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 مةالمقد
عن ذلك الذي يحكم  يختمفخاص بالمعامالت الدولية القانوني النظام ال نإ    

غير ان تطبيق القوانين الوطنية عمى العالقات التجارية ذات ، وطنيةالمعامالت ال
الطابع الدولي، امر غير مقبول، ألنيا تواجو ظروفا مختمفة واطرافا من دول متعددة 

فمقتضيات مثل حق األطراف ي التعامل التجاري ، اضطراب فإلى  مما يؤدي بالنتيجة
شرط التحكيم ىي أمور باطمة إن وردت في عقد داخمي، أو  في اختيار قانون العقد،

تنقمب صحيحة إن وردت في عقد دولي، من ىنا جاءت ضرورة البدء بتكييف العقد و 
تي تترتب عميو، لتحديد ما إذا كان دوليا من عدمو باعتبار النتائج القانونية اليامة ال

جوىرىا أن دولية العقد شرط أولي والزم ألعمال قواعد القانون الدولي الخاص، سواء ما 
 . ما كان منيا معتبرا من قواعد تنازع القوانينأو  كان من ىذه القواعد ذو صبغة مادية

 يولقد كان تنازع القوانين في مسائل العقود الدولية من أىم مسائل القانون الدول      
فإن األمر  وعمى ضوء ذلك،، د اتساع مجاليايوما زال من أدقيا عمى صع، الخاص
تحديد القانون الواجب التطبيق إلى  تحديد المقصود بالعقود الدولية لموصولإلى  يدعونا
 .بشأنيا

القانون الواجب التطبيق عمى تتمحور مشكمة البحث الرئيسية في بيان  البحث:اشكالية 
لمنعقدة بين طرفين اجنبيين عن بعضيما ضمن اطار احكام القانون العقود الدولية ا

من  جممةيطرح  الدوليإن القانون الواجب التطبيق عمى العقد الدولي الخاص، ف
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القانون الواجب  تحديد في اإلرادةمدى سمطان  تحديد خاللتظير من  االشكاليات
؟  ىذا االخيرفي تحديد  فاألطراإرادة  إطالقما مدى    ، الدوليالتطبيق عمى العقد 

في تحديد ىذا القانون أم أن ىناك  األصيليتمتعون بالحق  األطرافوىل حقيقة أن 
 نسبية؟أو  أطرافا أخرى ليا سمطة تحديد ىذا القانون، بصفة مطمقة

ان موضوع العقد الدولي اصبح من اكثر المواضيع اىمية عمى   :سبب اختيار البحث
ولذلك يستوجب معرفة ضوابط القانون الواجب التطبيق ، يوالصعيد الدولي والسائدة ف

 عمى منازعات العقود الدولية.
تنازع تتمثل أىمية الدراسة في بيان اآلثار القانونية المترتبة عمى  :بحثأهمية ال

 والدوليي نضى عمى الصعيدين الوطحأصبح العقد يالقوانين في العقود الدولية ، فمقد 
 التجارة والتعاون بين الدول،بتنمية مصادر  الدولي اضحى متعمقاً د العقف، باىمية متزايدة

برام  في االىتمامولقد ترجم ىذا   المتعمقةالثنائية  االتفاقياتصور إصدار تشريعات وا 
 التي والجماعية اإلقميمية االتفاقياتإلى  واالنضمام، االجنبي المستثمربتشجيع وضمان 

من أىم  تعتبرالتجارية  ا العقودوخصوص الدوليعقد سيما وأن ال الىذا الصدد  تبرم في
 .الدوليجتمع المأشخاص  ينب المتداولةالتصرفات 

ان اليدف من دراسة موضوع القانون الواجب التطبيق في منازعات  :هدف البحث
العقود الدولية بدرجة اولى ىو التيسير عمى المتعاقدين بما يحقق مصالحيم ويصون 

لذا ، ظل العقد محل النزاع والذي يرتبط بأكثر من نظام قانونيحقوقيم التي تنشأ في 
اضحت مسألة تعيين القانون الواجب التطبيق في منازعات العقود الدولية محط اىتمام 
العديد من الدول واالنظمة القانونية لما تشيده ىذه العقود في مساىمتيا ودورىا في 

 تسيير اقتصاديات الدول.
دت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى وقد اعتمنطاق البحث: 

استقراء النصوص القانونية التي جاءت بيا اىم التشريعات الحديثة في مجال القانون 
 الواجب التطبيق في منازعات العقود الدولية.

قسم ىذا البحث عمى مبحثين رئيسين ففي المبحث االول بينا ماىية العقد  :خطة البحث
بحيث يكون المبحث االول مدخاًل لممبحث الثاني الذي ىو جوىر البحث الدولي 
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والمتعمق في دور كل من القواعد الموضوعية وقانون سمطان االراده والتحكيم في تحديد 
 القانون الواجب التطبيق في موضوع منازعات العقود الدولية.

 األول المبحث
 تعريف العقد الدولي

ة أولية تعد المدخل الرئيس ليذه الدراسة المتعمقة البد من أن نتصدى لمسأل    
بالقانون الواجب التطبيق في منازعات العقود الدولية، والمتمثمة بتحديد ماىية العقد 

بيان مفيومو  وتمييزه عن العقد الداخمي، إلى  الدولي. ومن أجل ذلك  البد من التطرق
لية لمعقد. لذا ارتأينا تقسيم ىذا وكذلك التطرق لممعايير المتبعة في تحديد الصفة الدو 

مطمبين، المطمب األول ونتناول فيو تعريف العقد الدولي وتمييزه عن العقد إلى  المبحث
 الداخمي ، والمطمب الثاني سنبحث فيو معايير دولية العقد.

 األول المطمب
 مفهوم العقد الدولي

، وقد (1)نوني مشروعأكثر عمى إنشاء اثر قاأو  يعرف العقد بأنو، توافق إرادتين 
فأعتبروا العقد أخص من االتفاق، عمى اعتبار ان  قفرق الفقياء بين العقد واالتفا

أما االتفاق فال يكون عقدًا إال ، االتفاق )جنس( والعقد )نوع( .. فكل عقد يكون اتفاق
 . (2)ينييو فيو ليس بعقدأو  ناقال لو. فإذا كان يعدل االلتزامأو  إذا كان منشئا اللتزام

احداث ىذا االثر القانوني ام ال، إلى  ولمعرفة ما اذا كانت االرادة قد اتجيت 
النية والظروف والمالبسات المصاحبة لصدور االرادة. فالمجامالت ال إلى  يجب الرجوع

عشاء، فاذا عدل الصديق _ إلى  تعتبر التزامات بالمعنى القانوني كدعوة صديق
المدعو عنيا بعد قبولو، اليرتب ذلك أي مسؤولية عمى تخمف أو  الداعي _ عن الدعوة،

