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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

وػكافر لمقػانكف مػف وػكافر لمقػانكف مػف القانكف في االمػة ادػم مقػاييس دتػارويا كوقػممياد كمقػمر مػا يالقانكف في االمػة ادػم مقػاييس دتػارويا كوقػممياد كمقػمر مػا ي  
و و دكامػػدكامػػاصػػالة كصػػ دية لومميػػة داجػػات المجومػػ د مقػػمر مػػا وكػػكف طا وػػو كال تػػكع أاصػػالة كصػػ دية لومميػػة داجػػات المجومػػ د مقػػمر مػػا وكػػكف طا وػػو كال تػػكع أ

كالوػػػزاـ اكامػػػره كنكاىيػػػود فػػػاف كػػػاف ىنػػػاؾ قصػػػكر فػػػي معالجػػػة ىػػػذه الموطممػػػات ال يمكػػػف كالوػػػزاـ اكامػػػره كنكاىيػػػود فػػػاف كػػػاف ىنػػػاؾ قصػػػكر فػػػي معالجػػػة ىػػػذه الموطممػػػات ال يمكػػػف 
 لمقانكف اف يؤمم مكره المطمكب.لمقانكف اف يؤمم مكره المطمكب.

الديػاة ييػر الديػاة ييػر يمكف اف يديط مكػؿ مػا يمػـز لدكػـ كقػا   يمكف اف يديط مكػؿ مػا يمػـز لدكػـ كقػا     الوشري  ميما كاف كافيان الالوشري  ميما كاف كافيان ال  
القاتػي  نػمما القاتػي  نػمما إلييػا إلييػا   الموناىية؛ لذلؾ ودرص القكانيف  مى ايجام قكا ػم ادوياطيػة يرجػ الموناىية؛ لذلؾ ودرص القكانيف  مى ايجام قكا ػم ادوياطيػة يرجػ 

 يعكزه الدكـ المطمكب م  نصكص الوشري .يعكزه الدكـ المطمكب م  نصكص الوشري .
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-ىذا االمر نجمه جميان في نصكص العميم مف القػكانيفد  ٌمامىػا القػانكف المػمنيىذا االمر نجمه جميان في نصكص العميم مف القػكانيفد  ٌمامىػا القػانكف المػمني  
د كىػػػك يلػػػعى د كىػػػك يلػػػعى ((ُ))دوػػػى تػػػمنيدوػػػى تػػػمنيأك أك   كالػػػذم ألػػػس لمليػػػـك اللػػػراغ إف مشػػػكؿ صػػػري كالػػػذم ألػػػس لمليػػػـك اللػػػراغ إف مشػػػكؿ صػػػري   -مػػػ  ن مػػػ  ن 

لمعالجػػػة يايػػػات المجومػػػ  الػػػذم يي اطمػػػود فقػػػم نػػػص القػػػانكف المػػػمني العراقػػػي فػػػي ماموػػػو لمعالجػػػة يايػػػات المجومػػػ  الػػػذم يي اطمػػػود فقػػػم نػػػص القػػػانكف المػػػمني العراقػػػي فػػػي ماموػػػو 
 ""......اذا لـ يكجم نص وشريعياذا لـ يكجم نص وشريعي  ...... مى انو"  مى انو"   اأكلىاأكلى

 : : مف ماب االدوماؿ كاللرضمف ماب االدوماؿ كاللرض  -ىذا يعنيىذا يعني

ا ورؼ ماللراغ في الوشري  كذلؾ مإمراجو  مارة ا ورؼ ماللراغ في الوشري  كذلؾ مإمراجو  مارة   -كدوى المقارفكدوى المقارف-اف المشرع العراقياف المشرع العراقي -ُُ
 جم نص...".جم نص..."." اذا لـ يك " اذا لـ يك 

نمااف اللراغ ليس مقصكران  مى الوشري ؛ اف اللراغ ليس مقصكران  مى الوشري ؛  -ِِ نماكا  د د -مػالمعنى العػاـمػالمعنى العػاـ-ىػك فػراغ فػي القػانكفىػك فػراغ فػي القػانكف  كا 
ية كقكا ػم ية كقكا ػم لػ ملػ ممصامر القانكف ىي الوشري  كالعرؼ كممػامئ الشػريعة اإمصامر القانكف ىي الوشري  كالعرؼ كممػامئ الشػريعة اإأف أف   كذلؾكذلؾ

نمػػاد كالوػػي قػػم ال وكػػكف كافيػػة مػػذاويا د كالوػػي قػػم ال وكػػكف كافيػػة مػػذاويا اأ ػػرلاأ ػػرلالعمالػػة كييرىػػا مػػف المصػػامر العمالػػة كييرىػػا مػػف المصػػامر  نمػػاكا  ييمجػػ  ييمجػػ    كا 
أك أك   انكف ذات القيمػػة العميػػػا كالمي مػػى للػػػم فػػراغ ىػػػذه المصػػػامرانكف ذات القيمػػة العميػػػا كالمي مػػى للػػػم فػػراغ ىػػػذه المصػػػامرممػػامئ القػػػممػػامئ القػػػإلػػػى إلػػػى   أديانػػاأديانػػا

ية ية لػػ ملػػ ممػػيف الشػػريعة اإمػػيف الشػػريعة اإ  -اأقػػؿاأقػػؿالظػاىرم  مػػى الظػاىرم  مػػى –دوػى وعارتػػيا كمػػا فػػي الوعػػارض دوػى وعارتػػيا كمػػا فػػي الوعػػارض 
   ..((ِ))ََََِِٓٓكالميمقراطية في نص الملوكر العراقي للنة كالميمقراطية في نص الملوكر العراقي للنة 

اف اللػػراغ قػػم يكػػكف ناشػػ ان مػػف معػػم فملػػلي موػػ تو مػػف ا ومػػام القػػانكف المػػمني  مػػى اف اللػػراغ قػػم يكػػكف ناشػػ ان مػػف معػػم فملػػلي موػػ تو مػػف ا ومػػام القػػانكف المػػمني  مػػى  -ّّ
  -الغرميةالغرمية-قانكنيةد  مى الريـ مف اف ومؾ القكانيف قانكنيةد  مى الريـ مف اف ومؾ القكانيف   أدكاـأدكاـالغرمية في كت  الغرمية في كت    القكانيفالقكانيف

 وصم  في المي ة الوي كجمت فييا.وصم  في المي ة الوي كجمت فييا.
دمػػران  مػػى دمػػران  مػػى   إالإال  -ففال يكػػك ال يكػػك قػػم قػػم   -لموشػػري لموشػػري   ألػػاسألػػاسمصػػمر مصػػمر   لػػ ـلػػ ـاف الػػنص  مػػى اف اإاف الػػنص  مػػى اف اإ -ْْ

 كرؽ يير مورجـ  مى الدقيقة كالكاق .كرؽ يير مورجـ  مى الدقيقة كالكاق .
  القكا م القانكنيػة صػياييان القكا م القانكنيػة صػياييان يعم اللف الوشريعي لممان في دمكث اللراغ مف جية وقليـ يعم اللف الوشريعي لممان في دمكث اللراغ مف جية وقليـ  -ٓٓ

 ممؾ ادم لمطة وقميرية في وطميقياممؾ ادم لمطة وقميرية في وطميقياجاممةد فالجاممة ال يجاممةد فالجاممة ال ي  كأ رلكأ رلقكا م مرنة قكا م مرنة إلى إلى 

                                                           

ظسٍط ٍُهظظ من خاله  صالض الدال األ اى لالي ا الها  لمال  الشالكل الؼالدلٌ اَحدرالل   لد ال اا ظسٍط ٍُهظظ من خاله  صالض الدال األ اى لالي ا الها  لمال  الشالكل الؼالدلٌ اَحدرالل   لد ال اا الشكل الالشكل ال  1-

الش ةعة ا لَ ً اٌ   ب الق صون الد لٌ الخ ص  الحٌ ٍعحدد  لَه  لعالد اظحَال ز الاللض االٌ االرا العقالل الش ةعة ا لَ ً اٌ   ب الق صون الد لٌ الخ ص  الحٌ ٍعحدد  لَه  لعالد اظحَال ز الاللض االٌ االرا العقالل 

  للدوػوع جحدة ظححؼط اٌ الظفع ت الدق لة. للدوػوع جحدة ظححؼط اٌ الظفع ت الدق لة.  -الق صوصٌ الدهمالق صوصٌ الدهم

مالن الدظالحوز العسا الٌ  حظالسٍعه    صاله  ن مالن الدظالحوز العسا الٌ  حظالسٍعه    صاله  ن   - فقساجهال  الدحعالداأل فقساجهال  الدحعالداأل-ليلي ذلك  د  ااظعث  له الد األ اى  ذلك  د  ااظعث  له الد األ اى   -2

ٍصالالالوش ظالالالن لً جشالالالسٍو ٍحعالالال زع  ذوا الالالث الظالالالها ل  م الالال اا الدٍدقساؽَالالالة  العقالالالو   العسٍالالال ت ٍصالالالوش ظالالالن لً جشالالالسٍو ٍحعالالال زع  ذوا الالالث الظالالالها ل  م الالال اا الدٍدقساؽَالالالة  العقالالالو   العسٍالالال ت 

 انظ ظَة الوازاأل اٌ ارا الدظحوز. انظ ظَة الوازاأل اٌ ارا الدظحوز. 
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 ..((ُ))م  ؼ المرنة منيا كالوي ويعمر  ف  قة المشرع في القاتي الميطمؽ لمقانكفم  ؼ المرنة منيا كالوي ويعمر  ف  قة المشرع في القاتي الميطمؽ لمقانكف
 البحث: البحث:   أهميةأهمية

مػػػا ييشػػػًكؿ نقطػػػة اىومػػػاـ فػػػي المدػػػث اف المشػػػرع العراقػػػي نػػػص  مػػػى اللػػػراغ فػػػي مػػػا ييشػػػًكؿ نقطػػػة اىومػػػاـ فػػػي المدػػػث اف المشػػػرع العراقػػػي نػػػص  مػػػى اللػػػراغ فػػػي   
معالجػػة لم ػػؿ ىػػذا المكتػػكع الميػػـد معالجػػة لم ػػؿ ىػػذا المكتػػكع الميػػـد   إيجػػامإيجػػامقػػانكف صػػرادةند ممػػا يلوػػرض  قػػ ن تػػركرة قػػانكف صػػرادةند ممػػا يلوػػرض  قػػ ن تػػركرة الال

 ..كدوى المقارفكدوى المقارف  -كلي ال اص العراقيكلي ال اص العراقيالذم مقي معيمان  ف ميماف المدث في القانكف المالذم مقي معيمان  ف ميماف المدث في القانكف الم

لممدػػػث مػػػف م دظػػػة ًقػػػٌمـ نصػػػكص قكا ػػػم لممدػػػث مػػػف م دظػػػة ًقػػػٌمـ نصػػػكص قكا ػػػم   أ ػػػرلأ ػػػرل  أىميػػػةأىميػػػةكمػػػا يمكػػػف أف وتػػػاؼ كمػػػا يمكػػػف أف وتػػػاؼ   
  -ال اقػؿ فػي الكاقػ  المنظػكرال اقػؿ فػي الكاقػ  المنظػكر  -إشػارةإشػارة  أيػةأيػةم م ونازع القكانيف في القانكف العراقػيد ك ػمـ كجػك ونازع القكانيف في القانكف العراقػيد ك ػمـ كجػك 

الدمػػػػكؿ ليػػػػذا المكتػػػػكع الموطػػػػكر فػػػػي لػػػػياؽ الدمػػػػكؿ ليػػػػذا المكتػػػػكع الموطػػػػكر فػػػػي لػػػػياؽ   إيجػػػػامإيجػػػػاموعػػػػميمياد ممػػػػا يلػػػػومـز وعػػػػميمياد ممػػػػا يلػػػػومـز أك أك   لوغييرىػػػػالوغييرىػػػػا
 النصكص القانكنية الموكفرة.النصكص القانكنية الموكفرة.

أكالند أكالند إلييػا إلييػا   اطػار ميعػاًلو كقكا ػم مدػممة ينمغػي االلولػاتاطػار ميعػاًلو كقكا ػم مدػممة ينمغػي االلولػاتإلػى إلػى   فػاللراغ يدوػاجفػاللراغ يدوػاج  أيتاأيتا  
ال أقػؿ المػمني ال أقػؿ المػمني   -مػن  ال قػة مقػمرة القػانكفمػن  ال قػة مقػمرة القػانكفإلػى إلػى   ذاىبذاىبكالوقيم ميا  مميان  انيان في الملعى الكالوقيم ميا  مميان  انيان في الملعى ال

اطىميو   -ىناىنا اطىميو  مى وش يص ادوياجات مي ى مكانية مى وش يص ادوياجات مي ى مكانيةكا   اآلنية كااللوقمالية.اآلنية كااللوقمالية.  إشكالياويـإشكالياويـدؿ دؿ   كا 

 تساؤالت البحث: تساؤالت البحث: 

لمعالجػة اللػػراغ فػػي لمعالجػة اللػػراغ فػػي   إالإال  ءءمػػا جػػامػػا جػػاكيػؼ يمكػػف اف يكػكف ىنػػاؾ فػػراغ فػي القػػانكفد كىػك كيػؼ يمكػػف اف يكػكف ىنػػاؾ فػػراغ فػي القػػانكفد كىػك  -ُُ
 ما ؿ المجوم .ما ؿ المجوم .  اأفراماأفرامونظيـ لمكؾ ونظيـ لمكؾ 

مل مشػػرك ية مػػؿء مل مشػػرك ية مػػؿء كجيػػة وغطيوػػود كمػػكجيػػة وغطيوػػود كمػػ  غ؟ كمػػا طميعوػػو؟ ككيػػؼ ييدػػمم اللػػراغغ؟ كمػػا طميعوػػو؟ ككيػػؼ ييدػػمم اللػػراغمػػا اللػػرامػػا اللػػرا -ِِ
 كىؿ مف وطميقات للم م ؿ ىذا اللراغ في القانكف العراقي؟كىؿ مف وطميقات للم م ؿ ىذا اللراغ في القانكف العراقي؟اللراغ الوشريعي؟ اللراغ الوشريعي؟ 
 حدود البحث: حدود البحث: 

كالػذم مٌ منػا لػو مالممػامئ كالػذم مٌ منػا لػو مالممػامئ ( ( ُ))يو طر المدػث ممرالػة كودميػؿ الشػكؿ التػمني لملػراغيو طر المدػث ممرالػة كودميػؿ الشػكؿ التػمني لملػراغ  
ص  ميػػو فػػي مػػوف القػػانكف المػػمني العراقػػيد كال انيػػة ص  ميػػو فػػي مػػوف القػػانكف المػػمني العراقػػيد كال انيػػة الػػنالػػن  اأكلػػىاأكلػػى: : الشػػا عة مكليػػاند لجيوػػيفالشػػا عة مكليػػاند لجيوػػيف

 ال مف جانب الو ليس كال مف جانب الولصيؿ.ال مف جانب الو ليس كال مف جانب الولصيؿ.  -ىذا المكتكع أص ن ىذا المكتكع أص ن إلى إلى    مـ االلولات مـ االلولات
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 البحث: البحث:   إشكاليةإشكالية

معالجػػػػة اللػػػػراغ فػػػػي القػػػػانكف مطريػػػػؽ معالجػػػػة اللػػػػراغ فػػػػي القػػػػانكف مطريػػػػؽ   إمكانيػػػػةإمكانيػػػػةف المشػػػػرع العراقػػػػي قػػػػم نػػػػص  مػػػػى ف المشػػػػرع العراقػػػػي قػػػػم نػػػػص  مػػػػى إإ   -ُُ
ؼ مدػػمم كاتػػ  لكػػي يلػػيؿ ؼ مدػػمم كاتػػ  لكػػي يلػػيؿ الممػػامئ الشػػا عة مكليػػان؛ كىػػي ممػػامئ لػػـ يػػرم ليػػا وعريػػالممػػامئ الشػػا عة مكليػػان؛ كىػػي ممػػامئ لػػـ يػػرم ليػػا وعريػػ

 كا ومامىا.كا ومامىا.إلييا إلييا   الرجكعالرجكع
ف ىػػذه الممػػامئ فػػػي وطػػكر ملػػومر كوجػػػمم فكيػػؼ يمكػػف تػػػمطيا كفيمػػان كوطميقيػػػا ف ىػػذه الممػػامئ فػػػي وطػػكر ملػػومر كوجػػػمم فكيػػؼ يمكػػف تػػػمطيا كفيمػػان كوطميقيػػػا إإ -ِِ

 معايير.معايير.  أمأمكتمف كتمف 
مم ػػػؿ ىػػػذه الممػػػامئ فػػػي دػػػمكم الملػػػا ؿ الوػػػي كرم مم ػػػؿ ىػػػذه الممػػػامئ فػػػي دػػػمكم الملػػػا ؿ الوػػػي كرم   اأ ػػػذاأ ػػػذف المشػػػرع العراقػػػي منػػػ  ف المشػػػرع العراقػػػي منػػػ  إإ -ّّ

د فكيػػؼ نػػكازف د فكيػػؼ نػػكازف -افػػذافػػذالقػػانكف المػػمني العراقػػي النالقػػانكف المػػمني العراقػػي الن-ونظيميػػا الوشػػريعي فػػي ىػػذا القػػانكفونظيميػػا الوشػػريعي فػػي ىػػذا القػػانكف
 لييا؟لييا؟ام كدالة المن  مف الرجكع إام كدالة المن  مف الرجكع إميف دالة االلونميف دالة االلون

ىناؾ مف يرل اف كجكم م ؿ ىذه الممامئ يم ؿ  م ن ك ركجان  مى مصامر القانكف ىناؾ مف يرل اف كجكم م ؿ ىذه الممامئ يم ؿ  م ن ك ركجان  مى مصامر القانكف  -ْْ
مػػػػف القػػػػانكف المػػػػمنيد فكيػػػػؼ يمكػػػػف مػػػػف القػػػػانكف المػػػػمنيد فكيػػػػؼ يمكػػػػف   اأكلػػػػىاأكلػػػػىالمرلػػػػكمة كالمدػػػػممة ممقوتػػػػى المػػػػامة المرلػػػػكمة كالمدػػػػممة ممقوتػػػػى المػػػػامة 

    مى ىذا اال وراض؟ مى ىذا اال وراض؟  اإجامةاإجامة
 فرضية البحث: فرضية البحث: 

لمعالجػػػة نقػػػص قكا ػػػم القػػػانكف لمعالجػػػة نقػػػص قكا ػػػم القػػػانكف   -موكامػػػؿ نلػػػميان موكامػػػؿ نلػػػميان -و لػػػيس نظػػػرمو لػػػيس نظػػػرم  جػػػامجػػػامإيإيمداكلػػػة مداكلػػػة   
الممػػامئ الممػػامئ   إمكانيػػةإمكانيػػةكمػػف  ػػـ كمػػف  ػػـ   -المشػػامو لػػو فػػي الوصػػكرالمشػػامو لػػو فػػي الوصػػكر-كالمقػػارفكالمقػػارفالػػمكلي ال ػػاص العراقػػي الػػمكلي ال ػػاص العراقػػي 

العمميػػة الملػػرزة مػػف مركنػػة كوطػػكرات الوجػػارة المكليػػة فػػي العمميػػة الملػػرزة مػػف مركنػػة كوطػػكرات الوجػػارة المكليػػة فػػي   اإشػػكالياتاإشػػكالياتالشػػا عة مكليػػان لدػػؿ الشػػا عة مكليػػان لدػػؿ 
 مديط الع قات ال اصة المكلية.مديط الع قات ال اصة المكلية.

