ماهية المبادئ الشائعة دولياً:
وعػػرؼ الممػػامئ الشػػا عة مكليػان أك ممػػامئ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص اأك ػػر شػػيك اند

م نيػػا" :جممػػة الدمػػكؿ الوػػي ولػػو مص مػػف اأصػػكؿ اللنيػػة لمػػامة الونػػازع مقركنػػة أديان ػان
ما ومارات ليالية"(ِ).

مينما يوجو جانب ا ر مف اللقو إلى وعريليا مما يمي:
"مجمك ة القكا م الوي اكولمت طامعان الميػان ملػمب طميعويػا المشػوركة كودررىػا

مػػف ال صكصػػيات الكطنيػػة نػػم كتػػعيا لمدمػػكؿ المقنعػػة كالمنطقيػػة فػػي ونػػازع الق ػكانيف.

فيي قكا م ق نية ملوممة مف العقؿ كالمنطؽ كالعمالة(ُ).

ٍ )1دكالالن ان صقالالف لالالي جظالالوزات دٍالالدأل لدفهالالوا الفالالسال االالٌ القال صون الالالد لٌ الخال ص؛ لػال اة لدال
ظالاللراسا مله ال ظ لالالة انذالالس انٍص ال ٌ لدفعالالو اللل ال ا الع ال ا -ح ال زا مالالن مواصالالو ج َالالي الق ال صون
انشل الالٌ -إذ جعالالل وا الالد ال صون ػالالٌ اللالالصاع معالالل القوا الالد الدعالالح عدأل مالالن الق ال صون انشل الالٌ ظالالداً
للفسال الحشسٍعٌ الرً ٍخلفاله انذالس العالل ٌ انظالح ع اً للللال ا العال ا لكللال ظلقحظالس لالي عالغ
الفس ع ااحد م ً جساَصاً لي جلظَط انطل اٌ الدص .
)ٍ )2سى ارا الص صب من الفقه ان وا د جلال شع القالواصَن ج لالي لالي ا ح ال زات الَالة صوصَالة لكلهال الد
جصب لظَ ص ً صحَصة جدخل وامل ظَ ظَة لدصٍد من الحفظَل اظدالد الد الكالسٍم ظالهمة لالم الدأل
الحل شع انخحَ ز َن الشساةو ز 1ااز الصه الصدٍدأل مظس  1771ص 23م عدا .
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امػػا ندػػف فنػػرل مػػاف الممػػامئ الشػػا عة مكليػان ىػػي؛ االفكػػار كالممػػامئ الوػي ودكلػػت

ما ويامىػػا إلػػى الػػس وشػريعية كطنيػػة ك الميػػة نويجػػة م ملػػويا لمكاقػ العممػػي كالعممػػي-
اللػػمككي -العػػاـ كالػػمكلي كيوروػػب مػػى االلو ػزاـ ميػػا ودقيػػؽ اىػػماؼ الوش ػري كمقوتػػيات
الوطكر العالمي ممعمه الوجارم كاالقوصاممد كوشكؿ منمعػان كاصػ ن يلػونم إليػو ام وشػري
وعكزه النصكص المعالًجة لمملودم اتد في دمكم مايلرتو الوشري مف تكامط.
ثانياً :مركز المبادئ الشائعة دولياً:
يقصػػم ميػػذه النقطػػة ميػػاف دػػمكم ىػػذه الممػػامئ كمكقعيػػا مػػف مػػيف مصػػامر القػػانكف

المكلي ال اصد مى الندك اآلوي:
ُ -دمكم الممامئ:

مػالرجكع إلػى نػص المػامة َّ مػػف القػانكف المػمني الع ارقػي رقػـ َْ للػػنة ُُٓٗ
النافذ كالمعمؿد ن دظ انو صػرح ممػا يمػي" :وومػ فيمػا لػـ مشػ نو نػص فػي المػكام اللػامقة

مػػف أدػكاؿ ونػػازع القػكانيف ممػػامئ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص اأك ػػر شػػيك ان"د ممػػا يعنػػي اف
دكـ ىذه الممامئ موعمؽ ممكتكع كادم مف مكاتي القانكف المكلي ال ػاص كىػك ونػازع

القكانيفد ىذا مف جية.
مػف جيػػة أ ػػرل وكجػم م دظػػة أ ػػرل ميمػةد فػػي نيايػػة نػص المػػامةَّد ملػػوقاة
مػػف ملرمة(اأك ػػر شػػيك ان) فوػػكدي ىػػذه العمػػارة مػػاف ىػػذه الممػػامئ وكػػرس ممػػمأ امػان مقػػر انر

ف ػػي كاف ػػة أك ايم ػػب ال ػػمكؿد أك دو ػػى ايم ػػب الد ػػرؼ كالمي ػػف كدق ػػكؿ الوم ػػامؿ الوج ػػارم-
كوجارة الدمكب أك االلكوركنيات أك المكاء كىكذا.-

مي ػػذا ي وم ػػؼ مكق ػػؼ الق ػػانكف الع ارق ػػي ػػف الق ػػانكف الم ػػمني المص ػػرمد كال ػػذم –

المصرم -كاف نصو اللامؽد في ظؿ المامة ْٓ مف المشركع الومييمم لمقانكف المػمني

 )(1ال ض الع الالواً شالالسض لظك ال ا ال صون الصلعالالَة العسا َالالة ز الالم  26لعالاللة  2116الدالالوؽن مساالالص
اىش صب ؽ 1مكح ة العلهوزً ًداا) صشس َس ت  2115ص 24ظَالد ٍشالَس الدؤلالف إلالي
اش ال ا لالالٌ ط ال ا جل ال شع القالالواصَن االالٌ الد ال اا الع مالالة العلالالو الوطالالفَة الدقالالسزأل االالٌ الحشالالسٍو
الدظسً الظكلدزٍة  1724ص .42اؤاا اٍب الق صون الد لٌ الخ ص جل شع القواصَن ؽ6
ش معة امشي  1772ص.123
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المصرمد يطامؽ نص القانكف العراقيد إال اف مارة " اأك ر شػيك ان" يدػذفت مػف الػنص
النيا ي دوى ال ويو ذ ذريعة ل لوجاء إلى أك ر الدمكؿ ركاجان مكف النظر إلى أم ا ومار

أ ر(ُ).