أي منيما النتفاء الرابطة التعاقدية  في ىذه الحالة . ولكن في حالة قصد المتعاقدان _ 

                                                           

 79، ص1791انُظشٌح انؼايح نألنرضاو، طثؼح انعايؼح انًغرُظشٌح، ، د.ؼغٍ ػهً انزٌَٕ( (1

( د.ػثذانًعٍذ انؽكٍى،االعرار ػثذانثالً انثكشي،د.يؽًذ طّ انثشٍش، َظشٌح االنرضاو فً انمإٌَ (7

 72ص تغذاد، تال عُح َشش،، انمإٍََح ،انًكرثح1انًذًَ انؼشالً،ض
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الداعي والمدعو _ تقديم الطعام، فان ذلك يكون التزام قانوني يرتب عمى اإلخالل بو 
 .(1)المسؤولية العقدية

( 44رقم ) ( من القانون المدني العراقي73ادة )الم كان المشرع قد عرف في 
العقد بأنو )ارتباط االيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول اآلخر عمى  1951لسنة 

 .وجو يثبت أثره في المعقود عميو(
ويتضح من ىذا التعريف أن المشّرع العراقي قد عّرف العقد عمى أنو ارتباط  

تزامات شخصية بين المتعاقدين فحسب، بل لكونو اإليجاب بالقبول ال بوصفو ينشئ ال
 .(2)حالةإلى  يثبت أثره في المعقود عميو، أي أنو سيغير المحل من حالة

وقد نّص المشّرع المصري عمى أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير  
نعقاد عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة ال

 .(3)العقد "
أو  أما المشّرع الفرنسي، فقد عرف العقد بأنو "اتفاقية يمتزم بواسطتيا شخص 

أو  القيام بعملأو  عدة أشخاص آخرين بأداء شيء ماأو  عدة أشخاص تجاه شخص
 .(4)االمتناع عن عمل"

 معنىالداخمية لمدول، يفيد  القوانين فيلمعقد  االصطالحي لمعنىإن ااذًا  
أو  تعديموأو  أكثر بقصد إنشاء التزامأو  إرادتينتوافق  القائم عمى القانونيف التصر 
 (1)إنيائو.

                                                           

( ػثذ انشصاق انغُٕٓسي، انٕعٍظ فً ششغ انمإٌَ انًذًَ انعذٌذ ، يُشٕساخ انؽهثً انؽمٕلٍح، 1)

 111و ، انًعهذ األٔل ، ص7222

( ػثذ انًعٍذ انؽكٍى ، انًٕظض فً ششغ انمإٌَ انًذًَ ، انعضء األٔل ، يظادس االنرضاو ، يطثؼح 7)

 .111اد ، تذٌٔ ركش عُح انُشش ، صانُذٌى ، تغذ

  .1791نغُح  111( يٍ انمإٌَ انًذًَ انًظشي سلى 17( انًادج )1)

Article 1101 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 (3) 

"Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes 

s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas 

faire quelque chose"  

ذاسٌخ  .https://www.legifrance.gouvاَظش َض انًادج يُشٕس ػهى انًٕلغ االنكرشًَٔ 

 .71/17/7211انرظفػ 

https://www.legifrance.gouv/
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يتمتع  لألىمية التيمنيا  البديشكل ضرورة  الدوليإن ضبط مفيوم العقد لذلك  
سواء كان  المختمفةالنظم القانونية  فيمكان الصدارة  يحتل ألن العقد، ىذا العقد ابي

عمى  لممعامالت األساسي المرتكز، فيو الخصوصيا عمى وجو دول مالعقد وطنيا أ
، األشخاص بين العالقاتتنظيم  في اىام دورا، كما يمعب والدوليي محالمالصعيدين 

 (2)المختمفة.القانونية  المراكز وتستقر بو  وااللتزامات الحقوقتنشأ غالبية  اللوومن خ
رفات القانونية سواء عمى التصأو  يعد العقد أىم وسيمة إلجراء المعامالت 

ن . و (3)الداخميأو  المستوى الدولي  يرغ مميزاتىو إقرار ل دوليلمعقد بأنو  االعترافا 
، الدوليالعقد التجاري  فيصفة الدولية ويصعب تحديد الالعقد الداخمي،  فيموجودة 

التشريعي رقم  المرسوم فيىذه الصفة سوى ما جاء  يحددليس ىناك نص صريح  ألنو
عرف صفة  والذي الدوليبالتحكيم  والمتعمق 1993ريل سنة بأ 25 في المؤرخ 99/99

 (4)محددة. لمعاييرالتحكيم وفقا  فيالدولية 
ويعد العقد داخميًا إذا اجتمعت كل عناصره القانونية في إطار دولة واحدة، ومن       

القاضي، فإنو  َثّم يخضع لنظام قانوني واحد، بحيث لو أثير نزاع حول ىذا العقد أمام
. أما العقد الدولي الذي يشوبو عنصر (5)يمتزم بتطبيق قواعد قانونو الوطني مباشرة 

أكثر من دولة واحدة، ومن بعد ذلك يخضع إلى  أجنبي، فيو العقد الذي تمتد آثاره
لقواعد قانونية تتفق مع طبيعتو من خالل البحث عن أنسب القوانين واكثرىا مالءمة 

 .(6)مة بين قواعد النظم القانونية التي يحتمل تطبيقياعن طريق المفاض

                                                                                                                                                      

، يؽاضشاخ يمذيح تكهٍح انؽمٕق، ظايؼح تُٓا،تال عُح ؼُاٌ ػثذ انؼضٌضيخهٕف، انؼمٕد انذٔنٍح (1)

 19َشش،ص

عؼذ انذٌٍ يؽًذ، انؼمذ انذٔنً تٍٍ انرٕطٍٍ ٔانرذٌٔم، سعانح ياظغرٍش، ظايؼح ؼغٍثح تٍ تٕػهً،  (7)

 .9،ص7221 – 7229انشهف، عُح 

هثضائغ ، دساعح خاطح نؼمذ انثٍغ انذٔنً ن –( يؽًٕد عًٍشانششلأي ،انؼمٕد انرعاسٌح انذٔنٍح 1)

 .17، ص7227، داس انُٓضح انؼشتٍح ، انماْشج، 7ط

خانذ شٌٕشب، انمإٌَ انٕاظة انرطثٍك ػهى انؼمذ انرعاسي انذٔنً، أطشٔؼح دكرٕساِ، ظايؼح تٍ   (9)

 .17،ص 7221ٌٕعف تٍ خذج، انعضائش، عُح 

 . 111، ص7225، داس انصمافح ، ػًاٌ ، 1( يًذٔغ ػثذانكشٌى ، ذُاصع انمٕاٍٍَ ، ط5)

( فشاط كشٌى شٍؼاٌ ، اشش اذفالٍاخ انرعاسج انذٔنٍح فً ذطٕس لٕاػذ ذُاصع انمٕاٍٍَ ، أطشٔؼح 1)