 منهج البحث: منهج البحث: 

فػػػاأكؿ نلػػػوجم  مػػػف   لػػػو فػػػاأكؿ نلػػػوجم  مػػػف   لػػػو كالودميػػػؿد كالودميػػػؿد   ا ومػػػم المدػػػث  مػػػى منيجػػػي االلػػػوقراءا ومػػػم المدػػػث  مػػػى منيجػػػي االلػػػوقراء  
  كالرؤل الموعمقػة مالمدػثد ليوشػكؿ مػف مجمػكع الجز يػات وصػكر  ػاـ  ػف اللػراغكالرؤل الموعمقػة مالمدػثد ليوشػكؿ مػف مجمػكع الجز يػات وصػكر  ػاـ  ػف اللػراغ  اأفكاراأفكار

الوشػػريعي كالممػػامئ الشػػا عة مكليػػاند كمػػف  رػػـ يػػ وي مكر الودميػػؿ كااللػػونماط لمكشػػؼ  ػػف الوشػػريعي كالممػػامئ الشػػا عة مكليػػاند كمػػف  رػػـ يػػ وي مكر الودميػػؿ كااللػػونماط لمكشػػؼ  ػػف 

                                                                                                                                                      

العلدَالالة االالٌ مع لصالالة  جلظالالَط الشالالكل الظالالسٍط  الدحدرالالل   لحشالالسٍو  العالالس  العلدَالالة االالٌ مع لصالالة  جلظالالَط الشالالكل الظالالسٍط  الدحدرالالل   لحشالالسٍو  العالالس  لقالالد اظالاله ث الدزاظالال ت لقالالد اظالاله ث الدزاظالال ت   -1

  الشسٍعة الظهمَة  م  اا العدالة.  الشسٍعة الظهمَة  م  اا العدالة. 



 الخاص الدولي القانون في التذريعي الفراغ نظرية
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لراغ كمعالمو كأيلػس الممػامئ الشػا عة كالملػادات لراغ كمعالمو كأيلػس الممػامئ الشػا عة كالملػادات فيـ كالويعاب ملرمات الفيـ كالويعاب ملرمات ال  إمكانيةإمكانيةممل ممل 
 الوي يمكف لأل يرة وغطيويا كالويعاميا.الوي يمكف لأل يرة وغطيويا كالويعاميا.

 خطة البحث: خطة البحث: 

لمياف مليـك اللػراغ الوشػريعيد لمياف مليـك اللػراغ الوشػريعيد   اأكؿاأكؿوكز ت  طة المدث  مى ممد يف  يصص وكز ت  طة المدث  مى ممد يف  يصص   
 في ديف وعمؽ ال اني لوطميقات لم اللراغ الوشريعي في القانكف المكلي ال اص العراقي.في ديف وعمؽ ال اني لوطميقات لم اللراغ الوشريعي في القانكف المكلي ال اص العراقي.

 بقة: بقة: الدراسات الساالدراسات السا

مرالػػة موعمقػػة مػػاللراغ مرالػػة موعمقػػة مػػاللراغ   أيػػةأيػػة مػػى  مػػى   -موقصػػيرناموقصػػيرنا-فػػي دػػمكم القػػانكف العراقػػي؛ لػػـ نقػػؼفػػي دػػمكم القػػانكف العراقػػي؛ لػػـ نقػػؼ  
  -اأ يرةاأ يرة مى قمة  مى قمة -القانكف المكلي ال اصالقانكف المكلي ال اص  أكراؽأكراؽالممامئ الشا عة مكليان في الممامئ الشا عة مكليان في أك أك   الوشريعيالوشريعي

 في ىذا المجاؿ.في ىذا المجاؿ.  ةةلمنة و ليليلمنة و ليلي  -الموكاتعةالموكاتعة-لذلؾ يمكف ا ومار ىذه المرالةلذلؾ يمكف ا ومار ىذه المرالة

 املبحث األول
 : لفراغ التشرَعٍل اجلهاز النظرٌ

  اإطاريػػةاإطاريػػةفػػي ىػػذا المقػػاـ  نػػم أيلػػس  امػػة يمكػػف مػػف   ليػػا فيػػـ القكا ػػم فػػي ىػػذا المقػػاـ  نػػم أيلػػس  امػػة يمكػػف مػػف   ليػػا فيػػـ القكا ػػم نقػػؼ نقػػؼ   
  ةة مػػػػػػى ملػػػػػا ؿ مكز ػػػػػػ مػػػػػػى ملػػػػػا ؿ مكز ػػػػػػكالمعػػػػػالـ الو ليلػػػػػػيةد الوػػػػػي وروكػػػػػػز  مييػػػػػا الوطميقػػػػػػات العمميػػػػػةد كالمعػػػػػالـ الو ليلػػػػػػيةد الوػػػػػي وروكػػػػػػز  مييػػػػػا الوطميقػػػػػػات العمميػػػػػةد 

 : : الولصي ت اآلويةالولصي ت اآلويةمم

 : : الفراغالفراغتصور تصور أوال: أوال: 

: : كىمػػاكىمػػا  -اصػػط دان اصػػط دان –مصػمريف لوعريػػؼ اللػراغ مصػمريف لوعريػػؼ اللػراغ   م دظػػةم دظػػة  مػف  ػػ ؿ المدػث يمكػػفمػف  ػػ ؿ المدػث يمكػػف  
 : : ية كالقانكفد ك مى الندك اآلويية كالقانكفد ك مى الندك اآلويل مل مالشريعة اإالشريعة اإ

 : : الوعريؼ الشر ي لملراغالوعريؼ الشر ي لملراغ -ُُ

يمكػػػف يمكػػػف   دد((ُ))ي ولاصػػػيؿ ك يػػػرة كموعػػػممةي ولاصػػػيؿ ك يػػػرة كموعػػػممةلػػػ ملػػػ ملمدػػػث اللػػػراغ الوشػػػريعي فػػػي اللقػػػو اإلمدػػػث اللػػػراغ الوشػػػريعي فػػػي اللقػػػو اإ  
 : : ((ُ))جمعيا مصكر منياجمعيا مصكر منيا

                                                           

الفالالسال لًالالةً  الصدالالو اسالالال ت  الفالالسال  الخلالالو   ل  الدكالال ن الخالال لٌ. نظالالظ االالٌ جفظالالَله ل فالال ً  معصالالم الفالالسال لًالالةً  الصدالالو اسالالال ت  الفالالسال  الخلالالو   ل  الدكالال ن الخالال لٌ. نظالالظ االالٌ جفظالالَله ل فالال ً  معصالالم   -1

 https: //www.almaany.comالدع صٌ الص مو  الدعصم الوظَؾ   لي السا ؾ اُجٌ  الدع صٌ الص مو  الدعصم الوظَؾ   لي السا ؾ اُجٌ  
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أك أك   كؿ فعؿ مماح وشريعيان مطميعوو كلـ يرم نص وشريعي يمؿ  مى درموودكؿ فعؿ مماح وشريعيان مطميعوو كلـ يرم نص وشريعي يمؿ  مى درموود: : إنياإنيا  
 ..((ِ))اأمر مواأمر موأك أك   ي اأمر مإ طا و صلة  انكية مالمن   نودي اأمر مإ طا و صلة  انكية مالمن   نودكجكمود يلم  لكلكجكمود يلم  لكل

ية دػػػػؽ ية دػػػػؽ لػػػ ملػػػ مالملػػػادة مػػػف اأمػػػكر كالقتػػػػايا الوػػػي وركػػػت الشػػػريعة اإالملػػػادة مػػػف اأمػػػكر كالقتػػػػايا الوػػػي وركػػػت الشػػػريعة اإ: : ىػػػيىػػػيأك أك   
ماإشػػراؼ مػػف كلػػي ماإشػػراؼ مػػف كلػػي   أـأـلملػػمطة الوشػػريعية العامػػة مالو كيػػؿ لملػػمطة الوشػػريعية العامػػة مالو كيػػؿ أك أك   الوشػػري  فييػػا لػػكلي اأمػػرالوشػػري  فييػػا لػػكلي اأمػػر

ؿ الػػػػذم يتػػػػمف ؿ الػػػػذم يتػػػػمف اأمػػػػرد لكػػػػي يصػػػػمر فييػػػػا الدكػػػػـ المنالػػػػب لمظػػػػركؼ الموطػػػػكرة مالشػػػػكاأمػػػػرد لكػػػػي يصػػػػمر فييػػػػا الدكػػػػـ المنالػػػػب لمظػػػػركؼ الموطػػػػكرة مالشػػػػك
ىػػػػي المنطقػػػػة الوػػػػي وركيػػػػا ا  وعػػػػالى فػػػػي ىػػػػي المنطقػػػػة الوػػػػي وركيػػػػا ا  وعػػػػالى فػػػػي أك أك   دد((ّ))يةيةلػػػػ ملػػػػ ماأىػػػػماؼ العامػػػػة لمشػػػػريعة اإاأىػػػػماؼ العامػػػػة لمشػػػػريعة اإ

ليوكلى الوشري  فييا كلي اأمر كاللقياء مما وقتػي مػو داجػة اأمػة فػي وطكرىػا ليوكلى الوشري  فييا كلي اأمر كاللقياء مما وقتػي مػو داجػة اأمػة فػي وطكرىػا   ل ـل ـاإاإ
 ..((ْ))كما يطرأ  مييا مف وممالت كوغيراتكما يطرأ  مييا مف وممالت كوغيرات

 : : الوعريؼ القانكني لملراغالوعريؼ القانكني لملراغ -ِِ

نمػا لـ نجم ومؾ الملادة الكاللـ نجم ومؾ الملادة الكال   نمػا عة مف الوعريؼ في دقؿ القػانكفد كا  كفػي دػمكم كفػي دػمكم   –عة مف الوعريؼ في دقؿ القػانكفد كا 
ػػ  -اط  نػػااط  نػػا ػػش صر "يكجػػم اللػػراغ فػػي القػػانكف "يكجػػم اللػػراغ فػػي القػػانكف   ::كرم فيػػوكرم فيػػو  ددنا وعريلػػان كادػػمان فقػػط ليػػذا المليػػكـنا وعريلػػان كادػػمان فقػػط ليػػذا المليػػكـش صر

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

                                                                                                                                                      

 . . 21122112-1111-2222  ث الدخو    ث الدخو  

ٍسى ش صب من الفقه ان ن  شوا لدل قة الفسال اٌ الشسٍعة الظهمَة؛ ىن مال  ٍعالدي اسالال ً لالَط ٍسى ش صب من الفقه ان ن  شوا لدل قة الفسال اٌ الشسٍعة الظهمَة؛ ىن مال  ٍعالدي اسالال ً لالَط   1 -

َال ت َال ت ان جًََساً اٌ الدواػَو الدؤاً إلي جًََس اىظك ا ان لَة الدحسج ة  لَه .  ان الحًَاّلس االٌ شصةان جًََساً اٌ الدواػَو الدؤاً إلي جًََس اىظك ا ان لَة الدحسج ة  لَه .  ان الحًَاّلس االٌ شصة

الدواػالالَو  لالالَط االالٌ الَ جهالال   االال لفسال الحشالالسٍعٌ لالالَط ان ج  َالالي الر  الالث الحشالالسٍعٌ  لالالي الدحًَالالس الدواػالالَو  لالالَط االالٌ الَ جهالال   االال لفسال الحشالالسٍعٌ لالالَط ان ج  َالالي الر  الالث الحشالالسٍعٌ  لالالي الدحًَالالس 

 الدوػو ٌ اٌ العقو  الدخحلفة.الدوػو ٌ اٌ العقو  الدخحلفة.
  ااز   ااز 11  ؽ  ؽ22ٍهظظ اٌ جفظَل ذلك ل ف ً  معدد العلد   عوخ اٌ القوا الد الفقهَالة  جقسٍالس مشالح   العال  دً  زٍهظظ اٌ جفظَل ذلك ل ف ً  معدد العلد   عوخ اٌ القوا الد الفقهَالة  جقسٍالس مشالح   العال  دً  ز  

  م   عدا .  م   عدا .   525525  ص  ص21112111اللصف انشس   العسا   اللصف انشس   العسا   الدحقَن  مؤظعة الدسا د الدقدظة الع لدَة  الدحقَن  مؤظعة الدسا د الدقدظة الع لدَة  
العال لدٌ لممال ا الشالهَد الظالدز  ا الداا لصلالة الحعقَالي الح  عالة للدالؤجدس العال لدٌ لممال ا الشالهَد الظالدز  ا الداا لصلالة الحعقَالي الح  عالة للدالؤجدس   ( معدد    س الظدز  الدؤجدس( معدد    س الظدز  الدؤجدس(2

العالال لدٌ لممالال ا الظالالدز  دض(  الل شالالس  مساالالص الدزاظالال ت  ان عالال خ الحخظظالالَة للشالالهَد الظالالدز  العالال لدٌ لممالال ا الظالالدز  دض(  الل شالالس  مساالالص الدزاظالال ت  ان عالال خ الحخظظالالَة للشالالهَد الظالالدز  

 ..123123ا  صا  ص11431431  م  عة شسٍعث   م الدقدظة  اٍسان    م  عة شسٍعث   م الدقدظة  اٍسان  11ؽؽ

(  حظس   جلخالَض  الن  اظدالد الد لًالٌ  الر  الث  الدحًَالس االٌ الفقاله الظالهمٌ    السا أل االٌ شهالوا (  حظس   جلخالَض  الن  اظدالد الد لًالٌ  الر  الث  الدحًَالس االٌ الفقاله الظالهمٌ    السا أل االٌ شهالوا (3

  م   عدا . م   عدا .  215215ا  صا  ص14261426    21162116    11الحَ ز اللهؼوً(  مصلة انشحه ا  الحصدٍد   َس ت  عالحَ ز اللهؼوً(  مصلة انشحه ا  الحصدٍد   َس ت  ع

لة اقاله لاالل لة اقاله لاالل ( معدوا شم صٌ  ا ز الصم ن  الدك ن اٌ انشحه ا لدى الشهَد الظدز   دض ظسا(  مص( معدوا شم صٌ  ا ز الصم ن  الدك ن اٌ انشحه ا لدى الشهَد الظدز   دض ظسا(  مص(4

  العالاللة الر صَالالة  شالالسأل  مؤظعالالة ااةالالسأل معالال ز  الفقالاله الظالالهمٌ ؽ قالال  لدالالراب لاالالل   العالاللة الر صَالالة  شالالسأل  مؤظعالالة ااةالالسأل معالال ز  الفقالاله الظالالهمٌ ؽ قالال  لدالالراب لاالالل 4646ال َالالث  العالالداال َالالث  العالالدا

  م   عدا . م   عدا .  133133ا  صا  ص14211421    21122112ال َث   َس ت  ال َث   َس ت  
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لملػػوممة مػف طميعػة اأمػكرد وقوتػي كجػػكم لملػػوممة مػف طميعػة اأمػكرد وقوتػي كجػػكم القانكنيػة اللكقيػة اللػامية كاأفكػار القانكنيػة االقانكنيػة اللكقيػة اللػامية كاأفكػار القانكنيػة ا
 ..((ُ))م ؿ ىذا الدكـ الشر ي القانكني"م ؿ ىذا الدكـ الشر ي القانكني"

مينما كجمنا ماقي اللقو القانكني موجيان صكب وعريؼ النقص فػي القػانكفد كلػيس مينما كجمنا ماقي اللقو القانكني موجيان صكب وعريؼ النقص فػي القػانكفد كلػيس   
 ػمـ  ػمـ أك أك   قانكنيػة لمكتػكع مػاقانكنيػة لمكتػكع مػا  أدكػاـأدكػاـ" ػمـ كتػ  " ػمـ كتػ  : : اللراغد ديث كقلنا  مى وعريلات منيػااللراغد ديث كقلنا  مى وعريلات منيػا

 ..((ِ))القانكف"القانكف"  أدكاـأدكاـكاف لو اأ ر في نقص كاف لو اأ ر في نقص   إلماـ المشرع ممعض جكانب مكتكع ما مماإلماـ المشرع ممعض جكانب مكتكع ما مما

 نػو  نػو   رى رى مًػمًػالػنقص فػي الوشػري   ي الػنقص فػي الوشػري   ي   أفأفمػف اللقػو دقيقػة مػف اللقػو دقيقػة   أ ػرأ ػرفي ديف شػ ص جانػب في ديف شػ ص جانػب   
  ال غػػػرات فػػػي القػػػانكفدال غػػػرات فػػػي القػػػانكفد  اللػػػراغ فػػػي القػػػانكفداللػػػراغ فػػػي القػػػانكفد  "الػػػنقص فػػػي القػػػانكفد"الػػػنقص فػػػي القػػػانكفد: : مصػػػيد  ميػػػمة م ػػػؿمصػػػيد  ميػػػمة م ػػػؿ

 . . ((ّ))""القصكر في القانكفد لككت القانكفالقصكر في القانكفد لككت القانكف

موػػرامؼ االصػػط دات موػػرامؼ االصػػط دات   د ليوصػػكرهد ليوصػػكرهكمػػا فتػػؿ جانػػب مػػف اللقػػو اصػػط ح اللقػػمافكمػػا فتػػؿ جانػػب مػػف اللقػػو اصػػط ح اللقػػماف  
قػػم قػػم   ُُٗٔٗٗٔٗللػػنة للػػنة   ّّٖٖرقػػـرقػػـالعراقػػي العراقػػي مػػف قػػانكف المرافعػػات الممنيػة مػػف قػػانكف المرافعػػات الممنيػة   ََّّالمػػامة المػػامة أف أف   ؛؛الموقممػةالموقممػة