لكننا ال نولؽ م ىذا الوصكر لجية انو دوى في دالة االلونام إلى ىذه الممامئ

فػاف األػس الداكمػة مػى الوشػري ىػي األػاس فػي وكجيػو مكصػمة ولعيػؿ ىػذه الممػامئ

فػػي اللػػادة الما ميػػةد ف ػ يمكػػف م ػ ن القػػكؿ مدػػؿ مل ػ لة الونػػازع ا ومػػامان مػػى ممػػامئ
شا عة ووعارض كالنظاـ العاـ كاآلماب في العراؽد أك دوى في مصر(ِ).

ِ -مكق المممأ:
ينقمح لمل النظر إلػى نػص المػامة َّد مػف القػانكف المػمني الع ارقػيد فكػرة أكليػة

ملامى ػػا :وق ػػميـ المم ػػامئ المكلي ػػة اأك ػػر ش ػػيك ان م ػػى الع ػػرؼ كم ػػاقي المص ػػامر اأ ػػرل
لمقػػانكف ال ػػمكلي ال ػػاص ن ػػم مداكل ػػة إيجػػام د ػػؿ لمون ػػازع الم ػػار إم ػػاـ القات ػػي .إال اف

المعالجػػة ووجػػو إلػػى ولصػػيؿ مػػؤماه :انػػو كفػػي اأد ػكاؿ الوػػي لػػـ يػػرم فييػػا نػػص كال يجػػم
القاتي رفان فعميو اف يطمؽ الممامئ العامة في القانكف المكلي ال اصد كىذا يعني اف
ىذه الممامئ وقمـ مى كؿ المصامر الرلمية كالولليرية ما

الوشري كالعرؼ.

"فمػػف الكاتػ اف القاتػػي يرج ػ أكالن إلػػى العػػرؼ اف يك ًج ػمت قا ػػمة رفيػػة ويعػ ٌػي ٍف
القػػانكف الكاجػػب وطميقػػو فػػي مل ػ لة مػػف ملػػا ؿ ونػػازع الق ػكانيفد أف العػػرؼ يقػػكـ مقػػاـ

الػػنص نػػم ييام ػود فػػاف لػػـ يجػػم القاتػػي رف ػان طمػػؽ ممػػامئ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص "

)ٍ )1هظظ جفظَل الكها الن مو الف الدشالسع الدظالسً معدالد ادال اهدالٌ لطالو القال صون الالد لٌ
ة صشس ااز ال لب الظكلدزٍة مظس  1755ص.36
الخ ص ؽ 1الداز الدظسٍة لل
) )2لعل االرا القل الة االٌ الحالٌ ااعالث االرا الص صالب مالن الفقاله إلالي الحعسٍالف الدحقالدا االٌ ل الها لد ال اا
الق صون الد لٌ الخ ص.
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اأك ر شيك ان"د كليذه الممامئ مف لمات المقة كالكتكح ما يجعميا ويلىتػؿ مػى ممػامئ
القانكف الطميعي ملمب و صصيا في نادية معينة مف نكادي القانكف"(ُ).

الم د ػػظ ىن ػػا اول ػػاؽ كمم ػػة اللق ػػو –ف ػػي العػ ػراؽ كمص ػػر -م ػػى ى ػػذا الوص ػػكر –

اأ ير -لجية اف المشرع لـ يقصم وقميـ ممامئ القانكف المكلي ال اص مى العرؼ
كانما قصم مو وقميميا مى المصامر اأ رل الوي ومي العرؼ(ِ).
اال اننا نوصكر انو يمكف فرض دؿ ا ر مم دظة ما يمي:

ُ -الغالب اف ىذه الممػامئ االك ػر شػيك ان ليلػت فػي اصػميا اال ا ػراؼ ك ػامات

وطكرت إلى قكا م وشػريعية كممػامئ مكليػة ديػث وموػزج ىػذه الممػامئ مػاأ راؼ كمالوػالي
ليس مف ومييز كورجي مينيما .أك تركرة

ِ -وقميـ ىذه الممامئ مى العرؼد للمميف اأكؿ اف العرؼ لـ يعم يدوػؿ أىميػة

كمي ػرة فػػي ميػػماف القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص(ّ)د كاللػػمب ال ػػاني صكص ػية القػػانكف الػػمكلي