 .1-7، ص7229دكرٕساِ ، كهٍح انمإٌَ ظايؼح انًٕطم ، 
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وبناءًا عمى ذلك فإن مشكمة تنازع القوانين ال تثار أمام القاضي إال إذا اتسمت  
العالقة المطروحة بالطابع الدولي، إذ إن العقد الداخمي يخضع في األحوال جميعًا 

طراف لقانون أجنبي، فإن لقانون الدولة التي نشأ تحت ظميا، وفي حالة اختيار األ
قواعد ىذا القانون ستعد بمثابة بنود تعاقدية ال يجوز ليا أن تخالف القواعد اآلمرة في 
القانون الداخمي، كما أن اختيارىم ليذا القانون يمثل تعبيرًا عن رغبتيم في االختيار ال 

 .                                       (1)بوصفو قانوناً 
المشّرع العراقي المقصود بالعقد الدولي بل تركو الجتياد الفقو ولم يحدد  

( من 25والقضاء بما يستجد من صور لمعقود الدولية، وكل ما ورد ىو نص المادة )
القانون المدني العراقي التي بينت القانون الواجب التطبيق فيما يتعمق بااللتزامات 

ان والتي نصت عمى أنو: "يسري عمى التعاقدية في إطار تنازع القوانين من حيث المك
االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فييا الموطن المشترك لممتعاقدين إذا اتحدا 

أو  موطنًا، فإذا اختمفا يسري قانون الدولة التي تم فييا العقد ىذا ما لم يتفق المتعاقدان
المشّرع العراقي لمبيوع البحرية، يتبين من الظروف إن قانونا آخر يراد تطبيقو"، وقد أورد 

 1984لسنة  34بوصفيا من العقود الدولية بابًا خاصًا في قانون التجارة العراقي رقم 
 النافذ تحت عنوان البيوع الدولية .

وبالنسبة لموقف القضاء العراقي، فقد صدر قرار عن محكمة التمييز بموجب  
اقي مع عامل سوري في سوريا قضية تتمخص وقائعيا حول عقد ابرم بين سائق عر 

لغرض القيام بإصالح السيارة العائدة لمعراقي لقاء مبمغ من المال وامتنع العراقي عن 
دفع األجور التي بذمتو، وقد قام السوري برفع دعوى ضد السائق أمام محكمة تمعفر 

قررت  مطالبا الحكم لو بالمبمغ المستحق في ذمة السائق العراقي، إال إن محكمة التمييز
نقض الحكم، وقالت في حيثيات الحكم "لما كان االلتزام التعاقدي موضوع الدعوى قد 
نشأ عن عقد مدني تم إبرامو في سوريا بين عراقي وسوري، فتسري والحالة ىذه أحكام 

                                                           

( عالو ْادي ظاعى ، فكشج انؼمذ انذٔنً انطهٍك ٔذأششْا تانمٕاػذ انًٕضٕػٍح انذٔنٍح ، سعانح 1)

 .1،  ص7211ذساعاخ انؼشتٍح ، انماْشج ،ياظغرٍش ، يؼٓذ انثؽٕز ٔان
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القانون السوري، بوصفو قانون الدولة التي تم إبرام العقد فييا  تطبيقا لنص المادة 
 .(1)لمدني العراقي"( من القانون ا25/1)

 الثاني المطمب
 معايير تكييف العقد الدولي

إن الفقو القانوني كان قد اعتمد في تكييفو لمعقد الدولي عمى ثالثة معايير،  
اوليا المعيار القانوني والذي أعتد بالصفة األجنبية أساسًا لمتفرقة بين العقد الدولي 

الذي يتحدد بانتقال رأس المال عبر والعقد الداخمي، ومن ثم المعيار االقتصادي و 
المعيار الذي إلى  الحدود كدليل عمى إرساء صفة الدولية في العقد ، وأخيرا سنتطرق

 المختمط .أو  جمع بين المعيارين السابقين وىو المعيار المزدوج
مـتى كانـت عناصـره  دوليـاً  ديقرر ىذا اإلتجـاه أن العقـد يع : المعيار القانوني :اولا 
 ، مــن حيــث العناصــر الضــرورية النعقــاده(2)لقانونيـة مرتبطـة بـأكثر مـن نظـام قـانونيا

مكـان الشـيء محـل أو  جنســيتيمأو  مــن ناحيــة مـوطنيم ،مركــز طرفيــوأو  تنفيــذهأو 
باريس د في العقلـو أبرم  عمى سبيل المثال، اإلبـرام، وىكـذا يعـد عقـد بيـع سـمعة مـا دوليـاً 
ليتم تنفيـذ العقـد في  في العراققيم م عراقيبين شخص فرنسي مقيم بفرنسا وآخر 

، فمثل ىذا العقد يتسم بالطابع الدولي إلتصال عناصره بثالث دول أي بأكثر االردن
 . من نظام قانوني

منح أطرافو حرية اختيار النظام إلى  ذلك أن وجود ىذا العنصر األجنبي يؤدي 
ي الحاكم لمعقد، أي تحديد القانون الواجب التطبيق عمى العقد، ومن َثّم فإن القانون

أساس المعيار القانوني ىو العنصر األجنبي المتواجد في العقد ليصبح بمقتضاه 
 .(3)دولياً 

                                                           

َمال ػٍ: عهطاٌ ػثذ هللا يؽًٕد انعٕاسي ، انمإٌَ  1799/  12/ 11( لشاس يؽكًح انرًٍٍض فً 1)

، يُشٕساخ 1انٕاظة انرطثٍك ػهى انؽغاب انعاسي ٔاالػرًاد أنًغرُذي دساعح يماسَح ، ط

 .59، ص 7212انؽهثً انؽمٕلٍح، نثُاٌ ، 

دق، انمإٌَ انٕاظة انرطثٍك ػهى ػمٕد انرعاسج انذٔنٍح، داس انفكش انعايؼً، ْشاو ػهً طا (7)

 .97،ص7221، 27اإلعكُذسٌح ط، 

أتٕ انؼال انًُش، انمإٌَ انخاص انذٔنً ، دساعح ذؽهٍهٍح نًثادئ يؼٓذ سٔيا "انٍٍَٕذسا" انًرؼهمح   (1)

 .111، ص7221، داس انُٓضح انؼشتٍح ، انماْشج ، 1تؼمٕد انرعاسج انذٔنٍح ط



 القانون الواجب التطبيق في منازعات العقود الدولية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

981 

ويقع عمى القاضي مسألة التحقق من مدى توافر العنصر األجنبي، وذلك من   
عناصره القانونية لمعرفة ما إذا كانت وطنية  خالل تحميل العقد لموقوف عمى طبيعة