 : : الو مميا منصيا  مى ما يميالو مميا منصيا  مى ما يمي

فقػػػماف فقػػػماف أك أك   ومونػػػ   ػػػف الدكػػػـ مدجػػػة يمػػػكض القػػػانكفومونػػػ   ػػػف الدكػػػـ مدجػػػة يمػػػكض القػػػانكف  أفأف"ال يجػػػكز أيػػػة مدكمػػػة "ال يجػػػكز أيػػػة مدكمػػػة   
ال نقصػػو نقصػػو أك أك   الػػنصالػػنص ال كا  الوػػ  ير ييػػر الوػػ  ير ييػػر   أيتػػان أيتػػان  ػػم القاتػػي ممونعػػان  ػػف إدقػػاؽ الدػػؽد كيعػػم  ػػم القاتػػي ممونعػػان  ػػف إدقػػاؽ الدػػؽد كيعػػم كا 

 ..((ْ))المشركع  ف إصمار الدكـ امونا ان  ف إدقاؽ الدؽ"المشركع  ف إصمار الدكـ امونا ان  ف إدقاؽ الدؽ"

اأ ػذ ماصػط ح اللػراغ الوشػريعي أكفػؽ فػي اال ومػار ل صكصػية اأ ػذ ماصػط ح اللػراغ الوشػريعي أكفػؽ فػي اال ومػار ل صكصػية   أفأفندػف نػرل ندػف نػرل   
مػػايف مػػايف انػػو يي انػػو يي   إالإال  ددفػػي معػػض اأديػػاففػػي معػػض اأديػػاف  صصالمدػػث الػػذم ندػػف مصػػممه كالػػذم يموقػػي مػػ  الػػنقالمدػػث الػػذم ندػػف مصػػممه كالػػذم يموقػػي مػػ  الػػنق

مػػػالوعمير  نيػػػا  نػػػمما الػػػو مـ مػػػالوعمير  نيػػػا  نػػػمما الػػػو مـ كػػػاف الوعريػػػؼ اأكؿ أمؽ كػػػاف الوعريػػػؼ اأكؿ أمؽ   د إذد إذفػػػي ميػػػاميف أ ػػػرلفػػػي ميػػػاميف أ ػػػرل  صصالػػػنقالػػػنق

                                                           
ض.  ا زص زٍص  ظالد الفالسال االٌ القال صون  مو الف الللال ا القال صوصٌ اىلدال صٌ ملاله   عالد مقالدا إلالي ض.  ا زص زٍص  ظالد الفالسال االٌ القال صون  مو الف الللال ا القال صوصٌ اىلدال صٌ ملاله   عالد مقالدا إلالي ( ( (1

 س اعالل  جسشدالة  ا.  الد السظالو  الصظال صٌ  مصلالة القؼال     س اعالل  جسشدالة  ا.  الد السظالو  الصظال صٌ  مصلالة القؼال      الدساص القومٌ ل عوخ الدل قالة االٌالدساص القومٌ ل عوخ الدل قالة االٌ

   ..2727  ص  ص17231723  م  عة الع صٌ   ًداا   م  عة الع صٌ   ًداا 2121  ض  ض11عع

 اةل ظعن   د الش اٌ  مشكلة اللقض اٌ الق صون  َن الدرااب الفلعفَة  الشساةو الق صوصَة ازاظة  اةل ظعن   د الش اٌ  مشكلة اللقض اٌ الق صون  َن الدرااب الفلعفَة  الشساةو الق صوصَة ازاظة ( ( (2

 ..341341  ص  ص21172117  الدكحب الص معٌ العدٍد  الظكلدزٍة   الدكحب الص معٌ العدٍد  الظكلدزٍة 11مق زصة(  ؽمق زصة(  ؽ

د ال ًالدااً  الالاللقض الف السً االٌ لظكالال ا الحشالسٍو  مصلالة القؼالال     ًالداا   العالدا السا الالو د ال ًالدااً  الالاللقض الف السً االٌ لظكالال ا الحشالسٍو  مصلالة القؼالال     ًالداا   العالدا السا الالو ظعالن اظدالظعالن اظدال( ( (3

 ..415415 ص ص  376376  ص  ص17451745 الخ مط  ا صون اى     الخ مط  ا صون اى    

    21142114  الل شالالس طال  ض طالال ا  شعفالس   ًالالداا   الل شالالس طال  ض طالال ا  شعفالس   ًالالداا 11 ظالدث   الد الدصَالالد  لطالو  جفعالالَس القال صون  ؽ ظالدث   الد الدصَالالد  لطالو  جفعالالَس القال صون  ؽ  (((4

    م   عدا . م   عدا .  7272صص



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والدياديةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية
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عػػمان عػػمان لة كوطميقاويػػا فػػي القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص و  ػػذ مي لة كوطميقاويػػا فػػي القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص و  ػػذ مي   ف مدػػث الملػػف مدػػث الملػػأأاصػط ح اللػػراغد ك اصػط ح اللػػراغد ك 
أك ر  صكصية لجية الوعامؿ م  ملرمة الممامئ الشا عة مكليان كالوي ىػي وعميػر دقيقػي أك ر  صكصية لجية الوعامؿ م  ملرمة الممامئ الشا عة مكليان كالوي ىػي وعميػر دقيقػي 

لمعالجػػػػػة لمعالجػػػػػة إلييػػػػا إلييػػػػا   رر الرجػػػػكعرر الرجػػػػكعقىػػػػقىػػػػ ػػػػف اللػػػػراغ فػػػػي الدكػػػػـ معػػػػم كجػػػػكم الػػػػػنص العػػػػاـ الػػػػذم يي  ػػػػف اللػػػػراغ فػػػػي الدكػػػػـ معػػػػم كجػػػػكم الػػػػػنص العػػػػاـ الػػػػذم يي 
؛ كىػك الميعػم الػذم نجػم وجلػيمه الدقيقػي فػي ؛ كىػك الميعػم الػذم نجػم وجلػيمه الدقيقػي فػي المنصػكص  مػى دكميػاالمنصػكص  مػى دكميػا  ييػرييػرالمكتك ات المكتك ات 

النظرية الوي ومناىا كملفد الذم لـ يعورؼ مػاف ىنػاؾ نقػص دقيقػي فػي النظػاـ القػانكني النظرية الوي ومناىا كملفد الذم لـ يعورؼ مػاف ىنػاؾ نقػص دقيقػي فػي النظػاـ القػانكني 
نما ىنػاؾ مػا يلػمى)مالنقص اللنػي(؛  نما ىنػاؾ مػا يلػمى)مالنقص اللنػي(؛ كا  اف المشػرع وعمػم وػرؾ ونظػيـ ملػ لة مػا لجيػة اف المشػرع وعمػم وػرؾ ونظػيـ ملػ لة مػا لجيػة   أمأمكا 

الجيػػػػة ميػػػػذه اللػػػػػمطة الوقميريػػػػة  نػػػػم وطميػػػػػؽ الجيػػػػة ميػػػػذه اللػػػػػمطة الوقميريػػػػة  نػػػػم وطميػػػػػؽ كذلػػػػؾ مػػػػػف اجػػػػؿ اال وػػػػراؼ لومػػػػػؾ كذلػػػػؾ مػػػػػف اجػػػػؿ اال وػػػػراؼ لومػػػػػؾ   أ ػػػػرلأ ػػػػرل
 ..((ُ))القانكفالقانكف

د ذلػؾ اف ودميػم معنػى د ذلػؾ اف ودميػم معنػى ىميػةىميػة مى انو ينمغػي الو كيػم ىنػا  مػى نقطػة فػي يايػة اأ مى انو ينمغػي الو كيػم ىنػا  مػى نقطػة فػي يايػة اأ  
ية كالقػانكف؛ إذ اف اللػراغ اذا ية كالقػانكف؛ إذ اف اللػراغ اذا لػ ملػ م مى صعيم المقارنػة مػيف الشػريعة اإ مى صعيم المقارنػة مػيف الشػريعة اإ  أىميووأىميوواللراغ لو اللراغ لو 

كملػػاىيـ كملػػاىيـ   أفكػػارأفكػػارؽ ديػػاة وقػػكمه ؽ ديػػاة وقػػكمه ية نللػػيا مػػ  نلػػية نللػػيا مػػ  نلػػلػػ ملػػ ممػػا أيريػػم منػػو اف ويكيػػؼ الشػػريعة اإمػػا أيريػػم منػػو اف ويكيػػؼ الشػػريعة اإ
ية م ؿ ىػذا المليػكـ لمنطقػة اللػراغ ية م ؿ ىػذا المليػكـ لمنطقػة اللػراغ ل مل مفينا ورفض الشريعة اإفينا ورفض الشريعة اإ  أ رلأ رلناش ة  ف  قافات ناش ة  ف  قافات 

الوشريعيد في دػيف اف القػانكف الػمكلي ال ػاص يقمػؿ م ػؿ ىػذا الوكيػؼ إذ ويم ػؿ الممػامئ الوشريعيد في دػيف اف القػانكف الػمكلي ال ػاص يقمػؿ م ػؿ ىػذا الوكيػؼ إذ ويم ػؿ الممػامئ 
ػػػػة  مػػػػى  قافػػػػات ليالػػػػية كاقوصػػػػامية كاجوما يػػػػة  ال ػػػػة  مػػػػى  قافػػػػات ليالػػػػية كاقوصػػػػامية كاجوما يػػػػة  الالميعاًلجػػػػة لملػػػػراغ قكا ػػػػم مؤللى ميػػػػة ميػػػػة الميعاًلجػػػػة لملػػػػراغ قكا ػػػػم مؤللى

 كشا عةد شريطة  م م اللويا لمنظاـ العاـ كاآلماب.كشا عةد شريطة  م م اللويا لمنظاـ العاـ كاآلماب.
 ثانيًا: مستويات فهم وتولد الفراغ التشريعي: ثانيًا: مستويات فهم وتولد الفراغ التشريعي: 

 : : يمكف فيك وكلم اللراغ مف نكادي كمراوب كموعممةد منيايمكف فيك وكلم اللراغ مف نكادي كمراوب كموعممةد منيا  

اللػػراغ النظػػرم العػػاـ يمكػػف اف ينػػوو  مػػى ملػػوكل الولكيػػرد كذلػػؾ مالولػػالـ  مػػى اللػػراغ النظػػرم العػػاـ يمكػػف اف ينػػوو  مػػى ملػػوكل الولكيػػرد كذلػػؾ مالولػػالـ  مػػى  -  أأ
 يمكف ال ركج  مييا.يمكف ال ركج  مييا.  كالنظريات اللامقة كملممات الكالنظريات اللامقة كملممات ال  اأفكاراأفكار

 ص ميف القانكف الممني  ف القانكفص ميف القانكف الممني  ف القانكفقم يوكلم اللراغ ما و ؼ رؤية المو صقم يوكلم اللراغ ما و ؼ رؤية المو ص -  بب

                                                           

  ااز اللهؼالة العس َالة  القال اسأل    ااز اللهؼالة العس َالة  القال اسأل  21112111ًس َالة  ؽًس َالة  ؽؽه  وع ل شً  اىطو  الح زٍخَة للشالساةو الؽه  وع ل شً  اىطو  الح زٍخَة للشالساةو ال  -1
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د فالمو صػػص د فالمو صػػص اأكؿاأكؿتػػمف تػػمف   اأ يػػراأ يػػرنصػػكص نصػػكص الػػمكلي ال ػػاص؛ كذلػػؾ النتػػكاء الػػمكلي ال ػػاص؛ كذلػػؾ النتػػكاء 
المقيػػم لقكا ػػم قانكنػػو فيمػػان المقيػػم لقكا ػػم قانكنػػو فيمػػان   اإقميمػػياإقميمػػيفػػي القػػانكف المػػمني قػػم ا وػػام الميعػػم الػػكطني فػػي القػػانكف المػػمني قػػم ا وػػام الميعػػم الػػكطني 

  اأجنميةاأجنميةالمكلي ال اص كالذم آلؼ الصلة المكلي ال اص كالذم آلؼ الصلة   كوطميقاند م  ؼ الميني في القانكفكوطميقاند م  ؼ الميني في القانكف
كالمركنة كالوطكر كشمكلية الوجارة المكلية كموعمقاويػا كممػا ييغطػي كػؿ الولاصػيؿ كالمركنة كالوطكر كشمكلية الوجارة المكلية كموعمقاويػا كممػا ييغطػي كػؿ الولاصػيؿ 

 نجمىا في القانكف الممني.نجمىا في القانكف الممني.  كالجز يات كالملودم ات الوي قم الكالجز يات كالملودم ات الوي قم ال

يمكػػف اف ويشػػكؿ صػػلة الدما ػػة النلػػمية لقكا ػػم القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص ملػػكيان يمكػػف اف ويشػػكؿ صػػلة الدما ػػة النلػػمية لقكا ػػم القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص ملػػكيان  -  تت
القانكف المكلي ال اصد كدوى مليكـ الوػما ؿ كالمركنػة كالوعمػؽ القانكف المكلي ال اصد كدوى مليكـ الوػما ؿ كالمركنػة كالوعمػؽ   لوكلم اللراغ فيلوكلم اللراغ في

كممػػػا يلػػػم  م مػػػؽ كممػػػا يلػػػم  م مػػػؽ   -الش صػػػيةالش صػػػية  كاأدػػػكاؿكاأدػػػكاؿممػػػاقي القػػػكانيف كالمرافعػػػات كالوجػػػارم ممػػػاقي القػػػكانيف كالمرافعػػػات كالوجػػػارم 
 العامة.العامة.أك أك   الولصيميةالولصيمية  -فرص لملادات قم ومقى معيمة  ف المعالجة الوشريعيةفرص لملادات قم ومقى معيمة  ف المعالجة الوشريعية

ا عة ا عة اللراغ  مى ملوكل النصػكص ككػؿد كىػك مكتػكع المدػث فػي الممػامئ الشػاللراغ  مى ملوكل النصػكص ككػؿد كىػك مكتػكع المدػث فػي الممػامئ الشػ -  ثث
 ..-م  ن م  ن -في القانكف المكلي ال اصفي القانكف المكلي ال اص

اللػػراغ  مػػى ملػػوكل كػػؿ نػػص مشػػكؿ منلػػرمد كذلػػؾ  نػػمما ييعػػالو الػػنص الدػػؿ اللػػراغ  مػػى ملػػوكل كػػؿ نػػص مشػػكؿ منلػػرمد كذلػػؾ  نػػمما ييعػػالو الػػنص الدػػؿ    -  جج
الولاصػػػػيؿ الملػػػػككت  نيػػػػاد كقا ػػػػمة ونػػػػازع الولاصػػػػيؿ الملػػػػككت  نيػػػػاد كقا ػػػػمة ونػػػػازع إلػػػػى إلػػػػى   العػػػػاـ المجػػػػرم كمكف االلولػػػػاتالعػػػػاـ المجػػػػرم كمكف االلولػػػػات

 الملؤكلية الوقصيرية.الملؤكلية الوقصيرية.
 : : ًا: طبيعة الفراغ التشريعيًا: طبيعة الفراغ التشريعيلثلثثاثا

لمقيؽ لمليـك اللراغ الوشريعيد كالذم يمػمك لمقيؽ لمليـك اللراغ الوشريعيد كالذم يمػمك نداكؿ في ىذه النقطة مياف الوكييؼ انداكؿ في ىذه النقطة مياف الوكييؼ ا  
 : : كرات اآلويةكرات اآلويةصصانو يوكزع  مى ادم الوانو يوكزع  مى ادم الو

 : : لمنصكصلمنصكص  ف اللراغ ولليره ف اللراغ ولليره إإ -ُُ
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فيػـ القػانكف كوطميقػو ال يقوصػر  مػى فيػـ القػانكف كوطميقػو ال يقوصػر  مػى   إفإف  ىك الوصكر الممني  مى فكػرة مؤماىػادىك الوصكر الممني  مى فكػرة مؤماىػاد  
المعنػػى الدرفػػي لمػػنص القػػانكنيد لػػذلؾ فلػػم اللػػراغ فػػي القػػانكف يكػػكف كارمان فػػي كػػؿ دػػاؿ المعنػػى الدرفػػي لمػػنص القػػانكنيد لػػذلؾ فلػػم اللػػراغ فػػي القػػانكف يكػػكف كارمان فػػي كػػؿ دػػاؿ 

 . . ((ُ))اأمر وجاكز المعنى الدرفي لمنصد كوجاكز القصم المماشر لممشرع فقطاأمر وجاكز المعنى الدرفي لمنصد كوجاكز القصم المماشر لممشرع فقط  وطمبوطمب

 : : ف اللراغ إكماؿ لمنقص في النصكصف اللراغ إكماؿ لمنقص في النصكصإإ -ِِ

 مل ميا أرلطكد كالوي ورل اف ىناؾمل ميا أرلطكد كالوي ورل اف ىناؾىي مف النظريات اليامة في القانكفد ناىي مف النظريات اليامة في القانكفد نا  

  قػم وكجػػم دػػاالت كمناز ػػات ليلػػت ليػػاقػم وكجػػم دػػاالت كمناز ػػات ليلػػت ليػػااف الوشػػري  ييػػر كامػػؿد فاف الوشػػري  ييػػر كامػػؿد ف  أمأمنقصػان فػػي الوشػػري د نقصػان فػػي الوشػػري د 
فعمػػػى المشػػػرع إصػػػمار الوشػػػريعات فعمػػػى المشػػػرع إصػػػمار الوشػػػريعات   -اللػػػراغاللػػػراغ–لمكاجيػػػة ىػػػذا الػػػنقص لمكاجيػػػة ىػػػذا الػػػنقص ك ك   لوشػػػري لوشػػػري دكػػػـ فػػػي ادكػػػـ فػػػي ا

كالوعميؿ كالوطكيرد كالوعميؿ كالوطكيرد   لغاءلغاءالجميمة للم ىذا النقصد كمعالجة  يكب الوشريعات القا مة ماإالجميمة للم ىذا النقصد كمعالجة  يكب الوشريعات القا مة ماإ
 ..((ِ))ككذلؾ القاتي  نمما ال يجم د ن لمنزاع في الوشري ككذلؾ القاتي  نمما ال يجم د ن لمنزاع في الوشري 

 : : طميعة ميوىلًرمةطميعة ميوىلًرمة  اللراغ ذكاللراغ ذك -ّّ

فيمػا فيمػا إليػو إليػو   المشػارالمشػار  -ىك ذات النقص الوشريعيىك ذات النقص الوشريعي مى اف النقص المكجكم ىنا ليس  مى اف النقص المكجكم ىنا ليس   
نما  -وقمـوقمـ نماكا  ىك صيغة  اصة مف النقص الموعمم مف المشرع كالذم ورؾ مجاؿ وغطيوو ىك صيغة  اصة مف النقص الموعمم مف المشرع كالذم ورؾ مجاؿ وغطيوو   كا 