ال ػػاص الوػػي قػػم وقوتػػي وقػػميـ ىػػذه الممػػامئ مػػى العػػرؼ أىميويػػا المكليػػة كلصػػعكمة
تمط العرؼ كاركانو مى الملوكل المكلي.
ثالثاً :تطبيقات المبادئ الشائعة دولياً في القانون العراقي(:)4
ىي وطميقات الوقر اللقو كالقتاء العراقي مى العمؿ ميا كا ومارىاد كمنيا:
) )1معدد اد اهدٌ الدظدز الع ي ا مش ص.33
) )2اٌ مظس الدظدز الع ي ص 33اٌ العسا ل لب الدا اً ظعن الهدا ً القال صون الالد لٌ
الخ ص الصلعَة – الدوؽن – مساالص اىش صالب) لظك ماله االٌ القال صون العسا الٌ ز 1ؽ 1م ال و
شازأل الحعلَم الع لٌ ال عد العلدٌ العسا  1712ص.22
ض الع واً ز 1مظدز ظ ي ص.23
ٍ (3دكن مهظلة جفظَل ذلك
) )4ظلقحظالالس لالالي عالالغ الدهمالالط الع مالالة لح َالالي االالرا الد الال اا االالٌ القالال صون العسا الالٌ ا ن ظالالد
انظحقظال مالالو الحلاَالالد لالالي الٍصال ش االالٌ العالالسع لوػالالوض الدفال اَم لالالي معالالحواا الخال ص ا ن
انؽ ز الدلهصٌ الدعحدد اٌ عرل .
ٍهظالالظ االالٌ جفظالالَل االالرا الدفالالساات ال ض الع الالواً جلال شع القالالواصَن انخحظال ص القؼال ةٌ الالالد لٌ
جلفَالالر اىظك ال ا اىشل َالالة ازاظالالة مق زصالالة ؽ ق ال ً ىظك ال ا الق ال صون الالالد لٌ الخ ال ص الدق ال زن لظك ال ا
الق صون العسا ٌ ؽ 1مكح ة العلهوزً ًداا) جوشٍو َس ت  2115ص 24ل لالب الالدا اً
ظعالالن الهالالدا ً الق ال صون الالالد لٌ الخ ال ص القعالالم الرالال صٌ جلالال شع القالالواصَن جلالال شع انخحظالال ص
القؼ ةٌ جلفَر اىظك ا اىشل َة مظدز ظ ي ص.57
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ُ -الوكييؼ الكال كالمرف:
نصػػت اللق ػرة اأكلػػى مػػف المػػامة ُٕ مػػف القػػانكف المػػمني الع ارقػػي رقػػـ َْ للػػنة

ُُٓٗد مى ما يمي" :القانكف العراقي ىك المرج في وكييؼ الع قػات القانكنيػة نػمما
ييطمػػب ودميػػم نػػكع ىػػذه الع قػػة فػػي قتػػية وونػػازع فييػػا الق ػكانيف لمعرفػػة القػػانكف الكاجػػب
الوطميؽ مف مينيا".
ىذا النص يم ؿ القا ػمة الوػي الػوقر مييػا القػانكف الػمكلي ال ػاص فػي مكتػكع
الوكييػؼد كىػي مػف الممػامئ الشػا عة مكليػان فػي اأصػؿد كيتػاؼ ليػا أيتػان –كىػك مدػػؿ

الوركيػػز ىنػػا -اف مػػى القاتػػي الػػكطنيد كىػػك فػػي صػػمم وكييػػؼ كاقعػػة معينػػةد اال يقػػؼ
نم دمكم مملكالت القانكف الما مي درفيان مؿ ميو اف يوكل في مليكميا دوى يلوطي

إم ػػاؿ اأفكػػار الوػػي وقػػكـ مييػػا لػػا ر الػػنظـ فػػي الق ػكانيف اأجنميػػة ييػػر المعركفػػة فػػي

قانكنو كذلؾ ومييمان إلنامىا لمقانكف الم ـ.

كطػػرح جانػػب مػػف اللقػػو معػػض الوصػػكرات المرومطػػة ميػػذا المكتػػكعد مػػى الندػػك

اآلوػػي" :إف داجػػة المعػػام ت المكليػػة ولػػوم ي وطكي ػ طكا ػػؼ الػػنظـ القانكنيػػة الما ميػػة
كفيميا مامو اؿ الركح المكليةد كىػذا الوطكيػ يكلػي فيػو لمقاتػي اف يو كػم مػف اف النظػاـ

الق ػػانكني مد ػػؿ النػ ػزاعد ك ػػالزكاج كالكص ػػية كاليم ػػةد يدو ػػكم م ػػى "نػ ػكاة" النظ ػػاـ الق ػػانكني
ال ػػكطني المقام ػػؿد ػػف طري ػػؽ الكش ػػؼ ػػف الطميع ػػة المش ػػوركة م ػػيف النظ ػػاميف اأجنم ػػي

كالكطني كأال يركز مى ىيكميما أك يمنيانيما القانكني مؿ مػى كظيلػة كىػمؼ كػؿ منيمػا
مكف وطمب المطامقة أك الوما ؿ الواـ مينيما"(ُ).
ِ -شكؿ الكصية:
لقػػم جػػرت العػػامة المكليػػة منػذ يػػم ممكػػر مػػى إ تػػاع شػػكؿ الوصػػرؼ القػػانكني

إلى قانكف الجية الوي امرـ فيياد فقانكف المكاف الذم انعقم فيو يعومر م وصان فػي وقريػر
) )1اظدد د الكسٍم ظهمة الق صون الالد لٌ الخال ص الصلعالَة الدالوؽن مع ملالة اىش صالب الحلال شع
ال الالد لٌ للقالالالواصَن الدسااع الال ت الددصَ الالة الد لَ الالة) ؽ 1ااز اللهؼ الالة العس َ الالة القالالال اسأل 2117
ص.673-672
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ما إذا كانت الشػكمية المقػررة فيػو ملػوكفاة أـ الد كاذا مػا وػـ الوصػرؼ فػي مكػاف مػا كفػؽ

قانكف ذلؾ المكاف يككف صديدان مما يوعمؽ مالشكؿ كمقمكالن في لا ر المكؿ اأ رل(ُ).