 .(1)تضمنت عنصرًا أجنبياً أو  خالصة
يرى الفقو الحديث أن مفيوم العنصر األجنبي الذي يسبغ عمى العالقة طابعيا و  

الـدولي يتصف بالمرونة، ومفاد ىـذا المعيـار أنـو إذا إتضـح مـن الظـروف أن العالقـة 
 عـدت خصيصـاً ا تحريـك بعـض القواعـد القانونيـة الـتي أ  نيشـأالقانونيـة المطروحـة مـن 

القانون الداخمي لترتبط بأنظمة قانونية  لحكـم العالقـات الدوليـة، بحيـث تتعـدى نطـاق 
 (2). أخرى
وفقًا ليذا المعيار فإن تحديد الصفة الدولية لمعقد يكون من : المعيار القتصادي :ثانياا 

موضوعيا ومدى تعمقيا بمصالح التجارة إلى  العقدية والنظر خالل تحميل الرابطة
مدى تجاوزىا النطاق أو  الدولية، عن طريق تركيز عمميات تبادل األموال عبر الحدود

 فالعقد يعد دوليًا متى ما نتج عنو انتقال رؤوس األموال من بمد اإلقميمي الداخمي لمدولة،
غيرىا من عناصر الصفة األجنبية، أو  اخر وبصرف النظر عن جنسية المتعاقدينإلى 

لذلك فإن العقد إن لم يؤّد حركة تبادل ال يعد دوليًا حتى لو تطرقت إليو الصفة 
 (.3)األجنبية
موضـوعيا، إلى  والعـبرة عنـد إلحـاق تمـك الصـفة بالعالقـة الدوليـة تتحـدد بـالنظر 

لي والمتمثمــة في مصــالح التجــارة الدوليــة، أي العمميـة الـتي يحققيــا العقــد التجــاري الــدو 
 (4)خ.محـل إقــامتيم...الأو  العقـد كجنســية األطــراف عناصــر إلى  وىــذا دون الرجــوع

                                                           

، داس انصمافح ، ػًاٌ، 7( يؽًذ ٔنٍذ انًظشي، انٕظٍض فً ششغ انمإٌَ انذٔنً انخاص ، ط1)

 .177، ص7211

تٕعًاؼح انشٍخ، ذُاصع انمٕاٍٍَ فً ػاللاخ انؼًم انفشدٌح، سعانح نٍُم شٓادج دكرٕساِ فً انمإٌَ  (7)

 .19، ص7221انخاص، ظايؼح ظٍالنً انٍـاتظ تغـٍذي تهؼثـاط، انعضائش، 

، 1( ْشاو خانذ ، انًذخم نهمإٌَ انذٔنً انخاص انؼشتً ، داس انفكش انعايؼً ، اإلعكُذسٌح ، ط1)

 . 129، ص7221

ششٌف ٍُْح، انمإٌَ انٕاظـة انرطثٍـك ػهـى انؼمـذ انرعـاسي انـذٔنً، يـزكشج نٍُـم شـٓادج  (9)

 . 77ص .7227ٍَح، ظايؼح انعضائش، انًاظغـرٍش فً انمإٌَ انخاص، كهٍح انؽمٕق ٔانؼهٕو انمإَ
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وكممة التجارة الدولية عند أنصار ىذا المعيار تأخذ بالمفيوم الواسع، أي أنيا ال  
المدنية بل تشمل مثال استيراد أو  يةتتقيد بشأنيا بالتصنيف الداخمي لألعمال التجار 

دولة أجنبية، وتشمل أيضًا عمميات إلى  تصدير منتجات وطنيةأو  بضائع من الخارج
 (.1)اإلنتاج الصناعي وتبادل الثروات وعقود نقل التكنولوجيا واالمتياز 

نظرًا الختالف وجيات النظر حول تحديد المقصود بالعقد : المعيار المختمط :ثالثا
لي، رأى بعض الفقياء ضرورة األخذ بالمعيارين القانوني واالقتصادي معًا. ورأى الدو 

الفقو المناصر ليذا المعيار ضرورة تحقق المعيارين في العقد حتى يمكن اعتباره عقدًا 
دوليًا، فال يمكن تحقق احدىما دون تحقق اآلخر، فوجود العنصر األجنبي في العقد 

أن الجمع بين إلى  عبر الحدود ، ويذىب جانب من الفقو يجب أن يزامنو تداول لألموال
المعيارين قد جاء بفعل التشابك والتداخل بين العالقات القانونية والعالقات 

 .(2)االقتصادية
وىـو مـا تبنـاه القضـاء الفرنسـي الحـديث عند التصدي لمدى دولية العقـد، في  

اإلقـرار بتكامميمـا إلى  معيـارين وصـوالمرحمـة انتقاليـة حـاول فييـا الجمـع بـين ال
إال  الكتســاب العقــد صــفة الدوليــة، وبنــاءا عمـى ذلــك ال يمكــن اعتبــار عقــد مــا دوليــاً 

، كـأن يكـون متصـال بـأكثر مـن استوفى الصفة الدوليـة وفقـا لمعطيـات المعيـارين معـاً  إذا
التجـارة الدوليـة في نفـس الوقـت، األمـر الـذي يؤكـد أن  لمصـالح نظـام قـانوني ومحققـاً 

اكتســاب الرابطــة العقديــة إلى  تـوافر المعيـار االقتصـادي لدوليـة العقـد يــؤدي بالضــرورة
 (3)ر صحيح .لممعيــار القــانوني والعكــس غــي لمطــابع الــدولي وفقــاً 

المعيار المختمط ىو االقرب لمصواب كونو  وترى الباحثو ان ما جاء بو انصار   
 اشتمل عمى جميع عناصر التجارة الدولية .

 

                                                           

( ؼغٍٍُ ضٍاء َٕسي انًٕعٕي ، اإلسادج ٔدٔسْا فً ذؽذٌذ االخرظاص انمضائً انذٔنً  انؼشالً 9)

 .171، ص 7211،  11، تؽس يُشٕس فً يعهح أتؽاز يٍغاٌ ، انؼشاق، انًعهذ انصايٍ ، انؼذد 

انخاص ، انذاس انعايؼٍح ، تٍشٔخ ، ( عايً تذٌغ يُظٕس ، ٔػكاشح ػثذ انؼال، انمإٌَ انذٔنً 7)

 .179، ص1775

 . 71ص .( ششٌف ٍُْح، يشظغ عاتك(1
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 الثاني المبحث
 تحديد القانون الواجب التطبيق عمى العقد الدولي

إن الكشف عن دولية الرابطة العقدية يعد شرطًا ضروريًا إلعمال قواعد تنازع  
راف حق اختيار القانون الذي يحكم القوانين، وأن الصفة الدولية ىي التي تمنح األط