ماإكماؿ كاإتافة كلكف مف جية الوطميؽ كالمعالجة كليس مالصيغة المعوامة كالمعركفة ماإكماؿ كاإتافة كلكف مف جية الوطميؽ كالمعالجة كليس مالصيغة المعوامة كالمعركفة 
 النقص في الوشري .النقص في الوشري .  إكماؿإكماؿ

يليػػػـ منػػػو انػػػو ملػػػادة إ مػػػاؿ الوللػػػير يليػػػـ منػػػو انػػػو ملػػػادة إ مػػػاؿ الوللػػػير ومػػػيف ممػػػا وقػػػمـ إف اللػػػراغ الوشػػػريعي قػػػم ومػػػيف ممػػػا وقػػػمـ إف اللػػػراغ الوشػػػريعي قػػػم   
يو طى القصم المماشر لممشرعد كانو فرصة إكماؿ النقص فػي الوشػري  يو طى القصم المماشر لممشرعد كانو فرصة إكماؿ النقص فػي الوشػري  قم قم الكال  الذم الكال  الذم 

 كمما يلم  لوغطية القانكف مشكؿ فعاؿ لكؿ ملرمات الكاق  االجوما ي.كمما يلم  لوغطية القانكف مشكؿ فعاؿ لكؿ ملرمات الكاق  االجوما ي.
                                                           

ان شدَو ال س  الق صوصَة للحفعَس جُقِدا  لي جصسٍد الق  دأل ل  العكم جصال ا الوا عالة الدعس االة  عَالد ان شدَو ال س  الق صوصَة للحفعَس جُقِدا  لي جصسٍد الق  دأل ل  العكم جصال ا الوا عالة الدعس االة  عَالد ( ( (1

جقالوا  حفعالَس القال صون مالن الل ظَالة الح زٍخَالة  اللًوٍالة  انطال هظَة  اللعوٍالة  جللالس إلالي الق  الدأل جقالوا  حفعالَس القال صون مالن الل ظَالة الح زٍخَالة  اللًوٍالة  انطال هظَة  اللعوٍالة  جللالس إلالي الق  الدأل 

ن الوا عالة الدعس ػالة  ن جعال  ا انجظال     لوا عالة إن  عالد انصحهال   مالن ن الوا عالة الدعس ػالة  ن جعال  ا انجظال     لوا عالة إن  عالد انصحهال   مالن  العكم  ظوزأل معالحقلة  ال العكم  ظوزأل معالحقلة  ال

  الحفعَس  إن الوا عة الدعس ػة جدلل  اقؾ  لي العلظالس الالرً ٍح لالب الحفعالَس مالن الق  الدأل الق صوصَالةالحفعَس  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 ملالال اس ال عالالد الق صوصَالالة للحفعالالَس لَعالالث مقالالونت ا ن لن جكالالون الدوشهالالة صعالالو جفعالالَس  عَلالاله  ىن ملالال اس ال عالالد الق صوصَالالة للحفعالالَس لَعالالث مقالالونت 

  إصد  اٌ مع ةل ج  َقَة جوػط خؾ الحقدا العقَقٌ للفهم الق صوصٌ. إصد  اٌ مع ةل ج  َقَة جوػط خؾ الحقدا العقَقٌ للفهم الق صوصٌ.ملهصَة معلم  ه   ملهصَة معلم  ه   

 ..1111ٍللس  ض   ا زص زٍص  الدظدز الع  ي  صٍللس  ض   ا زص زٍص  الدظدز الع  ي  ص  

ظدَس العَد جلال لو  الدال األ الر صَالة مالن الدظالحوز  مع ػالسأل للقَالث االٌ الالد  العال َن   لظالكلدزٍة  ظدَس العَد جلال لو  الدال األ الر صَالة مالن الدظالحوز  مع ػالسأل للقَالث االٌ الالد  العال َن   لظالكلدزٍة  ( ( (2

  ااز الص معالالة   ااز الص معالالة 22لدزٍة علدزٍة عملشالوزأل االالٌ مصلالة العقالالو  لل عالالوخ الق صوصَالة  ان حظالال اٍة  ش معالة الظالالكملشالوزأل االالٌ مصلالة العقالالو  لل عالالوخ الق صوصَالة  ان حظالال اٍة  ش معالة الظالالك

 ..362362  ص  ص21122112الصدٍدأل لللشس  الظكلدزٍة  الصدٍدأل لللشس  الظكلدزٍة  
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   مػػى ادػػم المعنيػػيف مػػى ادػػم المعنيػػيف  يػػ وييػػ وي  اف اللػػراغ الوشػػريعي يمكػػف افاف اللػػراغ الوشػػريعي يمكػػف افإلػػى إلػػى   ىنػا ينمغػػي االلولػػاتىنػا ينمغػػي االلولػػات  
صػػكرة مػػف صػػكر إكمػػاؿ الػػنص صػػكرة مػػف صػػكر إكمػػاؿ الػػنص   إالإالا مكف فػػارؽ مينيمػػا لجيػػة اف الوللػػير لػػيس ا مكف فػػارؽ مينيمػػا لجيػػة اف الوللػػير لػػيس ك ىمػػك ىمػػأك أك 

مالوشػري  مالوشػري    الوشريعي كلكف مكف ا ومام التكامط الوي ينمغي ا ومامىا  نم إكماؿ الػنصدالوشريعي كلكف مكف ا ومام التكامط الوي ينمغي ا ومامىا  نم إكماؿ الػنصد
  اإكمػاؿ مػف جانػب الوللػيرداإكمػاؿ مػف جانػب الوللػيردإلػى إلػى   د ىػذا مػف جيػة النظػرد ىػذا مػف جيػة النظػرالمعمؿ مػ  ن المعمؿ مػ  ن أك أك   ال دؽ ال ييال دؽ ال يي

اإكمػػاؿ اإكمػػاؿ –وللػػير فقػػم يموقيػػاف وللػػير فقػػم يموقيػػاف إلػػى إلػػى   ف اإكمػػاؿف اإكمػػاؿنطمػػؽ مػػنطمػػؽ مػػننكػػاف اأمػػر مػػالعكس مػػاف كػػاف اأمػػر مػػالعكس مػػاف   إذاإذا  أمػػاأمػػا
يؿ كوطميػػػؽ لقصػػػم يؿ كوطميػػػؽ لقصػػػم صػػػصػػػإمانػػػة كولإمانػػػة كول  إالإالدقيقوػػػو دقيقوػػػو   فػػػيفػػػيلػػػيس لػػػيس   اإكمػػػاؿاإكمػػػاؿاف اف   جيػػػةجيػػػةمػػػف مػػػف   -كالوللػػػيركالوللػػػير

المشرع كيايوو مف كراء وشريعو كىك ذات المعنى المقصكم مف الولليرد م  ادولاظ كؿ المشرع كيايوو مف كراء وشريعو كىك ذات المعنى المقصكم مف الولليرد م  ادولاظ كؿ 
ميػزات كػؿ ميػزات كػؿ فالمرام ىنػا لػيس الوكديػم مػيف اللكػرويف مديػث وػذكب مفالمرام ىنػا لػيس الوكديػم مػيف اللكػرويف مديػث وػذكب م  دد((ُ))منيما م صكصيوومنيما م صكصيوو

الصػػيغة اإطاريػػة العامػػة الوػػي يمكػػف مػػف الصػػيغة اإطاريػػة العامػػة الوػػي يمكػػف مػػف إلػػى إلػػى   منيمػػاد إنمػػا المػػرام ىػػك الكصػػكؿ مالمدػػثمنيمػػاد إنمػػا المػػرام ىػػك الكصػػكؿ مالمدػػث
   ليا و ليس منى قا مية  امة.  ليا و ليس منى قا مية  امة.

كيمكف اف ووػ وى ىػذه المينػى القا ميػة مػف  ػ ؿ الػو ماـ القاتػي لكلػا ؿ منيػا؛ كيمكف اف ووػ وى ىػذه المينػى القا ميػة مػف  ػ ؿ الػو ماـ القاتػي لكلػا ؿ منيػا؛   
جػػكم  مػػة جػػكم  مػػة كذلػػؾ مػػاف يكػػكف القػػانكف معيػػاران  امػػان ينطمػػؽ  مػػى دػػاالت مما مػػة لك كذلػػؾ مػػاف يكػػكف القػػانكف معيػػاران  امػػان ينطمػػؽ  مػػى دػػاالت مما مػػة لك : : القيػػاسالقيػػاس

  -مشوركة ميف الداالت المعركتة  مى القاتي كميف الداالت الوي نص القانكف  مييامشوركة ميف الداالت المعركتة  مى القاتي كميف الداالت الوي نص القانكف  مييا
الدمكؿ الدمكؿ   إيجامإيجامالوشريعية المنالمة الوي ممقوتاىا ييمكف لمقاتي الوشريعية المنالمة الوي ممقوتاىا ييمكف لمقاتي   اأرتيةاأرتيةمف جية وكفير مف جية وكفير 

دػػؿ دػػؿ إلػػى إلػػى   ولعيػػؿ قكا ػػم العػػمؿ  ػػارج النظػػاـ القػػانكني ليصػػؿولعيػػؿ قكا ػػم العػػمؿ  ػػارج النظػػاـ القػػانكني ليصػػؿ  أمأم: : االفوػػراضاالفوػػراضأك أك   المنالػػمة.المنالػػمة.
 ي ىك مصممىا.ي ىك مصممىا.يدكـ الكاقعة الويدكـ الكاقعة الو

  أالأالكمػػا اف التػػركرة وقوتػػي منػػا الو كيػػم  مػػى اف اللػػراغ ممعنػػى الوللػػير ينمغػػي كمػػا اف التػػركرة وقوتػػي منػػا الو كيػػم  مػػى اف اللػػراغ ممعنػػى الوللػػير ينمغػػي   
الية الكاتدة كالمقصكمة لممشرع ية الكاتدة كالمقصكمة لممشرع اايلير م م داؿ م  ؼ الغيلير م م داؿ م  ؼ الغ الكا  لة وصدي  لة وصدي    كنا قماؿ ملكنا قماؿ مل  كا 

 لمقانكف كليس لمان لملراغ فيو.لمقانكف كليس لمان لملراغ فيو.

جػػة الكقػػا   جػػة الكقػػا   ميػػا معالميػػا معالرام رام صػػيغة يػػصػػيغة يػػ  لػػيس إاللػػيس إالو الػػمقيؽ و الػػمقيؽ صػػلصػػلفػػاللراغ الوشػػريعي مك فػػاللراغ الوشػػريعي مك   أ يػػران أ يػػران   
مػػف  ػػ ؿ مػػف  ػػ ؿ   -الليالػػي كاالقوصػػامم كالقػػانكني كييرىػػاالليالػػي كاالقوصػػامم كالقػػانكني كييرىػػا  -الملػػوجمة فػػي المعػػم االجومػػا يالملػػوجمة فػػي المعػػم االجومػػا ي

                                                           

ٍل ًٌ الحلاَد ال  مصدااً  لي ػس زأل  الدا الالدمس  الَن الفالسال  الاللقض الحشالسٍعٌ  اكالل ملهدال  لاله ٍل ًٌ الحلاَد ال  مصدااً  لي ػس زأل  الدا الالدمس  الَن الفالسال  الاللقض الحشالسٍعٌ  اكالل ملهدال  لاله ( ( (1

مدَصاجه  خظ ةظه   لكن صسٍد   للقض الال  اقالؾ  الدا  شالوا العكالم الالرً اال ن ٍل ًالٌ  شالواا مالو مدَصاجه  خظ ةظه   لكن صسٍد   للقض الال  اقالؾ  الدا  شالوا العكالم الالرً اال ن ٍل ًالٌ  شالواا مالو 

ي  عغ جف طَل الفس   َن الفسال  اللقض  لد مل  شة موػالوع جً َالة ي  عغ جف طَل الفس   َن الفسال  اللقض  لد مل  شة موػالوع جً َالة الش زأل إلي إصل  ظلقف  لالش زأل إلي إصل  ظلقف  ل

 الفسال الحشسٍعٌ.الفسال الحشسٍعٌ.
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النصػػػػػكص المصػػػػػاية مشػػػػػكؿ يلػػػػػم  مالمنػػػػػاء النصػػػػػكص المصػػػػػاية مشػػػػػكؿ يلػػػػػم  مالمنػػػػػاء إلػػػػػى إلػػػػػى   المجػػػػػكءالمجػػػػػكءأك أك   ا ومػػػػػام الوللػػػػػير الكالػػػػػ ا ومػػػػػام الوللػػػػػير الكالػػػػػ 
كااللػػػػػونواج كاالجويػػػػػام فػػػػػي مجػػػػػاؿ ودقيػػػػػؽ يايػػػػػة العػػػػػمؿ القػػػػػانكني كالوعقػػػػػؿ فػػػػػي ونظػػػػػيـ كااللػػػػػونواج كاالجويػػػػػام فػػػػػي مجػػػػػاؿ ودقيػػػػػؽ يايػػػػػة العػػػػػمؿ القػػػػػانكني كالوعقػػػػػؿ فػػػػػي ونظػػػػػيـ 

 ..((ُ))ملودم ات المي ة االجوما يةملودم ات المي ة االجوما ية
 : : ًا: مصدر تحديد وجود الفراغ التشريعيًا: مصدر تحديد وجود الفراغ التشريعيرابعرابع

عومػػػم  مييػػػا فػػػي وشػػػ يص كجػػػكم اللػػػراغ فػػػي عومػػػم  مييػػػا فػػػي وشػػػ يص كجػػػكم اللػػػراغ فػػػي ووعمػػػؽ ىػػػذه النقطػػػة مالقا ػػػمة الوػػػي يي ووعمػػػؽ ىػػػذه النقطػػػة مالقا ػػػمة الوػػػي يي   
يمكػػف القػػكؿ اف مصػػمر ىػػذا يمكػػف القػػكؿ اف مصػػمر ىػػذا   د إذد إذالقػػانكفد كىػػي فػػي الكقػػت ذاوػػو نقطػػة وغطيػػة ىػػذا اللػػراغالقػػانكفد كىػػي فػػي الكقػػت ذاوػػو نقطػػة وغطيػػة ىػػذا اللػػراغ

 : : الودميمد يوم ؿ مما يميالودميمد يوم ؿ مما يمي

 : : كمة الوشري كمة الوشري دً دً  -ُُ

  فيػك مػا ينظػر فيػو كمػف   لػوفيػك مػا ينظػر فيػو كمػف   لػو: : اأكؿاأكؿ  أماأما اصد  اصد  اـ ك  اـ ك : : لة ميف إطاريفلة ميف إطاريف  ىي ملىي مل  
جميػ  النصػكص جميػ  النصػكص أك أك   مػف جيػة القػانكف ممليكمػو العػاـمػف جيػة القػانكف ممليكمػو العػاـ  إفإفالوشري  مكميوػو كمجمك ػود الوشري  مكميوػو كمجمك ػود إلى إلى 

ملػػػرمات ملػػػرمات إلػػػى إلػػػى   ينصػػػرؼينصػػػرؼ: : الموعمقػػػة ميػػػذا الدقػػػؿ القػػػانكني مكف ييػػػرهد فػػػي دػػػيف اف ال ػػػانيالموعمقػػػة ميػػػذا الدقػػػؿ القػػػانكني مكف ييػػػرهد فػػػي دػػػيف اف ال ػػػاني
يويػػػاد يويػػػاد لة الوػػػي وػػػـ وغطلة الوػػػي وػػػـ وغط  النصػػػكص الػػػكارمة م صػػػكص الملػػػالنصػػػكص الػػػكارمة م صػػػكص الملػػػ  أمأمالقػػػانكف ممعنػػػاه ال ػػػاصد القػػػانكف ممعنػػػاه ال ػػػاصد 

مكتػػكع مكتػػكع أك أك   كمعالجويػػا ممكجػػب ىػػذه النصػػكصد كالنصػػكص الوػػي وػػنظـ ملػػرمة الجنلػػيةكمعالجويػػا ممكجػػب ىػػذه النصػػكصد كالنصػػكص الوػػي وػػنظـ ملػػرمة الجنلػػية
 كىكذا.كىكذا.  دكاـدكاـونليذ اأونليذ اأأك أك   الونازعالونازع

يليػػـ مإدػػمل يليػػـ مإدػػمل   أفأففدكمػػة الوشػػري  معمكمػػو ك صكصػػود ىػػي اإطػػار الػػذم يمكػػف فدكمػػة الوشػػري  معمكمػػو ك صكصػػود ىػػي اإطػػار الػػذم يمكػػف   
  ددالميماجػةالميماجػةأك أك    مييػا مػف  ػ ؿ األػماب المكجمػة مييػا مػف  ػ ؿ األػماب المكجمػة  ؼؼكالوي نقكالوي نق: : الصكرة المماشرةالصكرة المماشرة: : صكرويفصكرويف
ادة لورلػـ الملػار المنيجػي لوغطيػة الكقػا   الوػي اموغػى المشػرع ادة لورلػـ الملػار المنيجػي لوغطيػة الكقػا   الوػي اموغػى المشػرع ر ر مات كارمة صػمات كارمة صػكىي ملػر كىي ملػر 

 ..((ِ))كت  الدمكؿ المنالمة لياكت  الدمكؿ المنالمة ليا

                                                           

 او م  ظلقف  لَه جفظَهً  لد ازاظة آلَ ت مع لصة الفسال الحشسٍعٌ اٌ الق صون الد لٌ الخ ص  او م  ظلقف  لَه جفظَهً  لد ازاظة آلَ ت مع لصة الفسال الحشسٍعٌ اٌ الق صون الد لٌ الخ ص ( ( (1

 العسا ٌ.العسا ٌ.

ٍلالٌ     ًَالالة ٍلالٌ     ًَالالة مالال  مالال    21162116لعاللة لعاللة   2626شال   االٌ اىظالال  ب الدوش الة لقال صون الصلعالالَة العسا َالة الل االالر ز الم شال   االٌ اىظالال  ب الدوش الة لقال صون الصلعالالَة العسا َالة الل االالر ز الم ( ( (2

جوظَد اىظك ا الخ طة   لصلعَة العسا َة   إلً   اللظوص الدحعلقة  لظق ؽ الصلعالَة العسا َالة  الن 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 العسا الالٌ الالالرً ااحعالالب شلعالالَة اشل َالالة.  لحدكالالَن العسا الالٌ الالالرً اظالالق ث  لالاله الصلعالالَة العسا َالالة مالالن 

م  ااعه إلي انصحد   م  ااعه إلي انصحد   اظحساااا   اق ً لألطو .  لًسع ز ؾ العسا ٌ  وؽله اٍلد  ظل اٌ  ق ع الع لاظحساااا   اق ً لألطو .  لًسع ز ؾ العسا ٌ  وؽله اٍلد  ظل اٌ  ق ع الع ل

 إلي جس ة العسا  زلم ظظوله  لي شلعَة اخسى .إلي جس ة العسا  زلم ظظوله  لي شلعَة اخسى .