إف األاس العممي لقا مة تكع شكؿ الوصرؼ إلى قانكف الجية الوي وـ فييػا

أيريػػم مػػو الويلػػير مػػى الموعاقػػميف مػػف ج ػراء وصػرفات صػػديدة أينمػػا كجػػمكاد كػػذلؾ فػػاف
اأ ػػذ ميػػذه القا ػػمة يػػؤمم إلػػى اطم نػػاف الموعاقػػميف مقػػمرويـ مػػى القيػػاـ فػػي أم مدػػؿ
موصرفات قانكنية صديدة(ِ).
في العراؽ

القانكف مف نص اص يدػمم القػانكف الػذم يدكػـ شػكؿ الكصػية

كال يعقػػؿ اف ييعطػى لملقػرة اأكلػػى مػػف المػػامة ِّ مػػف القػػانكف المػػمني الع ارقػػي النافػػذ رقػػـ

َْ للػػنة ُُٓٗ(ّ)د وطميقػان امػان يشػػمؿ الشػػكؿ إذ كيػػؼ يويلػػر لممكصػػي إومػػاع الشػػكؿ
المقرر فػي قػانكف جنلػيوو كقػت مكوػود فػي دػيف اف الكقػت المعػكؿ ميػو لودقيػؽ الشػكؿ

ىك المدظة الوي رلـ فييا الشكؿد ليذا كل مك القانكف مف نص اص مالكصية يتػطر

إلى وطميؽ القا مة العامة ال اصة مالشكؿ كالوي وعطي اال وصاص فيو إلػى قػانكف ممػم
ودريػره كفقػان لمػػا ىػػك شػػا

كملػػوقر مكليػان؛ كىػػك مانجػػمه فعػ ن فػػي الوكصػػيات الوػػي قػػمميا

الكفػػم الع ارقػػي المشػػارؾ فػػي المػػؤومر المممكمالػػي الػػمكلي مش ػ ف الكصػػايا كالػػذم ي قػػم فػػي
كاش ػػنطف م ػػف ُٔ ِٔ-تُ ُّٕٗد إذ أك ػػم الكف ػػم م ػػى اف النو ػػا و الو ػػي انوي ػػى إليي ػػا
المػػؤومر يمنلػػجمة مػ القػػانكف الع ارقػػي (المػػمني-االدػكاؿ الش صػػية) مػ الوكصػػية م ػػذ
أدكاـ القانكف المكدم المكلي المذككر منظر اال ومار اذا اوجيت النية فػي الملػوقمؿ إلػى
ا امة النظر في نصكص القانكف العراقي(ْ).

 )(1إذا ا ح ست معكدة الحدََص الفسصعَة ش از ٍهواً اٌ العسا اق ً للشكل الالدٍلٌ الدعحالس اله االٌ
العسا طعَع ًٍ .هظظ اٌ جفظَل ذلك ل لب الدا اً ظعن الهدا ً مظدز ظ ي ص.161
د السػ انظدً الق صون الالد لٌ الخال ص ؽ 1مكح الة العاللهوزً صشالس جوشٍالو
) )2د السظو
َس ت  2115ص.123
) )3صظث الفقسأل اى لي من الد األ  23مالن القال صون الدالدصٌ العسا الٌ الل االر لعاللة  1751لالي مال ٍلالٌ
ٍعسً لي الوطَة صون الدوطٌ ث موجه .
 )4اصحهي الدؤجدس إلي ج لٌ الحوطَ ت اُجَة اَد ٍحعلالي لوطالَة  -1الوطالَة جكالون ص االرأل اَدال ٍحعلالي
لشكل ا ن اً ا ح ز للدك ن الرً اصصصت اَه مو الو انمالوا شلعالَة الدوطالٌ ا محاله معالل
ظكل ا اذا جم ػعه دوشب الشكل الد لٌ الدقحسض -2.ان جكون الوطَة مكحو ة ال ً لًالة ا صالث
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ّ -وطميقات الممامئ الشا عة في ميماف اال وصاص القتا ي المكلي(ُ):
ىي ام مة يمكف ميانيا مف

ؿ معض الصكر العمميةد كمنيا:

أ -ا وصاص المداكـ العراقية ملمب ال تكع اإرامم:
لـ ينص مى ىذا اال وصاص القانكني الممني العراقي النافذ رقـ َْ للنة
ُُٓٗد إال اف ىنػػاؾ مػػف الممػػررات القانكنيػػة مػػا يػػم ـ اأ ػػذ ميػػاد فيػػي قمػػؿ كػػؿ شػػيء

أصمدت مف القكا م الملمـ ميا كقم ذا ت كانوشرت مكليػاند كفػي المػامة َّ مػف القػانكف

المػػمني مػػا يمػػرر اأ ػػذ ميػػا إذ انيػػا أكجمػػت إومػاع ممػػامئ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص اأك ػػر

شيك ان في اأدكاؿ الوي لـ يرم مش نيا نػصد اف اال وصػاص القتػا ي ملػمب ال تػكع

اإرامم قم أصم شا عان مكليان لذا يمكف اأ ذ مو في العراؽ(ِ).

إذ يمكػػف انعقػػام اال وصػػاص لممد ػػاكـ العراقيػػة ممقاتػػاة اأجنم ػػي كلػػك لػػـ وك ػػف

ال ػػم كل م ػػف ا وصاص ػػيا مدل ػػب اأص ػػؿ إذا كاف ػػؽ اأجنم ػػي ال ت ػػكع لكاليوي ػػاد كى ػػذه

المكافقة قم وككف صريدة أك تمنية(ّ).