وسنبين في ىذا المبحث دور كل من القواعد الموضوعية وقانون  ،(1)عالقتيم العقدية
اإلرادة ومنيج األداء المميز في تحديد القانون الواجب التطبيق عمى العقود الدولية 

 وذلك عمى ثالث مطالب وكما يمي:
 األول المطمب

 عمى العقود الدولية ي تحديد القانون الواجب التطبيقدور القواعد الموضوعية ف   
يقصد بالقواعد الموضوعية  تمك القواعد التي تنظم العالقات الدولية الخاصة  

، المعروضة عمى القاضي والتي يطبق عمييا قانونو الوطني الموضوعي تطبيقا مباشراً 
ة در فل مباشر لمنزاع وموتمتاز بانيا قواعد ح، (2)ودون المرور بقاعدة تنازع القوانين

 .(3)الجانب بمعنى اخر انيا تقرر اختصاص قانون دولة ما بصورة مباشرة
 

المادية المستقاة من أو  مجموعة القواعد الموضوعيةويمكن ان تعرف بأنيا  
ذاتية لمعامالت التجارة الدولية عمى نحو  وحموالً  مصادر متعددة وتقدم تنظيما قانونياً 

 .(4)عن القانون الذي يحكم الروابط الداخمية البحتة مستقالً  خاصاً  يجعل منيا قانوناً 
ي لممنيج بتتميز القواعد الموضوعية بعدة خصائص تمثل الجانب االيجاو   

قواعد مباشرة،  أنياالموضوعي في حل مشكمة تنازع القوانين ومن ىذه الخصائص 
غيرىا من القوانين إلى  يلوال تم ةموضوعية مباشرة لممسائل المثار  كونيا تقدم حموالً 

                                                           

( يؽًٕد يؽًذ ٌالٕخ،ؼشٌح انًرؼالذٌٍ فً اخرٍاس لإٌَ انؼمذ انذٔنً تٍٍ انُظشٌح ٔانرطثٍك ، 1)

دساعح ذؽهٍهٍح ٔيماسَح فً ضٕء االذعاْاخ انؽذٌصح ،يُشأِ انًؼاسف، اإلعكُذسٌح، 

 .17-11،ص7229

 .57ػثاط انؼثٕدي، ذُاصع انمٕاٍٍَ ٔاالخرظاص انمضائً انذٔنً، ص (7)

 779. ص7211ػثذ انشعٕل ػثذانشضا، انمإٌَ انذٔنً انخاص، يكرثح انغُٕٓسي، انؼشاق،  (1)

اؼًذ ػثذ انكشٌى عاليح، ػهى لاػذج انرُاصع ٔاالخرٍاس تٍٍ انششائغ اطٕال ٔيُٓعا، انطثؼح ( (9

 . 719ص . 1771ذٌذج، انًُظٕسج، االٔنى، يكرثح انعالء انع
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فيي  ،كما انيا تتميز بالفئوية والنوعية، (1)لمتعرف عمى الحل الذي ينطبق عمى العالقة
المتعاممون في التجارة الدولية، وىي قواعد األفراد تخاطب فئة معينة من  ألنيافئوية 
 األوساطوىي تمك الناشئة في  ،لنوع معين من المشكالت تضع حالً  ألنيانوعية 

بكونيا قواعد تمقائية النشأة، فيي تعد ذات نمو تمقائي  تتميز انيا التجارية الدولية كما
من حيث الصدور والتطبيق، لكونيا خرجت من مجتمع معين وفق شروط معينة دون 
المرور بالقنوات الرسمية لسن القانون، وىي تمقائية من حيث التطبيق الن تطبيقيا ال 

يكفل ذلك وفاء المتعاممين بيا وكذلك مالئمتيا لمنزاعات  ذاتدخل السمطة إلى  يحتاج
 .(2)في نطاق التجارة الدولية

غير ان من اىم الخصائص التي تتميز بيا انيا قاعدة دولية، فمن المعموم ان   
السبب الرئيسي في ظيور القواعد الموضوعية حالة الضرورة التي استوجبتيا حاجات 

اة االقتصادية ونمو التجارة الدولية عبر الحدود، ابرز التجارة الدولية، فتطور الحي
حمول موضوعية تالئم معطيات ىذه التجارة، فكانت الحاجة لما يسمى إلى  الحاجة

بالقانون التجاري الدولي في اطار العقود الدولية ذات العنصر االجنبي، يعمل عمى 
   .(3)تجنب اختالفات القوانين الوطنية الذي يعيق ىذه التجارة

ذات تكون عمى صورتين فتكون ذات مصدر دولي و القواعد الموضوعية و  
ان بعض التشريعات الوطنية قد وضعت قواعد موضوعية، استجابة ذلك  مصدر وطني

لحاجات ومتطمبات العالقات الخاصة الدولية في مجال العالقات التجارية، ويرى 
ركز االجانب تقدم المثل البعض ان قواعد القانون الدولي الخاص في شأن تنظيم م

 .(4)الواضح لتمك القواعد

                                                           

كهٍح إنى  تاعى عؼٍذ ٌَٕظ، انمإٌَ انٕاظة انرطثٍك ػهى انؼمذ انذٔنً، اطشٔؼح دكرٕساِ . يمذيح (1)

 . 17، ص1771انمإٌَ فً ظايؼح انًٕطم، 

يؽًٕد انًغشتً، فً اشكانٍح ذمٍٍُ انمإٌَ انذٔنً انخاص، انًؤعغح انؽذٌصح نهكراب، طشاتهظ،  (7)

 .19، ص7229 نثُاٌ،

يؽًذ ػثذ هللا يؽًذ انًؤٌذ، يُٓط انمٕاػذ انًٕضٕػٍح فً ذُظٍى انؼاللاخ انخاطح راخ انطاتغ  (1)

 . 119ص ،1771انذٔنً، داس انُٓضح انؼشتٍح، انماْشج، 

 . 71ص .1717اؼًذ ػثذ انؽًٍذ ػشٕػ، يؤعغح شثاب انعايؼح، االعكُذسٌح، يظش،  (9)
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في أو  القواعد الموضوعية ذات المصدر الدولي نجدىا في االتفاقيات الدوليةو 
ما يطمق عميو القواعد العرفية وىي أو  في االعراف التجاريةأو  المبادئ العامة لمقانون
ويختمف  ،"Lex Mercatoria"مصادر قانون التجارة الدولية من مصادر عدىا الفقياء 

دور ىذه القواعد في تحديد القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع تبعا لمصدرىا 
فقد اعتبر جانب من الفقو ان االتفاقيات الدولية ىي مصادر رئيسية ليذه القواعد في 

 (1).حين تكون المبادئ العامة واالعراف التجارية مصادر ثانوية
في االتفاقيات تمعب الدور الرئيسي في المبينو موضوعية القواعد ال وعميو فأن 