 الخاص الدولي القانون في التذريعي الفراغ نظرية
 (عراقيال القانون ب نية رلى دوليا  الذائعة المبادئ آثر مدى في ادتداللية تحليلية درادة)
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كذلػػػػػػؾ مػػػػػػف  ػػػػػػ ؿ مجمك ػػػػػػة اإ مػػػػػػاؿ الودتػػػػػػيرية كذلػػػػػػؾ مػػػػػػف  ػػػػػػ ؿ مجمك ػػػػػػة اإ مػػػػػػاؿ الودتػػػػػػيرية : : كالصػػػػػػكرة ييػػػػػػر المماشػػػػػػرةكالصػػػػػػكرة ييػػػػػػر المماشػػػػػػرة  
كالمقػػممات الوػػي لػػمقت كتػػ  الوشػػري  كصػػيايوود ككػػذا مػػف االلػػونواجات الموكلػػمة مػػف كالمقػػممات الوػػي لػػمقت كتػػ  الوشػػري  كصػػيايوود ككػػذا مػػف االلػػونواجات الموكلػػمة مػػف 

المعطيات الوي يمكف مف   ليا فيـ الغايػة كالدكمػة مػف المعطيات الوي يمكف مف   ليا فيـ الغايػة كالدكمػة مػف   إ امة قراءة النصكص كملارإ امة قراءة النصكص كملار
 ييره.ييره.أك أك   كراء كجكم ىذا الوشري كراء كجكم ىذا الوشري 

 : : المناء اللمللي لمقانكفالمناء اللمللي لمقانكف -ِِ

كدكمػة الوشػري  كدكمػة الوشػري  –فػي م دظػة كجػكم اللػراغ فػي م دظػة كجػكم اللػراغ   ؼؼلعلعيي يي   أفأفىك الو ليس الذم يمكف ىك الو ليس الذم يمكف   
   أ رل.أ رل.  كفي وغطية ىذا اللراغ مف جيةو كفي وغطية ىذا اللراغ مف جيةو   مف جيةدمف جيةد  -اللاللةاللاللة

 : : يليـ مف   ؿ ما يمييليـ مف   ؿ ما يمي  كلعؿ م ؿ ىكذا مناء يمكف افكلعؿ م ؿ ىكذا مناء يمكف اف  

 : : المناء اللكقي كالممامئ العامة لمقانكفالمناء اللكقي كالممامئ العامة لمقانكف ((  أأ))

لػػوقى منػػو الونظػػيـ االجومػػا ي مكػػؿ لػػوقى منػػو الونظػػيـ االجومػػا ي مكػػؿ األػػس العامػػة كالقكا ػػم الوػػي وعومػػر منمعػػان يي األػػس العامػػة كالقكا ػػم الوػػي وعومػػر منمعػػان يي   
  إذإذملاصمود م ػؿ القػانكف كالشػريعة كاأ ػ ؽ كمػاقي الدقػكؿ المعرفيػة كالعمميػة كالعمميػةد ملاصمود م ػؿ القػانكف كالشػريعة كاأ ػ ؽ كمػاقي الدقػكؿ المعرفيػة كالعمميػة كالعمميػةد 

كجكم كالوي وعومر مدم ذاويا معينان ولومم منو كجكم كالوي وعومر مدم ذاويا معينان ولومم منو وعمر ىذه األس  ف المشوركات العامة لموعمر ىذه األس  ف المشوركات العامة لم
الدمكؿ اللميمة مصكرة منيجيةد ذلؾ أنيا وم ؿ العمؿ المطمؽ كاأ ػ ؽ المطمقػة كوػؤمف الدمكؿ اللميمة مصكرة منيجيةد ذلؾ أنيا وم ؿ العمؿ المطمؽ كاأ ػ ؽ المطمقػة كوػؤمف 

 مقكة العقؿ اإنلاني كىكذا.مقكة العقؿ اإنلاني كىكذا.

 : : اللكرة الملوكرية اللا مةاللكرة الملوكرية اللا مة)ب( )ب( 

مالنلػػمة لمقػػانكف الػػذم يوتػػمف مالنلػػمة لمقػػانكف الػػذم يوتػػمف   -رة  ػػف النظػػاـ القػػانكني اللػػكقيرة  ػػف النظػػاـ القػػانكني اللػػكقيعمًػػعمًػػاللكػػرة المي اللكػػرة المي   أمأم  
  -ذاؾذاؾأك أك   كوم ػػػػؿ ىػػػػذه اللكػػػػرة الكامنػػػػة  مػػػػؼ ىػػػػذا الوشػػػػري كوم ػػػػؿ ىػػػػذه اللكػػػػرة الكامنػػػػة  مػػػػؼ ىػػػػذا الوشػػػػري   -فرايػػػػان فػػػػي معػػػػض جكانمػػػػوفرايػػػػان فػػػػي معػػػػض جكانمػػػػو

أ  قيػػػات القػػػانكف كقيمػػػو األالػػػية م ػػػؿ كرامػػػة اإنلػػػاف الممزكجػػػة مػػػرأم القػػػانكف كمػػػا أ  قيػػػات القػػػانكف كقيمػػػو األالػػػية م ػػػؿ كرامػػػة اإنلػػػاف الممزكجػػػة مػػػرأم القػػػانكف كمػػػا 
 وعرتو طميعة اأمكر في ىذا الجانب.وعرتو طميعة اأمكر في ىذا الجانب.

قانكف قانكف وكليلان ميف الممامئ العامة لموكليلان ميف الممامئ العامة لمأك أك   يمكف القكؿ ماف م ؿ ىكذا فكرة وم ؿ وركيمان يمكف القكؿ ماف م ؿ ىكذا فكرة وم ؿ وركيمان   
م  اقوراف ذلؾ مما يقوتيو الجانماف م  اقوراف ذلؾ مما يقوتيو الجانماف   -مملوكل الونظيـ الملوكرممملوكل الونظيـ الملوكرم  –كالونظيـ القانكني ليا كالونظيـ القانكني ليا 
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مارة شػػؤكف المجومػػ  مػػف  ػػ ؿ معالجػػة الملػػا ؿ المنتػػكية  مارة شػػؤكف المجومػػ  مػػف  ػػ ؿ معالجػػة الملػػا ؿ المنتػػكية العقمػػي كالعممػػي فػػي ونظػػيـ كا  العقمػػي كالعممػػي فػػي ونظػػيـ كا 
   ..((ُ))ييرهييرهأك أك   ودت لكاء ىذا الوشري ودت لكاء ىذا الوشري 

مػػػف  ػػػ ؿ مػػػف  ػػػ ؿ -اوي اوي المنػػػاء اللػػػكقي لموشػػػري د كمػػػا فػػػي منا ػػػو الػػػذالمنػػػاء اللػػػكقي لموشػػػري د كمػػػا فػػػي منا ػػػو الػػػذ  أفأفممػػػا وقػػػمـ يليػػػـ ممػػػا وقػػػمـ يليػػػـ   
ذاؾ كمػػا كيعػم ىػػك القا ػػمة ذاؾ كمػػا كيعػم ىػػك القا ػػمة أك أك   ىػػك الػذم يدػػمم كجػكم اللػػراغ فػي ىػػذا الوشػري ىػػك الػذم يدػػمم كجػكم اللػػراغ فػي ىػػذا الوشػري   -نصكصػونصكصػو

   كمصمر الومكيؿ لوغطية م ؿ ىذا اللراغ.كمصمر الومكيؿ لوغطية م ؿ ىذا اللراغ.

لجية وعمم الكقا   كونك يا كوكالمىا في قماؿ لجية وعمم الكقا   كونك يا كوكالمىا في قماؿ   طميعيان طميعيان   أمراأمراقم يككف م ؿ ىكذا فيـ قم يككف م ؿ ىكذا فيـ   
أك أك    مػػى الوشػػري  الجميػػم مػػى الوشػػري  الجميػػم  أمػػاأمػػا مػػات النصػػكص كمدػػمكميوياد ممػػا يلػػومـز اأمػػر اال ومػػام  مػػات النصػػكص كمدػػمكميوياد ممػػا يلػػومـز اأمػػر اال ومػػام 

 المكجكمة ليلونوو منيا ما ياب مفالمكجكمة ليلونوو منيا ما ياب مفالمقايلة ميف النصكص المقايلة ميف النصكص أك أك   الوللير المكل الوللير المكل 

 ..((ِ))نصكصنصكص

ذا نظرنػػػا   ذا نظرنػػػاكا  لةد مػػػف  ػػػ ؿ ملػػػرمات ونػػػازع القػػػكانيفد لةد مػػػف  ػػػ ؿ ملػػػرمات ونػػػازع القػػػكانيفد   الجانػػػب الوطميقػػػي لمملػػػالجانػػػب الوطميقػػػي لمملػػػإلػػػى إلػػػى   كا 
فػػالم دظ اف المشػػرع العراقػػي قػػم كتػػ  نصػػكص مدػػممة قميمػػة لوغطيػػة ملػػا ؿ فػػي يايػػة فػػالم دظ اف المشػػرع العراقػػي قػػم كتػػ  نصػػكص مدػػممة قميمػػة لوغطيػػة ملػػا ؿ فػػي يايػػة 

لوطػكر كالنمػك مدكػـ اوصػاالويا االجوما يػة كاالقوصػامية الك يػرةد لػذلؾ فػالنقص لوطػكر كالنمػك مدكػـ اوصػاالويا االجوما يػة كاالقوصػامية الك يػرةد لػذلؾ فػالنقص الوعقيم كاالوعقيم كا
 ..طميعيطميعي  أمرأمر  -ؿ في العراؽؿ في العراؽققال أال أ–في م ؿ وشري  الونازع في م ؿ وشري  الونازع 

منػو مكجػكمهد فػي ظػؿ منػو مكجػكمهد فػي ظػؿ   لية لوغطية م ؿ ىذا النقصد إقراران لية لوغطية م ؿ ىذا النقصد إقراران آآمف ىنا كت  المشرع مف ىنا كت  المشرع   
 ..((ّ))الممامئ الشا عة مكليان الممامئ الشا عة مكليان 

 ًا: جهة تغطية الفراغ التشريعي.ًا: جهة تغطية الفراغ التشريعي.خامسخامس

  لنقطة ممعالجة الجية الوي و وص ممعالجة ملرمة اللراغ فػي الوشػري دلنقطة ممعالجة الجية الوي و وص ممعالجة ملرمة اللراغ فػي الوشػري دااويوـ ىذه ويوـ ىذه   
 : : و  مى كفؽ اآلويو  مى كفؽ اآلويينينجية الوشري د كىك ما لنمجية الوشري د كىك ما لنم  اـاـىؿ ىي جية القتاء ىؿ ىي جية القتاء 

                                                           

ٍدَالل الفقالاله العالدٍد إلالالي جعالالدَة الص ص ال ن العقلالالٌ  العلدالٌ للحشالالسٍو  علالالم انشحدال ع القالال صوصٌ   لكالالن ٍدَالل الفقالاله العالدٍد إلالالي جعالالدَة الص ص ال ن العقلالالٌ  العلدالٌ للحشالالسٍو  علالالم انشحدال ع القالال صوصٌ   لكالالن ( ( (1

  دفهومه الدظدزً  الحلظَعٌ  لَط الحفعَسً الحوػَعٌ. دفهومه الدظدزً  الحلظَعٌ  لَط الحفعَسً الحوػَعٌ.

ه ا حدال ااً  لالي ذ  اله الفقهالٌ  ظعاله الظالهمٌ ه ا حدال ااً  لالي ذ  اله الفقهالٌ  ظعاله الظالهمٌ اٌ مَدان الشالسٍعة الظالهمَة ٍهظالظ ان  لالي الفقَالاٌ مَدان الشالسٍعة الظالهمَة ٍهظالظ ان  لالي الفقَال( ( (2

انص ه  مو معللة الفسال من شا ٍة مصدوع القَم  اىادا  الحٌ ااحم  ه  الظها  لًَ َه  جعقَقال ً انص ه  مو معللة الفسال من شا ٍة مصدوع القَم  اىادا  الحٌ ااحم  ه  الظها  لًَ َه  جعقَقال ً 

 للعدالة الظهمَة.للعدالة الظهمَة.

  لهرا الدوػوع جفظَل ظحقف  لَه اٌ اىظ س الق امة. لهرا الدوػوع جفظَل ظحقف  لَه اٌ اىظ س الق امة.( ( (3



 الخاص الدولي القانون في التذريعي الفراغ نظرية
 (عراقيال القانون ب نية رلى دوليا  الذائعة المبادئ آثر مدى في ادتداللية تحليلية درادة)
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 : : مؿء اللراغ مف المشرعمؿء اللراغ مف المشرع( ( )أ)أ

إلػػى إلػػى   يعمػػم المشػػرع ما مػػان يعمػػم المشػػرع ما مػػان   كفيػػوكفيػػوىػػك األػػمكب المعوػػام لوغطيػػة اللػػراغ فػػي الوشػػري د ىػػك األػػمكب المعوػػام لوغطيػػة اللػػراغ فػػي الوشػػري د   
أك أك   المدمكميػة فػي الوشػري  المكجػكم موشػري  أ ػر مكمػؿالمدمكميػة فػي الوشػري  المكجػكم موشػري  أ ػر مكمػؿأك أك   الغمػكضالغمػكضأك أك   صصوغطية النقا وغطية النقا 

ماح لموشري  اللامؽ.  مى اف ليذه المعالجػةد وصػكراف ادػمىما مقمػكؿ كاأ ػر ماح لموشري  اللامؽ.  مى اف ليذه المعالجػةد وصػكراف ادػمىما مقمػكؿ كاأ ػر أك أك   معمؿمعمؿ
ىػػػك مػػػا نريػػػمه كنموغيػػػو فػػػي إطػػػار ونػػػازع القػػػكانيف فػػػي القػػػانكف ىػػػك مػػػا نريػػػمه كنموغيػػػو فػػػي إطػػػار ونػػػازع القػػػكانيف فػػػي القػػػانكف   اأكؿاأكؿفالوصػػػكر فالوصػػػكر   ؛؛مرفػػػكضمرفػػػكض

كالموعمقػة مالممػامئ كالموعمقػة مالممػامئ   ددلممني العراقيلممني العراقيمف القانكف امف القانكف ا  ََّّالعراقي كذلؾ مف   ؿ نص المامة العراقي كذلؾ مف   ؿ نص المامة 
الشا عة مكليان كأ رىا في وغطية النقص كاللراغ في النصكص لجية قصكرىا  ف معالجة الشا عة مكليان كأ رىا في وغطية النقص كاللراغ في النصكص لجية قصكرىا  ف معالجة 

 ة فػي  ة فػي الداالت الملوجمةد كالوي لـ نقؼ  مى دكػـ ليػا فػي النصػكص المكجػكمة كالمشػرر الداالت الملوجمةد كالوي لـ نقؼ  مى دكػـ ليػا فػي النصػكص المكجػكمة كالمشػرر 
 ..-المعمؿالمعمؿ  ُُُُٓٗٓٗللنة للنة   ََْْالممني العراقي رقـ الممني العراقي رقـ -القانكف القانكف ىذا ىذا 

 لة مؿء اللراغلة مؿء اللراغ  وكلى ملوكلى ملقم قم جاؿ يمكف القكؿ اف المشرع منللو جاؿ يمكف القكؿ اف المشرع منللو في م ؿ ىذا المفي م ؿ ىذا الم  

  فػػػػػي الػػػػػوقاء الدمػػػػػكؿ لمعالجػػػػػةفػػػػػي الػػػػػوقاء الدمػػػػػكؿ لمعالجػػػػػةإلييػػػػػا إلييػػػػػا   كتػػػػػ  قا ػػػػػمة  امػػػػػة يلػػػػػونمكتػػػػػ  قا ػػػػػمة  امػػػػػة يلػػػػػونمممفػػػػػي الوشػػػػػري  النافػػػػػذ فػػػػػي الوشػػػػػري  النافػػػػػذ 
 ػػرج  ػػف المػػنيو الػػذم كتػػعو  ػػرج  ػػف المػػنيو الػػذم كتػػعو ننكمالوػػالي ال كمالوػػالي ال   -ممعناىػػا العػػاـممعناىػػا العػػاـ–الملػػوجمات االجوما يػػة الملػػوجمات االجوما يػػة 

   المشرع لوغطية ىذا اللراغ.المشرع لوغطية ىذا اللراغ.

وجػػػو لممما مػػػة كالمطامقػػػة مػػػيف اللػػػراغ الوشػػػريعي وجػػػو لممما مػػػة كالمطامقػػػة مػػػيف اللػػػراغ الوشػػػريعي فيػػػك المفيػػػك الم: : امػػػا الوصػػػكر المرفػػػكضامػػػا الوصػػػكر المرفػػػكض  
الػػػنقص الوشػػػريعي ديػػػث اف اأكؿ يم ػػػؿ المنطقػػػة المورككػػػة مػػػف المشػػػرع  مػػػمان كقصػػػمان الػػػنقص الوشػػػريعي ديػػػث اف اأكؿ يم ػػػؿ المنطقػػػة المورككػػػة مػػػف المشػػػرع  مػػػمان كقصػػػمان ك ك 

  أفأفكػػف كػػف ممالمركنػػة  مػػى قا ػػمة الونػػازع لوكػػكف مو  مػػة كالملػػوجمات الوػػي يالمركنػػة  مػػى قا ػػمة الونػػازع لوكػػكف مو  مػػة كالملػػوجمات الوػػي ي  إتػػلاءإتػػلاءميػػمؼ ميػػمؼ 
  يم ػػؿ اال لػػيكان   يم ػػؿ اال لػػيكان ف المي ػػة االجوما يػػة مقوتػػيات الوجػػارة المكليػػةد امػػا ال ػػاني فػػف المي ػػة االجوما يػػة مقوتػػيات الوجػػارة المكليػػةد امػػا ال ػػاني فػػمػػمػػووكلػػم ووكلػػم 

وشػػػريعيان فػػػي مجػػػاؿ ونظػػػيـ دالػػػة معينػػػة كػػػاف ينمغػػػي  مػػػى المشػػػرع معالجويػػػا ىػػػك مصػػػمم وشػػػريعيان فػػػي مجػػػاؿ ونظػػػيـ دالػػػة معينػػػة كػػػاف ينمغػػػي  مػػػى المشػػػرع معالجويػػػا ىػػػك مصػػػمم 
عالجوياد فيما معمد مطريؽ الوشري  ال دؽ ما ومام آليػات صػياية عالجوياد فيما معمد مطريؽ الوشري  ال دؽ ما ومام آليػات صػياية مموشريعو كالوي يمكف وشريعو كالوي يمكف 

 الوشري  المعركفة مصيغيا الملوكرية كالقانكنية. الوشري  المعركفة مصيغيا الملوكرية كالقانكنية. 