 -3ػالالس زأل ظؼالالوز شال ادٍن شالالخض مخالالو زظالالدَ ً إلالالي لَساال مالالن الحوطالالَ ت؛ ٍهظالالظ االالٌ
جفظَل ذلك سازات مصلط شالوزى الد لالة القالساز  1724/3االٌ  1724-1-16مصلالة العدالالة
مصلة اظلَة جظدزا شازأل العد العسا َة ع 2ض 1صَع ن  1725ص 411م عدا .
ٍ )1دكن ان جهظظ إشك لَة محولدأل من العلوان ذلك ان الد اا الش ةعة محعلقة لظوا جلال شع القالواصَن
ظعب صض الد األ  31من الق صون الدالدصٌ العسا الٌ العال ان انخحظال ص القؼال ةٌ لَالس محعلالي
نخحظ ص الحشسٍعٌ-جل شع القواصَنٍ -دكن السا العل ال لسشوع إلالي اٍ شالة القال صون الدالدصٌ
العسا الٌ صفعاله الحالٌ جاللض االٌ اللق الة  13ملاله لالي مال ٍلالٌ  ...مالن الدعقالي ان جللالَم جلال شع
القواصَن اٌ طوزجَه ٍعالد صقظال ً شعالَد ً االٌ القال صون العال لٌ الظالوزج ن ادال جلال شع مالن ظَالد
الدك ن -جل شع انخحظ ص القؼ ةٌ -جلال شع مالن ظَالد انخحظال ص الحشالسٍعٌ-جلال شع الواصَن-
رلك ٍُعل ان حساع الدحقدا ل ها.
)ٍ )2الالسى ش صالالب مالالن الفقالاله الاللن الخؼالالوع الزااً ٍدكالالن لن ٍعالالحخلض مالالن مفهالالوا الدخ لفالالة لالاللض
الفقالسجَن ا ) مالالن الدال األ العال عة مالن ال صون جلفَالالر اىظكال ا اىشل َالة ز الالم  31لعالاللة  1721الحالالٌ
ل ست ظ نت اخحظ ص الدع ام اىشل َة ذلك إذا ظؼس الدعكوا لَه الد وى خحَ زا ل ااالي
لي ؼ الدعكدة اىشل َة للللس اٌ ا واا.
السلً للداحوز مدد ض د الكسٍم الق صون الد لٌ الخ ص اٌ القال صون العسا الٌ الدقال زن ؽ 1ااز
ة  1723ص.217
العسٍة لل
 ) 3ا لق و الظسٍط ٍكون للض لَه اٌ الحظس الق صوصٌ الرً ل َدث الالد وى شاللصه لمال الق الو
الؼالالدلٌ اَعالالحخلض م الن ظؼالالوز الدالالد ي لَالاله اىشل الالٌ إم ال ا الدعكدالالة العسا َالالة الدساالالوع إم مه ال
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كيوقيم ال تكع اإرامم مالشرطيف اآلوييف(ُ):
الشرط اأكؿ :يجب أف ووكافر رامطػة جميػة مػيف النػزاع المطػركح كالمدػاكـ العراقيػة الوػي
اولؽ اأطراؼ مى ال تكع للمطويا القتا ية.
الشرط ال اني :يجب أف ال يككف االولاؽ مى اال وصاص القتا ي ممنيان مى يش.
وطميقػ ػان ال وم ػػار ال تػػػكع اإرامم م ػػف المم ػػامئ الشػ ػػا عة كالمل ػػمـ مي ػػاد قتػػػت

مدكمة الومييز االودامية في قرارىاد م ف:

"الموعاقػػماف انص ػرفت إرامويمػػا إلػػى أف وكػػكف مدػػاكـ مػػاف ىػػي الم وصػػة فػػي
نظر النزاعد كمذلؾ فاف الم كل في المداكـ العراقية ال لنم ليا مف القانكف كاف ما جػاء

ف ػػي الم ػػامة ُٓ م ػػف الق ػػانكف الم ػػمني الع ارق ػػيد يك ػػكف ن ػػمما ي ػػذكر ف ػػي العق ػػم المدكم ػػة
الم وصة في نظر الم كل"(ِ).

ب -اال وصاص القتا ي لممداكـ العراقية مالملا ؿ اأكلية:
لػػـ يػػرم فػػي القػػانكف الع ارقػػي نػػص ص ػري يقتػػي مػػاف و ػػوص المدػػاكـ العراقيػػة
مػ ػػالنظر ف ػ ػػي المل ػ ػػا ؿ اأكلي ػ ػػة كالطممػ ػػات العارت ػ ػػة كاإج ػ ػراءات المل ػ ػػوعجمة المرومط ػ ػػة
مالم اكل الوي وقاـ مى أجنمي في العراؽ.

م ذلؾ اولقت كممة اللقو الع ارقػي مػى إقػرار ىػذا اال وصػاص ممقوتػى ممػامئ

القانكف المكلي ال اص الشا عة مكليان إ ماالن لممػامة َّ مػف القػانكف المػمني الع ارقػي رقػـ
َْ للنة ُُٓٗ.

اللصاع دا جدعكه لداو لعدا انخحظ ص ملر الد الخظالومة ىن ولاله االٌ موػالوع الالد وى
ٍد لي وله الؼدلٌ ونٍة القؼال العسا الٌٍ .هظالظ االٌ جفظالَل ذلالك ل لالب الالدا اً ظعالن
الهدا ً مظدز ظ ي ص.247
 (1ض الع واً مظدز ظ ي ص.217
 (2الالساز /413مدصَالالة/ملقو  2116 /االالٌ  2116/6/22صق الهً الالن ال ض الع الالواً مظالالدز ظ ال ي
ص.27
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كالملا ؿ اأكلية ىي اإجراءات الوي يجب مى المدكمة اللصؿ فييػا أكالن دوػى

يولنى ليا اللصؿ في مكتكع النػزاع اأصػميد كىػذا يعنػي أف المدكمػة م وصػة أصػ ن

في الم كلد في ديف لػـ ينعقػم ا وصاصػيا فػي الملػ لة المرومطػة ميػا إال مشػكؿ ػانكمد
كما لك نظػرت مدكمػة اأدػكاؿ الش صػية العراقيػة مػم كل موعمقػة مميػراث مػكرث ارقػي

كطعػػف ادػػم الكر ػػة مالص ػلة الكطنيػػة لػكارث أ ػػرد فدوػػى ولصػػؿ المدكمػػة مػػم كل اإرث

اأصمية ف مم مف أف ودلـ مل لة جنلية الكارث الذم طعف مصلوو الكطنية.
ى ػػذه مع ػػض الص ػػكر الو ػػي وم ػػيف م ػػف

لي ػػا م ػػمل امكاني ػػة االل ػػوعانة مالمم ػػامئ

الشػػا عة مكلي ػان لوغطيػػة الل ػراغ الوش ػريعي فػػي قكا ػػم ونػػازع القػػانكف الع ارقػػيد كىػػي صػػكر
جاءت مى لميؿ الم اؿ كااللو ناس -ال الدصر -كيمكف مالوالي ايجام صكر ا رل.
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الخاتمة
كيمكف ميانيا مى الوصكرات اآلوية:
أوالً :النتائج:
ُ -ال يكجم ىناؾ وصكر كات لمليكـ اللراغد فقم اوجو المعض إلى ممجو مالنقص أك
الغم ػػكضد كا وم ػػر الػػػمعض اال ػػر انػػػو مج ػػرم لػ ػػككت م ػػف المشػ ػػرع ػػف معالجػػػة

مكتكع معيف.