 تحديد القانون واجب التطبيق عمى موضوع النزاع، فالقانون الموضوعي يتركز اساساً 
النيا تشكل المبنو االساسية في انشاء نظام التجارة متعددة  الدوليةفي االتفاقيات 

لنصوص واحكام ىذه االطراف وينحصر دور المحكم فييا عمى التطبيق السميم 
، IRIPSاالتفاقيات )مثل اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة من حقوق الممكية الفكرية 

واتفاقية مكافحة االغراق ...( تحقيقا لمغاية  GATSواتفاقية التجارة في الخدمات 
االساسية من ابراميا المتمثمة بتحرير التجارة وازالة جميع مظاىر التمييز في التجارة 

 .(2)دوليةال
 الثاني المطمب

 عمى العقود الدولية دور قانون الرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق
كم أفراد الدولة الواحدة، وتكون جميع تحقات القانونية التي المقابل الع في 

ضع لمقانون المحمي، فإن القانون الذي يحكم العالقات تخ وبالتالي، محميةا صرىعنا
النحو الذي  شاطيم عمىاألفراد لتوجيو ن مجااًل لحريةرك تود الدولية ين العقالناشئة ع

اتفاقيم عمى شروط العقد أن يحددوا باتفاقيم القانون إلى  ضافةيروق ليم، وعمييم إ

                                                           

إنى  رعاسي فً اطاس يُظًح انرعاسج انؼانًٍح، سعانح ياظغرٍش يمذيحٍْٕا ػهً ؼغٍٍ، انرؽكٍى ان( (1

 . 77.، ص7229كهٍح انمإٌَ، ظايؼح تغذاد، 

 –122ٍْٕا ػهً ؼغٍٍ،انرؽكٍى انرعاسي فً اطاس يُظًح انرعاسج انؼانًٍح،يظذس عاتك،ص(7)

171. 
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أو  سيحكم العالقة العقدية بينيم، وىو ما يعرف بمبدأ قانونب التطبيق الذي الواج
 .(1)سمطان االرداة

عاقدين دورا محوريا في مجال القانون الدولي الخاص اما اذ تمعب إرادة المت 
الخضاعيا لسمطانو وىي بذلك أو  بوصفيا وسيمة لنزع الرابطة العقدية من حكم القانون

 .(2)ضابط االسناد في قاعدة التنازع الخاصة بالعقود الدولية
راف ة األطالخاص، يراد بو حري الدوليالقانون  فيمبدأ قانون اإلرادة  ذلك ان 

 إبرامو إذا كان ىذا العقد مما المزمعالقانون الواجب التطبيق عمى العقد  تحديد في
 .(3)ضوعو لقوانين بالد مختمفةيحتمل خ
مجموعة أو  قانون وطنيإلى  واالرادة قد تظير بشكل صريح من خالل االشارة 

 تظير بشكل ضمني يستخمصياأو  قواعد جرى العرف التجاري الدولي عمى تبنييا،
المحكم من مؤشرات معينة، تعد قرينو عمى اتجاه إرادة االطراف الختيار قانون معين 

 .(4)لحكم موضوع النزاع
 :( منو عمى ما يمي25ونص القانون المدني العراقي في المادة ) 

. يسري عمى االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فييا الموطن المشترك 1" 
ا موطنا . فاذا اختمفا يسري قانون الدولة التي تم فييا العقد ىذا ما لممتعاقدين اذا اتحد
يتبين من الظروف ان قانونا اخر يراد تطبيقو ىذا ما لم يتفق أو  لم يتفق المتعاقدان

.قانون موقع العقار ىو 2يتبين من الظروف ان قانونا اخر يراد تطبيقو أو  المتعاقدان
 بشأنو ."الذي يسري عمى العقود التي ابرمت 

                                                           

 151،ص7221ماْشج،(  أؼًذ ػثذ انكشٌى عاليح:لإٌَ انؼمذ انذٔنً، داس انُٓضح انؼشتٍح، ان(1

ٔ159   

يشاد يؽًٕد انًٕاظذِ، انرؽكٍى فً ػمٕد انذٔنح راخ انطاتغ انذٔنً، داس انصمافح نهُشش ٔانرٕصٌغ،  ((7

 . 117.ص 7212االسدٌ، انطثؼح االٔنى، 

انُظاو انمإًََ نؽًاٌح انرعاسج االنكشذٍَٕح، داس انفكش انعايؼً،  :ػثذ انفراغ تٍٕيً ؼعاصي ((1

 .192،ص 7227 اإلعكُذسٌح،

اؼًذ انغًذاٌ، انمإٌَ انٕاظة انرطثٍك فً انرؽكٍى انرعاسي انذٔنً، تؽس يُشٕس فً يعهح  ((9

 191ص .1771، 1751(، انؼذد 19انؽمٕق، ظايؼح انكٌٕد، انغُح )
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فنجد ان قسمًا من االتفاقيات الدولية كان قد ، اما بالنسبة لمتشريعات الدولية 
نص صراحة عمى القانون الواجب التطبيق في حال عدم اتفاق اطراف النزاع عمى 
تعينو، أي بمعنى اخر وضع قاعدة اسناد احتياطية لمعرفة القانون في حال عدم اعمال 

عمى ذلك اتفاقية الىاي الخاصة بالقانون الواجب التطبيق  قانون اإلرادة ومن االمثمة
ان القانون )إذ نصت المادة الثانية منيا عمى  1955عمى البيع الدولي لمبضائع لعام 

الواجب التطبيق ىو القانون الوطني لمبمد الذي عينو اطراف العقد( . وكذلك فعمت 
واتفاقية روما بشأن القانون الواجب التطبيق عمى  1965اتفاقية واشنطن لعام 
 .(1)وغيرىا 1984االلتزامات العقدية لعام 

صل في اختيار القانون الواجب التطبيق ىو تالقي إرادة الطرفين برضاء األ 
التعاقد بحيث يعبرَّ عن القانون الذي يحكم  لحظةتام، لذلك فان اختيار القانون يكون 

سميتو الحقا، إذ يعتد بتمك اإلرادة كضابط ألحد األطراف بت تركي ال، فصراحةالعقد 
العقدية. ومع ذلك  العالقور ىو قانون مركز يس أن القانون الذي اختإسناد عمى أسا

رونية تكلوعقود نقل التكنولوجيا اال الدوليالتجارة الدولية والنقل  اصبح من المألوف في
احد يخضع كل منيا لقانون معني صورة قالب نموذجي و ب نموذجيةوجود عقود 

صمة بين العقد وقانون عدم وجود أو  النظر عن وجود منصوص عميو فيو، بغض
 .(2)ىشروطو األخر اإلذعان لو اكتممت  د اإلرادة. وىي بذلك تقترب من عقو 