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

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

فيػػك المقصػػكم ك ميػػو وػػمكر ردػػى فيػػك المقصػػكم ك ميػػو وػػمكر ردػػى   دداأكؿاأكؿ  اإيجػػامياإيجػػامي مػػى اف المػػرام ىنػػا ىػػك المعػػم  مػػى اف المػػرام ىنػػا ىػػك المعػػم   
 المدث في معالجاوو المقممةد في إطار الممامئ الشا عة لمقانكف المكلي ال اص.المدث في معالجاوو المقممةد في إطار الممامئ الشا عة لمقانكف المكلي ال اص.

 : : مؿء اللراغ مف القاتيمؿء اللراغ مف القاتي( ( )ب)ب

كىػػػك القػػػانكف كىػػػك القػػػانكف -العراقػػػي العراقػػػي   الشػػػريعة العامػػػة لمقػػػانكف الػػػمكلي ال ػػػاصالشػػػريعة العامػػػة لمقػػػانكف الػػػمكلي ال ػػػاصإلػػػى إلػػػى   مػػػالرجكعمػػػالرجكع  
وتػمف الػنص وتػمف الػنص   -المػمنيالمػمني–ن دػظ مػاف ىػذا القػانكف ن دػظ مػاف ىػذا القػانكف   -ُُُُٓٗٓٗللنة للنة   ْْالممني العراقي رقـ الممني العراقي رقـ 

الصري   مى انو قانكف  اص مالوطميؽد ام قانكف ي اطب القاتي كىك مصمم وطميؽ الصري   مى انو قانكف  اص مالوطميؽد ام قانكف ي اطب القاتي كىك مصمم وطميؽ 
" فػإذا لػـ يكجػم " فػإذا لػـ يكجػم   ::ملقرويػا ال انيػة  مػى مػا يمػيملقرويػا ال انيػة  مػى مػا يمػي  اأكلػىاأكلػىنصػت ماموػو نصػت ماموػو   فقػمفقػمنصكص القانكفد نصكص القانكفد 
مكػػف وطميقػػو دكمػػت المدكمػػة ممقوتػػى العػػرؼ فػػإذا لػػـ يكجػػم فممقوتػػى مكػػف وطميقػػو دكمػػت المدكمػػة ممقوتػػى العػػرؼ فػػإذا لػػـ يكجػػم فممقوتػػى نػػص وشػػريعي ينػػص وشػػريعي ي

ية اأك ر م  مة لنصكص ىذا القانكف مكف الوقيم ممذىب معيف ية اأك ر م  مة لنصكص ىذا القانكف مكف الوقيم ممذىب معيف ل مل مممامئ الشريعة اإممامئ الشريعة اإ
 ..  فإذا لـ يكجم فممقوتى قكا م العمالة"فإذا لـ يكجم فممقوتى قكا م العمالة"

"كولورشم المداكـ في كػؿ "كولورشم المداكـ في كػؿ : :  مى اآلوي مى اآلوي  -ذاوياذاويا  مف المامةمف المامة  –كنصت اللقرة ال ال ة كنصت اللقرة ال ال ة   
الوػػي اقرىػػا القتػػاء كاللقػػو فػػي العػػراؽ  ػػـ فػػي الػػم م اأ ػػرل الوػػي ووقػػارب الوػػي اقرىػػا القتػػاء كاللقػػو فػػي العػػراؽ  ػػـ فػػي الػػم م اأ ػػرل الوػػي ووقػػارب   دكػػاـدكػػاـذلػػؾ ماأذلػػؾ ماأ

 ..((ُ))""قكانينيا م  القكانيف العراقيةقكانينيا م  القكانيف العراقية

يوميف مما وقمـ اف القاتي ىك المعني موطميػؽ النصػكص الوشػريعية كىػك الممػـز يوميف مما وقمـ اف القاتي ىك المعني موطميػؽ النصػكص الوشػريعية كىػك الممػـز   
 : : العمالةد كىك في لميؿ ذلؾ يكاجو ادوماالت موعممةالعمالةد كىك في لميؿ ذلؾ يكاجو ادوماالت موعممةإلى إلى   مإدقاؽ الدؽ كالكصكؿمإدقاؽ الدؽ كالكصكؿ

فػي الليػـ كالوطميػؽد فػي الليػـ كالوطميػؽد   إشػكاليةإشػكاليةكاتدة صريدة جمية ال و ير كاتدة صريدة جمية ال و ير   ان ان ةن يكاجو نصكصةن يكاجو نصكصفوار فوار   
 مػػػػى كفػػػػؽ الطػػػػرؽ  مػػػػى كفػػػػؽ الطػػػػرؽ   -يامتػػػػة يجػػػػب  ميػػػػو وللػػػػيرىايامتػػػػة يجػػػػب  ميػػػػو وللػػػػيرىاأك أك   مميمػػػػةمميمػػػػة  ان ان كوػػػػارة يكاجػػػػو نصكصػػػػكوػػػػارة يكاجػػػػو نصكصػػػػ

ذكؽ  ػػػاؿ ذكؽ  ػػػاؿ إلػػػى إلػػػى   كوػػػارةن أ ػػػرل يكاجػػػو نصكصػػػان ودوػػػاجكوػػػارةن أ ػػػرل يكاجػػػو نصكصػػػان ودوػػػاج  -المعركفػػػة كالمعومػػػمة فػػػي الوللػػػيرالمعركفػػػة كالمعومػػػمة فػػػي الوللػػػير
فيػػي نصػػكص وػػ وي فيػػي نصػػكص وػػ وي   يػػا مد نػػاديػػا مد نػػادكدػػس قػػانكني لػػميـ كصػػكالن لوطميقيػػاد كىػػي مػػا يػػمكر  ميكدػػس قػػانكني لػػميـ كصػػكالن لوطميقيػػاد كىػػي مػػا يػػمكر  مي

                                                           

القوا الالد الع مالالة  اىظالالط الحالالٌ ٍعالالحعَن  هالال  القوا الالد الع مالالة  اىظالالط الحالالٌ ٍعالالحعَن  هالال     حعالالداا    حعالالداا 77-22 ٍعحسظالالل الدشالالسع االالٌ  الال  ٌ الدالالواا  مالالن  ٍعحسظالالل الدشالالسع االالٌ  الال  ٌ الدالالواا  مالالن   1)

 الق ػٌ اٌ اهم اللظوص  لد ج  َقه   لي ازع الوا و. الق ػٌ اٌ اهم اللظوص  لد ج  َقه   لي ازع الوا و. 



 الخاص الدولي القانون في التذريعي الفراغ نظرية
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مصياية  امة كلكنيا مرنة قاممة لموطميػؽ الملػومر ممػا يعػالو الملػودم ات كالملػوجمات مصياية  امة كلكنيا مرنة قاممة لموطميػؽ الملػومر ممػا يعػالو الملػودم ات كالملػوجمات 
  ::مف القانكف الممني العراقيد المصرح ممػا يمػيمف القانكف الممني العراقيد المصرح ممػا يمػي  ُُ//ََُُّّ  العمميةد كم اؿ ذلؾ نص المامةالعمميةد كم اؿ ذلؾ نص المامة

ال كػاف   يمـز اف يككف مدؿ االلوزاـ يير ممنػكع قانكنػان كال م اللػان لمنظػاـ العػاـ لػ مابيمـز اف يككف مدؿ االلوزاـ يير ممنػكع قانكنػان كال م اللػان لمنظػاـ العػاـ لػ ماب"" ال كػاف كا  كا 
 العقم ماط ن". العقم ماط ن". 

دمػو دمػو ممإمطػاؿ كػؿ  قػم كػاف إمطػاؿ كػؿ  قػم كػاف   -كىك في لميؿ وطميؽ القانكفكىك في لميؿ وطميؽ القانكف  –فينا  مى القاتي فينا  مى القاتي   
كلكف اللؤاؿ الميـ ىنا ما ىك تامط كمعيػار النظػاـ العػاـ كلكف اللؤاؿ الميـ ىنا ما ىك تامط كمعيػار النظػاـ العػاـ   ..اآلماباآلمابك ك   م اللان لمنظاـ العاـم اللان لمنظاـ العاـ

 كاآلماب؟ كاآلماب؟ 

لقاتػي لقاتػي د فمػا  مػى اد فمػا  مػى ا((ُ))ىذا ما لـ يجب  نو القانكف الممنيد كال ييره مف القػكانيفىذا ما لـ يجب  نو القانكف الممنيد كال ييره مف القػكانيف  
القاتػي يظيػر كىػك فػي القاتػي يظيػر كىػك فػي أف أف   ذلػؾذلػؾ  ددمكاجيػة ىػذا الػنص مالوللػيرمكاجيػة ىػذا الػنص مالوللػير  إالإالفي م ؿ ىذه الدػاؿ في م ؿ ىذه الدػاؿ 
 نص القانكف ىذاد ذلؾ أننا لنككفنص القانكف ىذاد ذلؾ أننا لنككفكراء المعنى الدرفي لكراء المعنى الدرفي ل  ففيركيرك  وولميؿ ودقيؽ العمؿ انلميؿ ودقيؽ العمؿ ان

 في مكاجية دالة مف داالت اللراغ في القانكف.في مكاجية دالة مف داالت اللراغ في القانكف.

 : : ما يميما يميد ممني  راقيد نصت  مى د ممني  راقيد نصت  مى ََّّمولصيؿ أك رد ن دظ اف المامة مولصيؿ أك رد ن دظ اف المامة لل  

"يوم  فيما لـ يرم مش نو نص في المػكام اللػامقة مػف أدػكاؿ ونػازع القػكانيف ممػامئ "يوم  فيما لـ يرم مش نو نص في المػكام اللػامقة مػف أدػكاؿ ونػازع القػكانيف ممػامئ   
 القانكف المكلي ال اص اأك ر شيك ان".القانكف المكلي ال اص اأك ر شيك ان".

 فيوجمم اللؤاؿ ىنا  ف معنى الممامئ اأك ر شيك ان في القانكف المكلي ال اص؟فيوجمم اللؤاؿ ىنا  ف معنى الممامئ اأك ر شيك ان في القانكف المكلي ال اص؟  

انكف مف قمػؿ انكف مف قمػؿ إكماؿ ىذا اللراغ الموعمم في القإكماؿ ىذا اللراغ الموعمم في القإلى إلى   يتطر القاتييتطر القاتي  -أيتان أيتان -ىنا ىنا   
 المشرع انط قان مف دكمة الوشري  كالممامئ العامة لمقانكف كالنظاـ القانكني العاـ. المشرع انط قان مف دكمة الوشري  كالممامئ العامة لمقانكف كالنظاـ القانكني العاـ. 

ر ايجػػامي لجيػػة ودقيقػػو لغايوػػو ر ايجػػامي لجيػػة ودقيقػػو لغايوػػو ك ك  ػػؿ ىػػذه الدػػاؿ م ػػؿ ىػػذه الدػػاؿ ممممػػ  م دظػػة اف لمقتػػاء فػػي مػػ  م دظػػة اف لمقتػػاء فػػي   
ودكػػيـ ودكػػيـ أك أك   العػػمؿد كلجيػػة إ مالػػو لمنصػػكص ك ػػمـ وجاىميػػاالعػػمؿد كلجيػػة إ مالػػو لمنصػػكص ك ػػمـ وجاىميػػاإلػػى إلػػى   ىػػي الكصػػكؿىػػي الكصػػكؿك ك األػػاس األػػاس 

                                                           

 من الق صون الددصٌ العسا ٌ   لي م  ٍلٌ  من الق صون الددصٌ العسا ٌ   لي م  ٍلٌ    131131صظث الفقسأل الر صَة من الد األ صظث الفقسأل الر صَة من الد األ ( ( (1

  ٍعح س من اللل ا الع ا  وشه خ ص اىظك ا الدحعلقة   ىظوا  الشخظالَة ا ىالَالة  الدَالساخ   ٍ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 اىظك ا الدحعلقة   نصحق    الشسا ات الهشمالة للحظالس  االٌ الو الف  االٌ العقال ز  الحظالس  االٌ   

مالال   الدعصالالوز  مالال   الو الالف  مالال   الد لالالة   الالواصَن الحعالالعَس الص الالسً  ظالال ةس القالالواصَن الحالالٌ جظالالدز مالال   الدعصالالوز  مالال   الو الالف  مالال   الد لالالة   الالواصَن الحعالالعَس الص الالسً  ظالال ةس القالالواصَن الحالالٌ جظالالدز 

 لع شة الدعحهلكَن اٌ اللس   انظحرل ةَة .لع شة الدعحهلكَن اٌ اللس   انظحرل ةَة .
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ر المدػػػكرم كالميػػػـ لمقاتػػػي كالموم ػػػؿ ر المدػػػكرم كالميػػػـ لمقاتػػػي كالموم ػػػؿ ك ك كػػػؿ ذلػػػؾ ىػػػك الػػػمكػػػؿ ذلػػػؾ ىػػػك الػػػم  أىكا ػػػو الش صػػػية كاالىػػػـ مػػػفأىكا ػػػو الش صػػػية كاالىػػػـ مػػػف
اط  ػو التػركرم  مػى نصػكص اط  ػو التػركرم  مػى نصػكص   لجيػةلجيػةموكاصمو المماشر م  الكاقعيف العممي كالعممػيد موكاصمو المماشر م  الكاقعيف العممي كالعممػيد 

ككقكفػػو  مػػى أ ػػر كادػػمث ككقكفػػو  مػػى أ ػػر كادػػمث   -مػػف الجانػػب العممػػيمػػف الجانػػب العممػػي  –القتػػاء القتػػاء   أدكػػاـأدكػػاـالوشػػري  كرأم اللقػػو ك الوشػػري  كرأم اللقػػو ك 
ودميػم كاكوشػاؼ ودميػم كاكوشػاؼ   إلػىإلػى  كصكالن كصكالن   -جانب العمميجانب العمميالالمف مف   –وطكرات كم اتات الوجارة المكلية وطكرات كم اتات الوجارة المكلية 

دػػم كصػػػليا مالممػػامئ الشػػا عة  مػػػى ملػػوكل القػػانكف الػػػمكلي دػػم كصػػػليا مالممػػامئ الشػػا عة  مػػػى ملػػوكل القػػانكف الػػػمكلي إلػػى إلػػى   القكا ػػم الوػػي وكاممػػػتالقكا ػػم الوػػي وكاممػػػت
 ..((ُ))ال اصال اص
 : : سًا: مشروعية ملء الفراغ التشريعيسًا: مشروعية ملء الفراغ التشريعيسادساد  

يكػػػكف موعمػػػمان مػػػف المشػػػرع لجيػػػة المركنػػػة فػػػي يكػػػكف موعمػػػمان مػػػف المشػػػرع لجيػػػة المركنػػػة فػػػي قػػػم قػػػم ش صػػػنا اف اللػػػراغ الوشػػػريعي ش صػػػنا اف اللػػػراغ الوشػػػريعي   
 ء مالنص المرفد اف يجويمء مالنص المرفد اف يجويملمشرع جالمشرع جامعالجة الملوجمات كاف  مى القاتيد كما اف امعالجة الملوجمات كاف  مى القاتيد كما اف ا

 في لميؿ مؿء ىذا اللراغ مما يكا ـ ياية الوشري  كينلجـ م  الممامئ العامة لمقانكف. في لميؿ مؿء ىذا اللراغ مما يكا ـ ياية الوشري  كينلجـ م  الممامئ العامة لمقانكف. 

مػػػف ىنػػػا يدػػػؽ الولػػػاؤؿ  ػػػف التػػػكامط الوػػػي ينمغػػػي ا ومامىػػػا  نػػػم وغطيػػػة ىػػػذا مػػػف ىنػػػا يدػػػؽ الولػػػاؤؿ  ػػػف التػػػكامط الوػػػي ينمغػػػي ا ومامىػػػا  نػػػم وغطيػػػة ىػػػذا   
 اف لألمر مدممات يلورض  مـ وجاكزىا؟ اف لألمر مدممات يلورض  مـ وجاكزىا؟   أـأـاللراغ؟ فيؿ أية وغطية مقمكلة اللراغ؟ فيؿ أية وغطية مقمكلة 

ماه القاتػػي ىػػك ماه القاتػػي ىػػك ىػػىػػاف ال ػػط العػػاـ الػػذم يجػػب اف يلػػير فػػي اف ال ػػط العػػاـ الػػذم يجػػب اف يلػػير فػػي ىػػك ىػػك   الكاتػػ  أكيػػمان الكاتػػ  أكيػػمان   
 مػػػى الندػػػك  مػػػى الندػػػك ك ك الملػػػوكر النافػػػذ كمعػػػض الوشػػػريعات اأ ػػػرل ذات الع قػػػةد الملػػػوكر النافػػػذ كمعػػػض الوشػػػريعات اأ ػػػرل ذات الع قػػػةد    دكػػػاـ دكػػػاـااللوػػػزاـ مااللوػػػزاـ م

 : : اآلوياآلوي

 : : الملوكر النافذالملوكر النافذ  أدكاـأدكاـ  -ُُ
د كفيػو نقػؼ  مػى القا ػمة العامػة المنصػكص د كفيػو نقػؼ  مػى القا ػمة العامػة المنصػكص ََََِِٓٓ  كىك الملػوكر العراقػي للػنةكىك الملػوكر العراقػي للػنة  

 : : فييافييا مييا مالمامة ال انية منود ك  مييا مالمامة ال انية منود ك 
 : : ميف المكلة الرلميد كىك مصمر ألاس الوشري ميف المكلة الرلميد كىك مصمر ألاس الوشري   ل ـل ـاإاإ: : أكالأكال
 ..ل ـل ـاإاإ  أدكاـأدكاـال يجكز لف قانكف يوعارض م   كامت ال يجكز لف قانكف يوعارض م   كامت   -أأ

 ال يجكز لف قانكف يوعارض م  ممامئ الميمقراطية.ال يجكز لف قانكف يوعارض م  ممامئ الميمقراطية.  -بب

                                                           

  َقال ت الد ال اا الشال ةعة االٌ القال صون الالد لٌ   َقال ت الد ال اا الشال ةعة االٌ القال صون الالد لٌ (  او م  ظالحقف  لالي جفظاللَه االٌ اىظال س الدحعلقالة  ح(  او م  ظالحقف  لالي جفظاللَه االٌ اىظال س الدحعلقالة  ح(1

 الخ ص العسا ٌ.الخ ص العسا ٌ.