ِ -اف اللراغ الوشريعي في القانكف المكلي ال اص ىك ورؾ المشرع ونظيـ مل لة مػا أك
مكتػػكع معػػيف مػػمان ا و ارف ػان منػػو ماللػػمطة الوقميريػػة لمقتػػاء فػػي ايجػػام كصػػياية
دمكؿ ونلجـ فنيان م ياية المشرع كىمفو.

ّ -ا وملػػت الوكجيػػات فػػي ميػػاف طميعػػة الل ػراغ فػػي ككنػػو وللػػي انر أك اكمػػاالن لمػػنقص فػػي
النصػػكص أك انػػو ذا طميعػػة مولػػرمةد لجيػػة وعمػػم المشػػرع وػػرؾ المعالجػػة لوػػوـ مصػػيد
ونلجـ كمنية القانكف المكلي ال اص.

ْ -وونكع مصامر ودميم اللراغ الوشريعي مف دكمة المشرع إلى المناء اللمللي لمقانكف.
ٓ -ووكزع مصامر وغطية اللراغ الوشريعي مػيف المشػرع كالقاتػيد كلكػؿ منيمػا مكر فػي
ىذا المجاؿ.

ٔ -ييلوػػرض ودقيق ػان لممػػمأ المشػػرك ية اف يكػػكف مػػؿء الل ػراغ الوش ػريعي ما ػ انر فػػي مدػػكر
الملػػوكر النافػػذ للػػنة ََِٓ كالقػػانكف المػػمني الع ارقػػي للػػنة ُُٓٗ المعػػمؿ كالنافػػذ
فػي تػكء كامػت أدكػاـ اإلػ ـ كالميمقراطيػة كالدقػكؽ كالدريػات الملػوكرية كالنظػػاـ
العاـ كاالماب.

ٕ -ػػمـ كجػػكم وعريػػؼ كات ػ مدػػمم لمممػػامئ الشػػا عة مكلي ػاند مػػى الػػريـ مػػف االولػػاؽ
دكؿ مصمريويا لمقانكف المكلي ال اص.

ٖ -ىناؾ

ؼ دكؿ ممل امكانية ورجي ىذه الممامئ مى العػرؼ مػف ػممياد مػى

اراء كوكجيات م وملة.
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ٗ -كقلن ػػا م ػػى مجمك ػػة وطميق ػػات لممم ػػامئ الش ػػا عة مكليػ ػان كمكرى ػػا ف ػػي وغطي ػػة اللػ ػراغ
الوشريعيد كمنيا الوكييػؼ الكالػ كالمػرفد شػكؿ الكصػيةد كفػي ميػماف اال وصػاص

القتا ي المكلي.

ثانياً :المقترحات:
نػػكرم فػػي ىػػذا المجػػاؿ مجمك ػػة مػػف الوصػػكرات الوػػي نعوقػػم م ىميويػػا كتػػركرويا

مى الندك اآلوي:

ُ -اآلليػات الوػػي ويعػػرض لمعالجػػة اللػراغ ليلػػت آليػػات يمطمقػػة؛ كانمػا و ومػػؼ مػػف قػػانكف
أ ػػرد كممعن ػػى امؽ ف ػػإف ل ػػمطة القات ػػي ف ػػي ال ػػوعماؿ اآللي ػػات مد ػػمكمة مطميع ػػة

نصكص القانكف مدؿ الوطميؽ؛ فالقاتي الممني يممزـ مإصمار دكـ كاال كاف يمنك انر
ػاء مػػى
لمعمالػػةد م ػ ؼ القاتػػي اإمارم الػػذم ييمكػػف اف ينشػػق قا ػػمة قانكنيػػة منػ ن
دكـ قتا ي أصمره في كاقعة لـ يصمر دكـ لامؽ فػي م ميػا .فالقاتػي المػمني ال

يعمػػؿ مػػى دػػؿ مشػػكمة الػػنقص -مػػف ديػػث الممػػمأ -كانمػػا يكػػكف ممػػو -مكم ػان-

إ ماال لمممأ مـ إنكار العمالة.

ِ -ال يمكف اف ن مص إلى آلية وامػة لعػ ج اللػراغ فػي القػانكفد كلكػف يمكػف اف يكػكف
ىناؾ مجاؿ لودقؽ الكماؿ القانكني مم ار اة اأ

القانكني.

ّ -يمكف

ؽ كالعمؿ كاالوجاه ندك االجوماع

ج مشػكمة اللػراغ فػي القػانكف ػف طريػؽ الليػـ الدقيقػي لممػمأ اللصػؿ مػيف

اللػػمطاتد ما ومػػاره ممػػمءان لموعػػاكف كالوكػػاوؼ مػػيف اللػػمطات فيلػػيـ القتػػاء فػػي لػػم
اللراغ في القػانكف مػف ناديػة الوطميػؽ كويلػيـ اللػمطة الوشػريعية فػي وطػكير القػانكف
كوكليعو كجعمو منالمان لممطالب الجميمة.