صريحًا إذا كشف المتعاقدان عن ىذه اإلرادة بحسب عن اإلرادة يكون  والتعبير 
األكثر أن الطريقة  إال ، كنحو ذلأو  اإلشارةأو  الكتابةأو  لكالمس باالنا ينب المألوف
الصريح عن اإلرادة تتمثل بالتعبير الكتابي من خالل قيام أطراف العقد  لمتعبير وضوحاً 
 خاللأن يكون ذلك من أو  الذي يحكموأو  القانون الواجب التطبيق عمى العقد، بتعيين

 .(3)المتبادلة االلكترونيةل سائالر 

                                                           

 . 117ص .1777فٕصي يؽًذ عايً، انرؽكٍى انرعاسي انذٔنً، داس انُشش ٔانرٕصٌغ، ػًاٌ،   (1)

،داس انصمافح نهُشػ ٔانرٕصٌغ، 1ضً، انمٕاػذ انخاطح تانرٕلٍغ االنكرشًَٔ، ط ( ػٍغى غغاٌ ست(7

 .791- 715،ص 7227ػًاٌ، 

 . 157، ص 7229يؽًذ ؼغٍٍ يُظٕس، انًغؤٔنٍح االنكرشٍَٔح، داس انعايؼح انعذٌذج،،   ((1
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فالقاعدة العامة ىي منح إرادة االطراف الحرية في اختيار القانون واجب  
الضمني، أو  التطبيق، اال انو يغمب في العمل ان يسكت ىؤالء عن االختيار الصريح

الدولية عمى وضع قواعد اسناد ليا، فيختار أو  فتجري النصوص التشريعية الوطنية
نون الواجب التطبيق عمييا دون االعتماد عمى الدولي فييا بنفسو القاأو  المشرع الوطني

اختيار اطراف النزاع، وتتمخص ىذه الفروض بأىمية األطراف من جانب وكذلك بعض 
العقود ذات الطبيعة الخاصة من جانب أخر والتي أراد المشرع إخراجيا من سمطان 

 .(1)اإلرادة
 المطمب الثالث

 دور المحكم في اختيار القانون واجب التطبيق
بينا سابقا ان االولوية في تحديد القانون واجب التطبيق عمى موضوع النزاع  

تكون الرادة المحتكمين، فأطراف العقود المتعمقة بالتجارة الدولية ليم الحق في تعيين 
ىذا القانون بشرط ان ال يصطدم بالقواعد االمرة في النظم القانونية ذات الشأن، وتعيينو 

ره في اتفاق التحكيم، وىنا فان فريق التحكيم يكون ممزمًا قد يكون صريحا وذلك بذك
ان يسكت االطراف عن تعين القانون الذي سيحكم موضوع النزاع وىي أو  ،(2)بتطبيقو

حالة يندر حصوليا ذلك النو من غير المقبول في العالقات التجارية الدولية اغفال 
ولكن من المحتمل انيم يفضمون االىمال أو  االطراف الختيار ىذا القانون بحجة الجيل

 .(3)استحالة االتفاق عميياأو  ترك معالجتيا لممحكم
وعميو يتأرجح المحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع  

عكسيًا مع وجود اإلرادة وعدميا، فكمما وضحت اإلرادة في اختيار قانون ما قل دور 
 .(4)الختيار اتضح دور المحكم في اختيار القانونالمحكم، وكمما اغفل االطراف ىذا ا

                                                           

 . 721اؼًذ انغًذاٌ، يظذس عاتك، ص ((1

إنى  اذٓا فً انمإٌَ انؼشالً، اطشٔؼح دكرٕساِ يمذيحطالل ٌاعٍٍ انؼٍغى، انؼمٕد انذٔنٍح ٔذطثٍم (7)

 .72، ص1771كهٍح انمإٌَ ظايؼح تغذاد، 

 . 727يشاد يؽًٕد انًٕاظذِ، يظذس عاتك، ص  ((1

 .177اؼًذ انغًذاٌ، يظذس عاتك، ص  (9)
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 ويتجو الفقو وقضاء التحكيم واالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في غالبيتيا 
اعطاء الحرية لممحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع عند إلى 

( من االتفاقية 21/1ي المادة )انعدام اإلرادة دون التقيد بقانون معين . ومنيا ما جاء ف
تفصل الييئة وفقا لمعقد المبرم )التي نصت عمى  1987العربية لمتحكيم التجاري لعام 

ضمنا ان وجد، واال أو  بين الطرفين، واحكام القانون الذي اتفق عميو الطرفان صراحة
راف فوفق احكام القانون االكثر ارتباطا بموضوع النزاع عمى ان تراعي قواعد االع

 " . (التجارية الدولية المستقرة
لجنة  1976( من قواعد التحكيم التي وضعتيا عام 33/1وكذلك نص المادة ) 

( من القانون النموذجي الذي وضعتو 28القانون التجاري في االمم المتحدة والمادة )
 ( من قانون المرافعات الفرنسي الجديد.1496ونص المادة ) 1985نفس المادة عام 

تنتج ان المحكم يمعب دورا ميمًا في اختيار القانون الواجب التطبيق عمى ونس 
دوره في استظيار اإلرادة الضمنية ألطراف إلى  موضوع تنازع القوانين، فباإلضافة

العالقة فان لو دورا مستقال اعطتو إياه النصوص التشريعية الوطنية والدولية عند عدم 
ور اإلرادة، ويتمتع المحكم بقدر من السمطة وجود اإلرادة وىو يرتبط طرديا مع د

التقديرية في تحديد ىذا القانون الذي يستنبط اإلرادة الضمنية لألطراف من عدة 
 مؤشرات وذلك عن طريق الترجيح بين القوانين المتنازعو.
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  الخاتمة
نياية المطاف في بحثنا الموسوم " القانون الواجب التطبيق إلى  أثر وصولنا 
 عدة نتائج وتوصيات وكما يمي:إلى  ات العقود الدولية" توصمنافي منازع

 النتائج
في منازعات عقود التجارة الدولية  أن مشكمة تنازع القوانين قد أخذت حيزا كبيراً  .1

تحريـك قواعـد القـانون إلى  إلتصـال ىـذه األخـيرة بـأكثر مـن نظـام قـانوني، ممـا أدى
حـتم معـو إيجـاد معيـار يسـاعد عمـى الكشـف عـن دوليـة الـدولي الخـاص، األمـر الـذي ت

 .لمـا ليـذه المسـألة مـن أىميـة مـن حيـث القانون الواجب التطبيق عمى العقد العقـد نظــراً 
تحديــد المقصود بعقود التجارة الدولية، وذلك إلى  أن الفكــر القـانوني لم يتوصـل بعـد .2

المعيـار القـانوني والمعيـار  يديـد ىـذا المقصـود وىلتح معايير معينوباقتصاره عمى 
 والمعيار المختمط . االقتصـادي