 الخاص الدولي القانون في التذريعي الفراغ نظرية
 (عراقيال القانون ب نية رلى دوليا  الذائعة المبادئ آثر مدى في ادتداللية تحليلية درادة)
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ال يجكز لف قانكف يوعػارض مػ  الدقػكؽ الدريػات األالػية الػكارمة فػي ىػذا ال يجكز لف قانكف يوعػارض مػ  الدقػكؽ الدريػات األالػية الػكارمة فػي ىػذا   -جج
 الملوكر.الملوكر.

اف ىػػذا الػػنص ىػػك الصػػراط الػػذم ينمغػػي  مػػى المشػػرع الوقيػػم مػػو اف ىػػذا الػػنص ىػػك الصػػراط الػػذم ينمغػػي  مػػى المشػػرع الوقيػػم مػػو  مػػى الػػريـ مػػف  مػػى الػػريـ مػػف   
ف ا ومػػار ف ا ومػػار مػػمػػاف ىػػذا ال يمنػػ  اف ىػػذا ال يمنػػ    إالإالكىػػك فػػي لػػميؿ وشػػري  القػػكانيف المندػػمرة  ػػف الملػػوكرد كىػػك فػػي لػػميؿ وشػػري  القػػكانيف المندػػمرة  ػػف الملػػوكرد 

 مـ ال ركج  نيا  مـ ال ركج  نيا ك ك ىذه المامة قا مة  امة ينمغي  مى القاتيد كدوى اللقيود الوقيم ميا ىذه المامة قا مة  امة ينمغي  مى القاتيد كدوى اللقيود الوقيم ميا 
لوغطيػة اللػركض كالدػاالت الوػي لوغطيػة اللػركض كالدػاالت الوػي   كىك في طريؽ وش يص كتمط الممامئ الشا عة مكليان كىك في طريؽ وش يص كتمط الممامئ الشا عة مكليان 

 يا.يا.أدكامأدكاملـ ولعؼ النصكص الشا صة في   جيا كمياف لـ ولعؼ النصكص الشا صة في   جيا كمياف 

 : : المعمؿ النافذالمعمؿ النافذ  ُُُُٓٗٓٗللنة للنة   ََْْالقانكف الممني العراقي رقـ القانكف الممني العراقي رقـ   أدكاـأدكاـ-ِِ

اللػػػػيما فػػػػي مكتػػػػكع اللػػػػيما فػػػػي مكتػػػػكع –ىػػػػك الشػػػػريعة العامػػػػة لمقػػػػانكف الػػػػمكلي ال ػػػػاص العراقػػػػي ىػػػػك الشػػػػريعة العامػػػػة لمقػػػػانكف الػػػػمكلي ال ػػػػاص العراقػػػػي   
ب الومييػػػمم منػػػود ودػػػت إطػػػار ب الومييػػػمم منػػػود ودػػػت إطػػػار كفػػػي المػػػاكفػػػي المػػػا  -المػػػمنيالمػػػمني–اف ىػػػذا القػػػانكف اف ىػػػذا القػػػانكف   الم دػػػظالم دػػػظ  -الونػػػازعالونػػػازع

العامةد جاء العامةد جاء   دكاـدكاـر ماأر ماأاللصؿ اأكؿ كالمعنكف موطميؽ القانكفد كفي اللرع اأكؿ المؤطى اللصؿ اأكؿ كالمعنكف موطميؽ القانكفد كفي اللرع اأكؿ المؤطى 
"ولػػػػػرم "ولػػػػػرم   ::كالمصػػػػردة ممػػػػػا يمػػػػيكالمصػػػػردة ممػػػػػا يمػػػػي  اأكلػػػػىاأكلػػػػىملقرويػػػػػا ملقرويػػػػػا   اأكلػػػػىاأكلػػػػىمنصػػػػكص منيػػػػاد نػػػػػص المػػػػامة منصػػػػكص منيػػػػاد نػػػػػص المػػػػامة 

فػي فػي أك أك   النصكص الوشريعية  مى جمي  الملا ؿ الوي ووناكليا ىػذه النصػكص فػي للظيػاالنصكص الوشريعية  مى جمي  الملا ؿ الوي ووناكليا ىػذه النصػكص فػي للظيػا
 ..فدكاىا"فدكاىا"

يمكف فيـ اف يمكف فيـ اف د د -اللاللةاللاللةكماقي المكام كماقي المكام   -ىذه المامةد الوي وقمـ وميانياىذه المامةد الوي وقمـ وميانيا  مالومقيؽ فيمالومقيؽ في  
 : : اإطار العاـ لمتكامط الكارمة في القانكف الممنيد ووم ؿ مما يمياإطار العاـ لمتكامط الكارمة في القانكف الممنيد ووم ؿ مما يمي

  مـ م اللة النظاـ العاـ كاآلماب العامة. مـ م اللة النظاـ العاـ كاآلماب العامة. -  أأ
  مـ ال ركج  ف النصكص الوشريعية النافذة كالمعمكؿ ميا. مـ ال ركج  ف النصكص الوشريعية النافذة كالمعمكؿ ميا.   -  بب
ر المدممة اللوقاء النصكص الوشريعيةد كىػي فػي مػكرم مد نػا ر المدممة اللوقاء النصكص الوشريعيةد كىػي فػي مػكرم مد نػا االلوزاـ مالمصامااللوزاـ مالمصام   -  تت

القتػػػػاء فػػػػي الػػػػم م القتػػػػاء فػػػػي الػػػػم م أك أك   اللقػػػػواللقػػػػوأك أك   الوػػػػي اقرىػػػػا الوشػػػػري الوػػػػي اقرىػػػػا الوشػػػػري   أدكػػػػاـأدكػػػػاـاا  ::ىػػػػذا ووم ػػػػؿ مػػػػػىػػػػذا ووم ػػػػؿ مػػػػػ
مػػاؿ قػػيـ مػػاؿ قػػيـ اأ ػػرلد لػػكاء اقورمػػت قكانينيػػا مػػف القػػانكف العراقػػي اـ الد أننػػا ىنػػا قً اأ ػػرلد لػػكاء اقورمػػت قكانينيػػا مػػف القػػانكف العراقػػي اـ الد أننػػا ىنػػا قً 

ية كاجوما يػػة ية كاجوما يػػة مكليػػة مرومطػػة ممؤشػػرات الوجػػارة المكليػػة كوطكراويػػا كم لػػس ليالػػمكليػػة مرومطػػة ممؤشػػرات الوجػػارة المكليػػة كوطكراويػػا كم لػػس ليالػػ
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  أ رلد شريطة  مـ ال ركج  ف التكامط الوشػريعية العامػة فػي القػانكف العراقػيأ رلد شريطة  مـ ال ركج  ف التكامط الوشػريعية العامػة فػي القػانكف العراقػي
 النظاـ العاـ كاآلماب.النظاـ العاـ كاآلماب.أك أك 

كوكجيػػػات اللقػػػو كالقتػػػاء كوكجيػػػات اللقػػػو كالقتػػػاء   أدكػػػاـأدكػػػاـاف المقصػػػم مػػػف اف المقصػػػم مػػػف إلػػػى إلػػػى   مػػػ  االلولػػػات أكيػػػمان جػػػمان مػػػ  االلولػػػات أكيػػػمان جػػػمان   
نمػػ  ييالمقػػارف ال يػػ والمقػػارف ال يػػ و نمػػالػػوجامةن لوصػػكر مصػػامر القا ػػمة القانكنيػػة فػػي القػػانكف المػػمنيد كا  ا ا الػػوجامةن لوصػػكر مصػػامر القا ػػمة القانكنيػػة فػػي القػػانكف المػػمنيد كا 

ودػػػت ملػػػونم الممػػػامئ الشػػػا عة مكليػػػان د كذلػػػؾ اذا ا ػػػذنا ماال ومػػػار طميعػػػة ك صكصػػػية ودػػػت ملػػػونم الممػػػامئ الشػػػا عة مكليػػػان د كذلػػػؾ اذا ا ػػػذنا ماال ومػػػار طميعػػػة ك صكصػػػية 
كوقميميػػة قكا ػػم القػػانكف كوقميميػػة قكا ػػم القػػانكف   -نلػػمينلػػمي-كمركنػػة القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص فػػي قمػػاؿ  مػػات كجمػػكمكمركنػػة القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص فػػي قمػػاؿ  مػػات كجمػػكم

 الممني.الممني.

ذلؾ مرا ػاة ملػرمة أ ػرل فػي يايػة اال ومػار اال كىػي االلوػزاـ م كامػت ذلؾ مرا ػاة ملػرمة أ ػرل فػي يايػة اال ومػار اال كىػي االلوػزاـ م كامػت إلى إلى   أتؼأتؼ  
نمػػػا ال كامػػت الوػػي يمكػػػف لػػ ملػػ مكلػػػيس ولاصػػيؿ اللقػػو اإكلػػػيس ولاصػػيؿ اللقػػو اإ  يةديةدلػػ ملػػ مالشػػريعة اإالشػػريعة اإ  أدكػػاـأدكػػاـ نمػػػا ال كامػػت الوػػي يمكػػػف يد كا  يد كا 

فيميا  مى انيا قطعيات الشريعة ال اموة مالنصكص الصريدة في الكوػاب الكػريـ كاللػنة فيميا  مى انيا قطعيات الشريعة ال اموة مالنصكص الصريدة في الكوػاب الكػريـ كاللػنة 
 كم اإنلاني مما يدقؽ تامط العمؿكم اإنلاني مما يدقؽ تامط العمؿتاء العاـ لمكجتاء العاـ لمكجللالمشرفةد كالوي وموقي قطعان في الالمشرفةد كالوي وموقي قطعان في ال

ية يػ وي فػي ية يػ وي فػي لػ ملػ مالشػريعة اإالشػريعة اإ  أدكػاـأدكػاـ كامت  كامت فااللوزاـ مفااللوزاـ مد د ((ُ))كالملاكاة كودقيؽ كرامة اإنلافكالملاكاة كودقيؽ كرامة اإنلاف
مصػػمران كقيػػمان ينمغػػي  ػػمـ وجػػاكزه مصػػمران كقيػػمان ينمغػػي  ػػمـ وجػػاكزه   -االلوػػزاـ مالشػػريعةااللوػػزاـ مالشػػريعة–جانػػب الػػنص الملػػوكرم ما ومػػاره جانػػب الػػنص الملػػوكرم ما ومػػاره 

لػػػنص القػػػانكنيد كمػػػا كيشػػػ ص ىػػػذا لػػػنص القػػػانكنيد كمػػػا كيشػػػ ص ىػػػذا اامالنلػػػمة لممشػػػرع كىػػػك فػػػي طريػػػؽ كتػػػ  صػػػياية مالنلػػػمة لممشػػػرع كىػػػك فػػػي طريػػػؽ كتػػػ  صػػػياية 
اران اران مككنػػو منػػمككنػػو منػػ  -المػػمني كاأدػػكاؿ الش صػػيةالمػػمني كاأدػػكاؿ الش صػػية  –االلوػػزاـ فػػي جانػػب الػػنص القػػانكني العػػامم االلوػػزاـ فػػي جانػػب الػػنص القػػانكني العػػامم 

طػػاران  طػػاران كا  يلوػػرض مالقاتػػي ولعيمػػو كالوقيػػم مػػو  مػػى ملػػوكل فيػػـ الػػنص الشػػر ي فػػي مدػػكر يلوػػرض مالقاتػػي ولعيمػػو كالوقيػػم مػػو  مػػى ملػػوكل فيػػـ الػػنص الشػػر ي فػػي مدػػكر   كا 
ودقيػؽ العػمؿ كالملػػاكاة كمػاقي الملػرمات اإنلػػانية ودقيػؽ العػمؿ كالملػػاكاة كمػاقي الملػرمات اإنلػػانية   أمأمالوقا ػو مالممػامئ القانكنيػة العامػػةد الوقا ػو مالممػامئ القانكنيػة العامػػةد 

مركنػػػة القػػػانكف الػػػمكلي ال ػػػاص مركنػػػة القػػػانكف الػػػمكلي ال ػػػاص إلػػػى إلػػػى   اأ ػػػرل. ككػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي جػػػك مػػػف االلولػػػات الوػػػاـاأ ػػػرل. ككػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي جػػػك مػػػف االلولػػػات الوػػػاـ
 . . ((ِ))لية كالما ميةلية كالما ميةكملوجمات ملا ميو المك كملوجمات ملا ميو المك 

                                                           

( ظالالحقف  لالالي جف طالالَل االالرا اىمالالس االالٌ  عالالد معالالحقل  فلعالالفة  وا الالد جلالال شع اىظالالوا  الشخظالالَة  الالَن ( ظالالحقف  لالالي جف طالالَل االالرا اىمالالس االالٌ  عالالد معالالحقل  فلعالالفة  وا الالد جلالال شع اىظالالوا  الشخظالالَة  الالَن (1

 الحلطَل الظهمٌ  الحصدٍد الحشسٍعٌ. الحلطَل الظهمٌ  الحصدٍد الحشسٍعٌ. 

صاا  اله  إذ ان صاا  اله  إذ ان ( مو انلحف ت اىاَد إلي اصه لَط االل مال  ٍوطالف   لد ال اا الع مالة للقال صون ٍل ًالٌ انلحال( مو انلحف ت اىاَد إلي اصه لَط االل مال  ٍوطالف   لد ال اا الع مالة للقال صون ٍل ًالٌ انلحال(2

الدشسع  د ٍحص ال  دداً  اظالداً مالن اىطالو  الفكسٍالة ل  ٍالساغ العدالل  هال   االئذا لاظالط  الن مرالل 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 اكرا جوشه اعلي الق ػٌ العَس  قؼ ةه  اق ً نجص ا الدشسع  إن ال   ظالدا معالللة جحعلالي  حظالعَط 

 ..1414ظ  ي  صظ  ي  صالق صون  لَط  ظدا ظد الفسال اٌ الق صون. ٍهظظ ذلك  ض.  ا زص زٍص  مظدز الق صون  لَط  ظدا ظد الفسال اٌ الق صون. ٍهظظ ذلك  ض.  ا زص زٍص  مظدز 



 الخاص الدولي القانون في التذريعي الفراغ نظرية
 (عراقيال القانون ب نية رلى دوليا  الذائعة المبادئ آثر مدى في ادتداللية تحليلية درادة)
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أ يػػران مػػف  ػػ ؿ م دظػػة اف قكا ػػم القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص الػػكارمة فػػي القػػانكف أ يػػران مػػف  ػػ ؿ م دظػػة اف قكا ػػم القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص الػػكارمة فػػي القػػانكف   
المػػػمني وكصػػػؼ مانيػػػا قكا ػػػم  اصػػػة وػػػرومط مع قػػػات ووتػػػمف  نصػػػران اجنميػػػان فػػػي ًقمػػػاؿ المػػػمني وكصػػػؼ مانيػػػا قكا ػػػم  اصػػػة وػػػرومط مع قػػػات ووتػػػمف  نصػػػران اجنميػػػان فػػػي ًقمػػػاؿ 

القا ػػػػمة الكميػػػػة الموتػػػػمنة القا ػػػػمة الكميػػػػة الموتػػػػمنة إلػػػػى إلػػػػى    مكميػػػػة قكا ػػػػم القػػػػانكف المػػػػمنيد لػػػػذا يمكػػػػف االلػػػػونام مكميػػػػة قكا ػػػػم القػػػػانكف المػػػػمنيد لػػػػذا يمكػػػػف االلػػػػونام
 نكف المكلي ال اص لعمكمية القانكف الممني.نكف المكلي ال اص لعمكمية القانكف الممني.مو صيص قكا م القامو صيص قكا م القا

 املبحث الثانٍ
تطبُقات سد الفراغ التشرَعٍ يف القانىن الدويل اخلاص 

 (1)العراقٍ
 ا يعرؼ مالممامئ الشا عة مكلياندا يعرؼ مالممامئ الشا عة مكلياندكىي ملا ؿ ن دظ مماىا الطميعي في ظؿ مكىي ملا ؿ ن دظ مماىا الطميعي في ظؿ م  

 : : كىك ما لنلصؿ فيو القكؿد  مى كفؽ النقاط اآلويةكىك ما لنلصؿ فيو القكؿد  مى كفؽ النقاط اآلوية
 : : الشائعة دولياً الشائعة دولياً : ماهية المبادئ : ماهية المبادئ أوالً أوالً 

ممػػامئ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص اأك ػػر شػػيك اند ممػػامئ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص اأك ػػر شػػيك اند أك أك   وعػػرؼ الممػػامئ الشػػا عة مكليػػان وعػػرؼ الممػػامئ الشػػا عة مكليػػان   
  "جممػػة الدمػػكؿ الوػػي ولػػو مص مػػف اأصػػكؿ اللنيػػة لمػػامة الونػػازع مقركنػػة أديانػػػان "جممػػة الدمػػكؿ الوػػي ولػػو مص مػػف اأصػػكؿ اللنيػػة لمػػامة الونػػازع مقركنػػة أديانػػػان : : م نيػػام نيػػا

 ..((ِ))ما ومارات ليالية"ما ومارات ليالية"

 : : وعريليا مما يميوعريليا مما يميإلى إلى   مينما يوجو جانب ا ر مف اللقومينما يوجو جانب ا ر مف اللقو  

ا م الوي اكولمت طامعان  الميػان ملػمب طميعويػا المشػوركة كودررىػا ا م الوي اكولمت طامعان  الميػان ملػمب طميعويػا المشػوركة كودررىػا "مجمك ة القك "مجمك ة القك   
مػػف ال صكصػػيات الكطنيػػة  نػػم كتػػعيا لمدمػػكؿ المقنعػػة كالمنطقيػػة فػػي ونػػازع القػػكانيف. مػػف ال صكصػػيات الكطنيػػة  نػػم كتػػعيا لمدمػػكؿ المقنعػػة كالمنطقيػػة فػػي ونػػازع القػػكانيف. 