ْ -إال اف مف الملومعم اف يككف ىناؾ أم مكر في

ج اللراغ لمقاتي المنشغؿ ف

الكاق ؛ فيشورط في القاتي اللعاؿ في ىذا المجاؿ اف يككف ذا مرة قانكنية ال وقػؿ
ف شركف امان م ند كاف يككف مرومطان مالكاق كملو ممان لمنيو القياس كالووام

الوػػاري ي كالعػػامات ك مػػـ االجومػػاع القػػانكني ك ػ هؿ فػػي اف كادػػم لمكصػػكؿ إلػػى دكػػـ
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ينطمػػؽ مػػى الكاقعػػة المطركدػػة أمامػػو .كلػػو اف يلػػوعيف فػػي ذلػػؾ أيتػػا-اف لػػـ يػػؾ

فقيي ػ ػان -ماللقػ ػػو الػ ػػذم يلػ ػػوطي كت ػ ػ وصػ ػػكرات جمي ػػمة مموك ػ ػرة أك معمقػػػة لألفكػ ػػار
القانكنية المطركدة.

ٓ -نقورح االلولات اأكيم لكت قانكف مكلي اص راقي ملوقؿ ف القانكف الممنيد
لجية ًق ٌمـ ال اني ك مـ الػويعامو ل صكصػيات اأكؿ كمركنوػو كدما ػة ملػا مود كىػك
المنيو الذم اللناه في العميم مف المكؿ الموقممة.

ٔ -ت ػػركرة ف ػػو م ػػاب الم ارل ػػات المو صص ػػة كالمعمق ػػة ف ػػي الق ػػانكف ال ػػمكلي ال ػػاص
الع ارق ػػيد أف م ػػا ط ػػرح إل ػػى اآلف ال يع ػػمك إال اف يك ػػكف مع ػػض الش ػػذرات كالمل ػػا ؿ
اأكليةد إذا ما قيس مما طردو الكاق العممي كما أنوجو اللقػو المقػارف – ال اقػؿ فػي

جميكرية مصر العرمية م ن.-
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المصادر
أوال /الكتب:

ُ -ادمػػم مػػم الكػريـ لػ مةد القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص (الجنلػػية كالمػػكطف كمعاممػػة اأجانػػب كالونػػازع
المكلي لمقكانيف كالمرافعات الممنية المكليةد طُد مار النيتة العرميةد القاىرةد ََِٗ.
ِ -ادمػػم مػػم الك ػريـ لػ مةد مػػـ قا ػػمة الونػػازع كاال ويػػار مػػيف الش ػ ار د جُد مار الجػ ء الجميػػمةد
مصرد ُٖٗٗ.

ّ -دلػػف ادمػػم المغػػماممد الػػنقص اللطػػرم فػػي أدكػػاـ الوش ػري د مجمػػة القتػػاءد مغػػمامد العػػمم ال ارم ػ
ْ-

ٓ-

كال امسد كانكف اأكؿد ُْٓٗ.
طػ ػ ػ ػػو ػ ػ ػ ػػكض يػ ػ ػ ػػازمد اأصػ ػ ػ ػػكؿ الواري يػ ػ ػ ػػة لمش ػ ػ ػ ػ ار الغرميػ ػ ػ ػػةد طِد مار النيتػ ػ ػ ػػة العرميػ ػ ػ ػػةد
القاىرةدَََِ.

مػػاس العمػػكممد ونػػازع القػكانيف كاال وصػػاص القتػػا ي الػػمكلي كونليػػذ اأدكػػاـ اأجنميػػة ( م ارلػػة

مقارنػ ػػة طمق ػ ػان أدكػ ػػاـ القػ ػػانكف الػ ػػمكلي ال ػ ػػاص المقػ ػػارف كأدكػ ػػاـ القػ ػػانكف الع ارقػ ػػيد طُد مكومػ ػػة
اللنيكرم(مغمام)د وكزي ميركتد ََِٓ.

ٔ-
ٕ-

مػ ػاس العم ػػكممد ش ػػرح أدك ػػاـ ق ػػانكف الجنل ػػية العراقي ػػة رق ػػـ ِٔ لل ػػنة ََِٔ كالم ػػكطف كمرك ػػز
اأجانبد طُد مكومة اللنيكرم (مغمام)د نشر ميركتد َُِٓ.

مػم الرلػػكؿ مػػم الرتػػا األػػممد القػػانكف الػػمكلي ال ػػاصد طُد مكومػػة اللػػنيكرمد نشػػر كوكزيػ

ميركتد َُِٓ.
ٖ-

صمت مم المجيمد أصكؿ وللير القانكفد طُد الناشر صماح صامؽ جعلرد مغمامد ََِْ.

ٗ -يالب الماكمم كدلػف اليػماكمد القػانكف الػمكلي ال ػاص (الجنلػية – المػكطف – مركػز اأجانػب)
كأدكامػػو فػػي القػػانكف الع ارقػػيد جُد طُد مطػػام ك ازرة الوعمػػيـ العػػالي كالمدػػث العممػػيد الع ػراؽد

ُِٖٗ.
َُ -مدم ػػم الل ػػنمد مد ػػكث ف ػػي القكا ػػم اللقييػ ػةد وقري ػػر مش ػػواؽ اللػػػا ممد جِد طُد مار الموق ػػيف
كمؤللة المراقم المقملة العالميةد النجؼ اأشرؼد العراؽد َُُِ.
ُُ -مدمم ماقر الصمرد المؤومر العالمي لإلماـ الشييم الصمرد إ مام لجنة الودقيؽ الوامعة لممؤومر
العػػالمي لإلمػػاـ الصػػمر(قمس)د الناشػػر :مركػػز الم ارلػػات كاأمدػػاث الو صصػػية لمشػػييم الصػػمرد