تمعب الدور الرئيسي في  الدولية في االتفاقياتالمبينة القواعد الموضوعية  ان .3
 المتعمق بالعقد الدولي . نزاعالتحديد القانون واجب التطبيق عمى موضوع 

حق اإلرادة في اختيار القـانون الـذي يحكـم  جـرت التشـريعات الحديثة عمى تأكيد .4
 ي .العقـد التجـاري الـدول

نما ىي مقيدة  اختيار القانون الواجب التطبيقفي  مطمقوأن إرادة األطراف ليست  .5 وا 
 . بالدور الذي حدده ليا المشرع بمقتضى قاعدة التنازع

زاع عكسيا مع يتأرجح المحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق عمى موضوع الن .6
وجود اإلرادة وعدميا، فكمما وضحت اإلرادة في اختيار القانون ما قل دور المحكم، 

 وكمما اغفل االطراف ىذا االختيار اتضح دور المحكم في اختيار القانون .
  :التوصيات

مواكبة التطورات التي تحصل في مجال االختصاص إلى  ندعو المشرع العراقي -1
نازعات التي تحصل في نطاق التجارة الدولية من خالل متابعة التشريعي في تسوية الم

والتي تضع قواعد قانونية ، االتفاقيات الدولية التي تبرم في مجاالت القانون الخاص
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واالنضمام الييا والتصديق عمييا ، موضوعية تعالج مسائل وعالقات التجارة الدولية
 .ات المنظوية داخمياومنيا اتفاقية منظمة التجارة العالمية واالتفاقي

تشريع قانون خاص بالتحكيم التجاري الدولي عمى غرار إلى  ندعو المشرع العراقي -2
ما فعمتو التشريعات الحديثة في ىذا المجال، ويمكن االستفادة من نماذج القوانين التي 

عمى ان يكون منسجما مع ما ورد في ، وضعتيا لجنة االمم المتحدة لمقانون التجاري
 حتى ال يقع في مشكمة التنازع في حال انضمام العراق، ت منظمة التجارة العالميةاتفاقيا
 . المنظمةإلى 
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 المصادر والمراجع
أبو العال النمر ، القانون الخاص الدولي ، دراسة تحميمية لمبادئ معيد روما "اليونيدرا"  -1

 .2446 ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،1المتعمقة بعقود التجارة الدولية ط
احمد عبد الكريم سالمة، عمم قاعدة التنازع واالختيار بين الشرائع اصوال ومنيجا، الطبعة  -2

 . 1996االولى، مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة، 
 .1989احمد عبد الحميد عشوش، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، مصر،  -3
 . 2441العربية، القاىرة،  أحمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي، دار النيضة -4
 1976النظرية العامة لأللتزام، طبعة الجامعة المستنصرية، ، حسن عمي الذنون -5
 حنان عبد العزيز مخموف، العقود الدولية، محاضرات مقدمة بكمية الحقوق، جامعة بنيا. -6
 سمطان عبد اهلل محمود الجواري، القانون الواجب التطبيق عمى الحساب الجاري واالعتماد -7

 . 2414، منشورات الحمبي الحقوقية ، لبنان ، 1ألمستندي دراسة مقارنة ، ط
عبد العال ،عكاشة، القانون الدولي الخاص ، الدار الجامعية ، و  سامي بديع منصور ، -8

 .1995بيروت ، 
 عباس العبودي، تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي. -9

 .2413ص، مكتبة السنيوري، العراق، عبد الرسول عبدالرضا، القانون الدولي الخا -14
عبد الرزاق السنيوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، منشورات الحمبي  -11

 . 2444الحقوقية، 
عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، الجزء األول ، مصادر    االلتزام ،  -12
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 :الممخص
اصــبحت العقــود الدوليــة تحتــل مركــز الصــدارة فــي العالقــات الدوليــة وفــي     

ــــو ىــــذه ــــدور حول ــــذي ت ــــت المحــــور الرئيســــي ال ــــات فوجيــــت نحوىــــا  نفــــس الوق العالق
ايجـاد حمـول مناسـبة لمـا ينشـأ عنيـا مـن منازعـات و  اىتمامات الفقو من اجل دراسـتيا

خاصة في ظل تسارع وتيرة العولمة بأبعادىا االقتصادية واالجتماعية والقانونية وما 
صاحب ذلك لمواكبة قانونية تضبط ىـذه التعـامالت الدوليـة وتسـيم فـي وضـع قواعـد 

تعامــل دة تتماشــى والتطــورات العمميــة والتكنموجيــة التــي يشــيدىا حقــل القانونيــة جديــ
وان مشـــــكمة تنـــــازع القـــــوانين وتعـــــدد اســـــاليب فـــــض  الـــــدولي عمـــــى الصـــــعيد الـــــدولي،

المنازعــات الخاصــة ذات الطــابع الــدولي تقــع فــي الوقــت الحاضــر فــي قمــب مشــاكل 
بعــض احكامــو االن يعــاني الكثيــر بســبب غمــوض إلــى  القــانون الخــاص الــذي مــازال

وعـــدم ضـــبط الكثيـــر مـــن قواعـــده حتـــى قيـــل بأنـــو اثـــار فـــي داخمـــو بســـبب مـــا بـــو مـــن 
واذا كـــان ىـــذا ىـــو حالـــة تنـــازع القـــوانين بصـــفة  اكثـــر مـــن تنـــازع. –غمـــوض وتعقيـــد 

عامة فأن البحث في ىذا االخير في العقود الدولية يعد من ادق موضوعات القانون 
الطـالق كمـا يكشـف ذلـك مـن تعـدد المنــاىج الـدولي الخـاص ان لـم يكـن ادقيـا عمـى ا

فالعقود الدولية تثير صعوبات قانونية ليس ليـا تضارب في الحمول وعدم استقرارىا،و 
حمــول مســـتقرة فـــي التشــريعات الوطنيـــة وفـــي مقدمـــة ىــذه الصـــعوبات تحديـــد القـــانون 
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ABSTRACT:  

International contracts have taken leading position in 

international relations and the main pillar of it. Some focused on 

studying international contracts to find suitable solutions for its 

resulting of special conflicts in the light of fast pace globalization 

in all its economic, social and legal dimensions, and to standardize 

a legal constrains that controls these international interactions and 

contributes in setting a new legal boundary in line with scientific 

and technological advancements on a global scale.  

The issue of law conflictions and diversity of legal arbitration in 

an international context is currently the main core of private law 

issue, which still posed as an ambiguity due to its mysterious rules 

and non-regulated articles, which lead to believe that its 

conflictions have caused further ambiguities.  

Law confliction researches is considered one of most precise 

international private law topic as its shown through diversity of 

curriculums and conflictions of solutions and its instability.  

International contracts create legal challenges with no stable 

solutions in the national legislations, for example: identifying the 

law to be applied in international contracts conflict. 

Key words: international contracts, duty, civil law, law, 

enforcement 

 

 