طُد مطمعة شريعتد قـ المقملةد ايرافد ُُّْق.
ُِ -مدمػػم كمػػاؿ فيمػػيد أصػػكؿ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاصد طُد الػػمار المص ػرية لمطما ػػةد نشػػر مار
الطالبد اإلكنمريةد مصرد ُٓٓٗ.
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ُّ -ممػػمكح م ػػم الكػ ػريـد القػػانكف ال ػػمكلي ال ػػاص ف ػػي الق ػػانكف الع ارق ػػي كالمق ػػارفد طُد مار الدريػ ػة
لمطما ةد ُّٕٗ.
ُْ -كا ػ ػػؿ دل ػ ػػف م ػ ػػم الش ػ ػػافيد مش ػ ػػكمة ال ػ ػػنقص ف ػ ػػي الق ػ ػػانكف م ػ ػػيف الم ػ ػػذاىب اللمل ػ ػػلية كالشػ ػ ػ ار
القانكنية(مرالة مقارنة)د طُد المكوب الجامعي الدميثد اإلكنمريةد ََِٗ.

ثانياً :األبحاث والدراسات:

ُ -ادمػػم المممغػػيد ال امػػت كالموغيػػر فػػي اللقػػو اإلػ ميد (قػراءة فػػي جيػػكم الويػػار النيتػػكم)د مجمػػة
االجويام كالوجميمد ميركتد عُد ََِٔد ُِْٔق.
ِ -س.ؼ كارنػػاريزد لػػم اللػ ارغ فػػي القػػانكف كمكقػػؼ النظػػاـ القػػانكني األمػػاني منػػود مدػػث مقػػمـ إلػػى
المركز القػكمي لمدػكث المنطقػة فػي مرككلػؿد ورجمػة :م .مػم الرلػكؿ الجصػانيد مجمػة القتػاءد

عُد سِٖد مطمعة العانيد مغمامدُّٕٗ.

ّ -لمير الليم ونايكد المامة ال انية مػف الملػوكرد مداتػرة ألقيػت فػي فنػمؽ فملػطيف ماإلػكنمريةد
منشػكرة فػي مجمػة الدقػػكؽ لممدػكث القانكنيػة كاالقوصػػاميةد جامعػة اإلػكنمريةد عِد مار الجامعػػة
الجميمة لمنشرد اإلكنمريةد ََِٕ.
ْ -مدمكم زمانيد مكر الزماف كالمكاف في االجويام لمل الشييم الصمر (قمس لره)د مجمة فقو أىؿ
الميػػتد العػػممْٔد اللػػنة ال انيػػة شػرةد مؤللػػة ما ػرة معػػارؼ اللقػػو اإلػ مي طمقػان لمػػذىب أىػػؿ

الميتد ميركتد ََِٕد ُِْٖق.
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المــــمخــــص:

ي ػػنص الق ػػانكف الم ػػمني الع ارق ػػي م ػػى أن ػػو "إذا ل ػػـ يك ػػف ىن ػػاؾ أم دك ػػـ (ف ػػي ى ػػذا
القانكف)  ".....فإف ىذا المنم يلو الماب أماـ دركؼ الجر الوالية-
ُ -المشػػرع الع ارقػػي كدوػػى المقػػارف يعوػػرؼ مإمكانيػػة الل ػراغ الوش ػريعي مػػف ػ ؿ مػػارة
(إذا لـ يكف ىناؾ أم دكـ (في ىذا القانكف) .

أيتػػا فػػي
ِ -الل ػراغ الوش ػريعي ال يقوصػػر فقػػط مػػى الل ػراغ فػػي الوش ػري د مػػؿ ممكػػف ن
المكارم القانكنية اأ رل د أم الوشريعات كالعامات كممػامئ اللقػو اإلػ مي كقكا ػم
العمالة.

ّ -قػػم ينش ػ الل ػراغ الوش ػريعي ػػف ليالػػة الوش ػري الع ارقػػي الموم مػػة فػػي ومنػػي القػػانكف
ومامػا مػ المي ػة االجوما يػة
الغرمي الذم قػم يوكافػؽ مػ مي وػو الغرميػة كقػم يوعػارض ن
كاالقوصامية العراقية.

ْ -قم يككف لمدكػـ الملػوكرم القا ػؿ مػ ف "اإلػ ـ ىػك مصػمر الوشػري " معػض الدقػا ؽ
اللارية.

ٓ -ق ػػم يك ػػكف ف ػػف ص ػػياية القكا ػػم الوشػ ػريعية أد ػػم العكام ػػؿ الو ػػي ق ػػم و ػػؤمم إل ػػى فػ ػراغ
وشريعي مػف ػ ؿ وقلػيـ القكا ػم القانكنيػة إلػى قكا ػم مرنػة كييػر مرنػة د ديػث أف
ىذا اأ ير ال يورؾ أم مجاؿ لمقاتي في وطميقو.
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ABSTRACT :
Analytical and inferential study on the general principles of
international private law on the structure of the Iraqi legal system
The Iraqi civil code provides that " if there is not any
provision (in this code) ....." This provision opens the door for the
following prepositions1) the Iraqi legislature and even the comparative oneadmits the
possibility of legislative vacuum through the phrase (if there is
not any provision (in this code).....
2) the legislative vacuum is not only restricted to the vacuum in
the enactment but also possible in the other resources of law
i.e the legislation, custom, the principles of Islamic
jurisprudence and the norms of justice.
3) the legislative vacuum may be stemmed from the policy of the
Iraqi legislative of adopting western law which may
compatible with its western environment may contradict
totally with the Iraqi social and economical environment.
4) the constitutional provision that " Islam is the source of
legislation " may sometimes has no applicable realities.
5) the art of coining the legislative rules may be one of the factors
that may lead to legislative vacuum by dividing the legal rules
into flexible and inflexible rules , since the latter leaves no
space to the judge in its application.
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