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

ٍدكالالن ان صقالالف  لالالي جظالالوزات  دٍالالدأل لدفهالالوا الفالالسال االالٌ القالال صون الالالد لٌ الخالال ص؛   لػالال اة لدالال  ٍدكالالن ان صقالالف  لالالي جظالالوزات  دٍالالدأل لدفهالالوا الفالالسال االالٌ القالال صون الالالد لٌ الخالال ص؛   لػالال اة لدالال    ((1  

   ح الال زا مالالن مواصالالو ج  َالالي القالال صون    ح الال زا مالالن مواصالالو ج  َالالي القالال صون   -ظالاللراسا   ملهالال  ظ لالالة انذالالس انٍصالال  ٌ لدفعالالو  الللالال ا العالال اظالاللراسا   ملهالال  ظ لالالة انذالالس انٍصالال  ٌ لدفعالالو  الللالال ا العالال ا

انشل الالٌ ظالالداً انشل الالٌ ظالالداً إذ جعالالل  وا الالد  الال صون   ػالالٌ اللالالصاع معالالل القوا الالد الدعالالح عدأل مالالن القالال صون إذ جعالالل  وا الالد  الال صون   ػالالٌ اللالالصاع معالالل القوا الالد الدعالالح عدأل مالالن القالال صون   -انشل الالٌانشل الالٌ

للفسال الحشسٍعٌ الرً ٍخلفاله انذالس العالل ٌ انظالح ع اً للللال ا العال ا   لكللال  ظلقحظالس  لالي  عالغ 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  .الفس ع ااحد م ً  جساَصاً  لي جلظَط انطل اٌ الدص  .

ٍسى ارا الص صب من الفقه ان  وا د جلال شع القالواصَن ج لالي  لالي ا ح ال زات الَالة   صوصَالة   لكلهال   الد ٍسى ارا الص صب من الفقه ان  وا د جلال شع القالواصَن ج لالي  لالي ا ح ال زات الَالة   صوصَالة   لكلهال   الد ( ( (2

 ً صحَصة جدخل  وامل ظَ ظَة  لدصٍد من الحفظَل  اظدالد   الد الكالسٍم ظالهمة   لالم    الدأل  ً صحَصة جدخل  وامل ظَ ظَة  لدصٍد من الحفظَل  اظدالد   الد الكالسٍم ظالهمة   لالم    الدأل جصب لظَ صجصب لظَ ص

  م   عدا .  م   عدا .   2323  ص  ص17711771  ااز الصه  الصدٍدأل  مظس    ااز الصه  الصدٍدأل  مظس  11الحل شع  انخحَ ز  َن الشساةو  زالحل شع  انخحَ ز  َن الشساةو  ز



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والدياديةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية
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ي ودكلػػت ي ودكلػػت الشػػا عة مكليػػان ىػػي؛ االفكػػار كالممػػامئ الوػػالشػػا عة مكليػػان ىػػي؛ االفكػػار كالممػػامئ الوػػ  ممػػامئممػػامئامػػا ندػػف فنػػرل مػػاف الامػػا ندػػف فنػػرل مػػاف ال  
-الػػس وشػػريعية كطنيػػة ك الميػػة نويجػػة م ملػػويا لمكاقػػ  العممػػي كالعممػػيالػػس وشػػريعية كطنيػػة ك الميػػة نويجػػة م ملػػويا لمكاقػػ  العممػػي كالعممػػيإلػػى إلػػى   ما ويامىػػاما ويامىػػا
العػػاـ كالػػمكلي كيوروػػب  مػػى االلوػػزاـ ميػػا ودقيػػؽ اىػػماؼ الوشػػري  كمقوتػػيات العػػاـ كالػػمكلي كيوروػػب  مػػى االلوػػزاـ ميػػا ودقيػػؽ اىػػماؼ الوشػػري  كمقوتػػيات   -اللػػمككياللػػمككي

ام وشػري  ام وشػري  إليػو إليػو   الوطكر العالمي ممعمه الوجارم كاالقوصاممد كوشكؿ منمعػان كاصػ ن يلػونمالوطكر العالمي ممعمه الوجارم كاالقوصاممد كوشكؿ منمعػان كاصػ ن يلػونم
 لمعاًلجة لمملودم اتد في دمكم مايلرتو الوشري  مف تكامط.لمعاًلجة لمملودم اتد في دمكم مايلرتو الوشري  مف تكامط.وعكزه النصكص اوعكزه النصكص ا

 : : ثانيًا: مركز المبادئ الشائعة دولياً ثانيًا: مركز المبادئ الشائعة دولياً 

يقصػػم ميػػذه النقطػػة ميػػاف دػػمكم ىػػذه الممػػامئ كمكقعيػػا مػػف مػػيف مصػػامر القػػانكف يقصػػم ميػػذه النقطػػة ميػػاف دػػمكم ىػػذه الممػػامئ كمكقعيػػا مػػف مػػيف مصػػامر القػػانكف   
 : : المكلي ال اصد  مى الندك اآلويالمكلي ال اصد  مى الندك اآلوي

 : : دمكم الممامئدمكم الممامئ -ُُ

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

ممػػا يعنػػي اف ممػػا يعنػػي اف   ددنكف الػػمكلي ال ػػاص اأك ػػر شػػيك ان"نكف الػػمكلي ال ػػاص اأك ػػر شػػيك ان"مػػف أدػػكاؿ ونػػازع القػػكانيف ممػػامئ القػػامػػف أدػػكاؿ ونػػازع القػػكانيف ممػػامئ القػػا
دكـ ىذه الممامئ موعمؽ ممكتكع كادم مف مكاتي  القانكف المكلي ال ػاص كىػك ونػازع دكـ ىذه الممامئ موعمؽ ممكتكع كادم مف مكاتي  القانكف المكلي ال ػاص كىػك ونػازع 

 القكانيفد ىذا مف جية.القكانيفد ىذا مف جية.

د ملػػوقاة د ملػػوقاة ََّّمػف جيػػة أ ػػرل وكجػم م دظػػة أ ػػرل ميمػةد فػػي نيايػػة نػص المػػامةمػف جيػػة أ ػػرل وكجػم م دظػػة أ ػػرل ميمػةد فػػي نيايػػة نػص المػػامة  
وػػكدي ىػػذه العمػػارة مػػاف ىػػذه الممػػامئ وكػػرس ممػػمأ  امػػان مقػػرران وػػكدي ىػػذه العمػػارة مػػاف ىػػذه الممػػامئ وكػػرس ممػػمأ  امػػان مقػػرران ففمػػف ملرمة)اأك ػػر شػػيك ان( مػػف ملرمة)اأك ػػر شػػيك ان( 

  -دوػػػى ايمػػػب الدػػػرؼ كالميػػػف كدقػػػكؿ الومػػػامؿ الوجػػػارمدوػػػى ايمػػػب الدػػػرؼ كالميػػػف كدقػػػكؿ الومػػػامؿ الوجػػػارمأك أك   ددايمػػػب الػػػمكؿايمػػػب الػػػمكؿأك أك   فػػػي كافػػػةفػػػي كافػػػة
 ..-المكاء كىكذاالمكاء كىكذاأك أك   االلكوركنياتااللكوركنياتأك أك   كوجارة الدمكبكوجارة الدمكب

–ميػػػذا ي ومػػػؼ مكقػػػؼ القػػػانكف العراقػػػي  ػػػف القػػػانكف المػػػمني المصػػػرمد كالػػػذم ميػػػذا ي ومػػػؼ مكقػػػؼ القػػػانكف العراقػػػي  ػػػف القػػػانكف المػػػمني المصػػػرمد كالػػػذم   
مف المشركع الومييمم لمقانكف المػمني مف المشركع الومييمم لمقانكف المػمني   ْْٓٓكاف نصو اللامؽد في ظؿ المامة كاف نصو اللامؽد في ظؿ المامة   -المصرمالمصرم

                                                                                                                                                      

 الدالالوؽن  مساالالص  الدالالوؽن  مساالالص   21162116لعالاللة لعالاللة   2626(   الال ض الع الالواً  شالالسض لظكالال ا  الال صون الصلعالالَة العسا َالالة ز الالم (   الال ض الع الالواً  شالالسض لظكالال ا  الال صون الصلعالالَة العسا َالالة ز الالم 1)

  ظَالد ٍشالَس الدؤلالف إلالي    ظَالد ٍشالَس الدؤلالف إلالي  2424  ص  ص21152115مكح ة العلهوزً   ًداا(  صشس  َس ت مكح ة العلهوزً   ًداا(  صشس  َس ت     11اىش صب  ؽاىش صب  ؽ

اشالال ا  لالالٌ طالال ا   جلالال شع القالالواصَن االالٌ الد الال اا الع مالالة  العلالالو  الوطالالفَة الدقالالسزأل االالٌ الحشالالسٍو اشالال ا  لالالٌ طالال ا   جلالال شع القالالواصَن االالٌ الد الال اا الع مالالة  العلالالو  الوطالالفَة الدقالالسزأل االالٌ الحشالالسٍو 

    66.  اؤاا اٍب  الق صون الد لٌ الخ ص  جل شع القواصَن  ؽ.  اؤاا اٍب  الق صون الد لٌ الخ ص  جل شع القواصَن  ؽ4242  ص  ص17241724الدظسً  الظكلدزٍة الدظسً  الظكلدزٍة 

 ..123123  ص  ص17721772ش معة امشي  ش معة امشي  
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ػ  إالإالالمصرمد يطامؽ نص القانكف العراقيد المصرمد يطامؽ نص القانكف العراقيد  ػاف  مارة " اأك ر شػيك ان" دي ذفت مػف الػنص ذفت مػف الػنص اف  مارة " اأك ر شػيك ان" دي
ا ومار ا ومار   أمأمإلى إلى   أك ر الدمكؿ ركاجان مكف النظرأك ر الدمكؿ ركاجان مكف النظرإلى إلى   و ذ ذريعة ل لوجاءو ذ ذريعة ل لوجاءالنيا ي دوى ال وي النيا ي دوى ال وي 

 ..((ُ))أ رأ ر

ىذه الممامئ ىذه الممامئ إلى إلى   لكننا ال نولؽ م  ىذا الوصكر لجية انو دوى في دالة االلوناملكننا ال نولؽ م  ىذا الوصكر لجية انو دوى في دالة االلونام  
فػاف األػس الداكمػة  مػى الوشػري  ىػي األػاس فػي وكجيػو مكصػمة ولعيػؿ ىػذه الممػامئ فػاف األػس الداكمػة  مػى الوشػري  ىػي األػاس فػي وكجيػو مكصػمة ولعيػؿ ىػذه الممػامئ 

لة الونػػػازع ا ومػػػامان  مػػػى ممػػػامئ لة الونػػػازع ا ومػػػامان  مػػػى ممػػػامئ   القػػػكؿ مدػػػؿ ملػػالقػػػكؿ مدػػػؿ ملػػ  لػػػادة الما ميػػػةد فػػػ  يمكػػف مػػػ  ن لػػػادة الما ميػػػةد فػػػ  يمكػػف مػػػ  ن فػػي الفػػي ال
 ..((ِ))دوى في مصردوى في مصرأك أك   شا عة ووعارض كالنظاـ العاـ كاآلماب في العراؽدشا عة ووعارض كالنظاـ العاـ كاآلماب في العراؽد

 

 : : مكق  المممأمكق  المممأ -ِِ

  انكف المػمني العراقػيد فكػرة أكليػةانكف المػمني العراقػيد فكػرة أكليػةد مػف القػد مػف القػََّّ  نػص المػامةنػص المػامةإلػى إلػى   ينقمح لمل النظرينقمح لمل النظر  
أك ػػػر شػػػيك ان  مػػػى العػػػرؼ كمػػػاقي المصػػػامر اأ ػػػرل أك ػػػر شػػػيك ان  مػػػى العػػػرؼ كمػػػاقي المصػػػامر اأ ػػػرل وقػػػميـ الممػػػامئ المكليػػػة اوقػػػميـ الممػػػامئ المكليػػػة ا  ::ملامىػػػاملامىػػػا

اف اف   إالإاللمقػػػانكف الػػػمكلي ال ػػػاص  نػػػم مداكلػػػة إيجػػػام دػػػؿ لمونػػػازع الم ػػػار إمػػػاـ القاتػػػي. لمقػػػانكف الػػػمكلي ال ػػػاص  نػػػم مداكلػػػة إيجػػػام دػػػؿ لمونػػػازع الم ػػػار إمػػػاـ القاتػػػي. 
انػػو كفػػي اأدػػكاؿ الوػػي لػػـ يػػرم فييػػا نػػص كال يجػػػم انػػو كفػػي اأدػػكاؿ الوػػي لػػـ يػػرم فييػػا نػػص كال يجػػػم   ::ولصػػيؿ مػػؤماهولصػػيؿ مػػؤماهإلػػى إلػػى   المعالجػػة ووجػػوالمعالجػػة ووجػػو

ل اصد كىذا يعني اف ل اصد كىذا يعني اف القاتي  رفان فعميو اف يطمؽ الممامئ العامة في القانكف المكلي االقاتي  رفان فعميو اف يطمؽ الممامئ العامة في القانكف المكلي ا
 ىذه الممامئ وقمـ  مى كؿ المصامر الرلمية كالولليرية ما    الوشري  كالعرؼ.ىذه الممامئ وقمـ  مى كؿ المصامر الرلمية كالولليرية ما    الوشري  كالعرؼ.

  فٍ فٍ عػػيٌ عػػيٌ مت قا ػػمة  رفيػػة وي مت قا ػػمة  رفيػػة وي ًجػػًجػػالعػػرؼ اف كي العػػرؼ اف كي إلػػى إلػػى   أكالن أكالن     مػػف الكاتػػ  اف القاتػػي يرجػػمػػف الكاتػػ  اف القاتػػي يرجػػفف""  
العػػػرؼ يقػػػـك مقػػػاـ العػػػرؼ يقػػػـك مقػػػاـ أف أف   لة مػػػف ملػػػا ؿ ونػػػازع القػػػكانيفدلة مػػػف ملػػػا ؿ ونػػػازع القػػػكانيفد  القػػػانكف الكاجػػػب وطميقػػػو فػػػي ملػػػالقػػػانكف الكاجػػػب وطميقػػػو فػػػي ملػػػ

ود فػػاف لػػـ يجػػم القاتػػي  رفػػان طمػػؽ ممػػامئ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص " ود فػػاف لػػـ يجػػم القاتػػي  رفػػان طمػػؽ ممػػامئ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص " الػػنص  نػػم ييامػػالػػنص  نػػم ييامػػ

                                                           

ٍهظظ جفظَل الكها  الن مو الف الدشالسع الدظالسً  معدالد ادال   اهدالٌ  لطالو  القال صون الالد لٌ ٍهظظ جفظَل الكها  الن مو الف الدشالسع الدظالسً  معدالد ادال   اهدالٌ  لطالو  القال صون الالد لٌ ( ( (1

 . . 3636 ص ص17551755  الداز الدظسٍة لل    ة  صشس ااز ال  لب  الظكلدزٍة  مظس    الداز الدظسٍة لل    ة  صشس ااز ال  لب  الظكلدزٍة  مظس  11الخ ص  ؽالخ ص  ؽ

لعل االرا القل  الة االٌ الحالٌ ااعالث االرا الص صالب مالن الفقاله  إلالي الحعسٍالف الدحقالدا االٌ ل الها لد ال اا لعل االرا القل  الة االٌ الحالٌ ااعالث االرا الص صالب مالن الفقاله  إلالي الحعسٍالف الدحقالدا االٌ ل الها لد ال اا ( ( (2

 ن الد لٌ الخ ص.ن الد لٌ الخ ص.الق صوالق صو
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تػؿ  مػى ممػامئ تػؿ  مػى ممػامئ لى لى شيك ان"د كليذه الممامئ مف لمات المقة كالكتكح ما يجعميا وي شيك ان"د كليذه الممامئ مف لمات المقة كالكتكح ما يجعميا وي   اأك راأك ر
   ..((ُ))القانكف الطميعي ملمب و صصيا في نادية معينة مف نكادي القانكف"القانكف الطميعي ملمب و صصيا في نادية معينة مف نكادي القانكف"

–ىػػػذا الوصػػػكر ىػػػذا الوصػػػكر  مػػػى  مػػػى   -فػػػي العػػػراؽ كمصػػػرفػػػي العػػػراؽ كمصػػػر–الم دػػػظ ىنػػػا اولػػػاؽ كممػػػة اللقػػػو الم دػػػظ ىنػػػا اولػػػاؽ كممػػػة اللقػػػو   
 القانكف المكلي ال اص  مى العرؼالقانكف المكلي ال اص  مى العرؼ  لجية اف المشرع لـ يقصم وقميـ ممامئلجية اف المشرع لـ يقصم وقميـ ممامئ  -اأ يراأ ير

نما قصم مو وقميميا  مى المصامر اأ رل الوي ومي العرؼ نما قصم مو وقميميا  مى المصامر اأ رل الوي ومي العرؼكا   ..((ِ))كا 

 : : يياال اننا نوصكر انو يمكف فرض دؿ ا ر مم دظة ما يماال اننا نوصكر انو يمكف فرض دؿ ا ر مم دظة ما يم  

 ػراؼ ك ػامات  ػراؼ ك ػامات االك ػر شػيك ان ليلػت فػي اصػميا اال ااالك ػر شػيك ان ليلػت فػي اصػميا اال ا  ممػامئممػامئالغالب اف ىذه الالغالب اف ىذه ال  -ُُ
مػاأ راؼ كمالوػالي مػاأ راؼ كمالوػالي   ممػامئممػامئقكا م وشػريعية كممػامئ مكليػة ديػث وموػزج ىػذه القكا م وشػريعية كممػامئ مكليػة ديػث وموػزج ىػذه الإلى إلى   وطكرتوطكرت

 تركرةتركرةأك أك   ليس مف ومييز كورجي  مينيما.ليس مف ومييز كورجي  مينيما.

  أىميػةأىميػةاف العرؼ لـ يعم يدوػؿ اف العرؼ لـ يعم يدوػؿ   اأكؿاأكؿ مى العرؼد للمميف  مى العرؼد للمميف   ممامئممامئوقميـ ىذه الوقميـ ىذه ال  -ِِ
ية القػػانكف الػػمكلي ية القػػانكف الػػمكلي د كاللػػمب ال ػػاني  صكصػػد كاللػػمب ال ػػاني  صكصػػ((ّ))كميػػرة فػػي ميػػماف القػػانكف الػػمكلي ال ػػاصكميػػرة فػػي ميػػماف القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص
 مػػى العػػرؼ أىميويػػا المكليػػة كلصػػعكمة  مػػى العػػرؼ أىميويػػا المكليػػة كلصػػعكمة   ممػػامئممػػامئال ػػاص الوػػي قػػم وقوتػػي وقػػميـ ىػػذه الال ػػاص الوػػي قػػم وقوتػػي وقػػميـ ىػػذه ال

 تمط العرؼ كاركانو  مى الملوكل المكلي.تمط العرؼ كاركانو  مى الملوكل المكلي.
 : : ((4))ثالثًا: تطبيقات المبادئ الشائعة دوليًا في القانون العراقيثالثًا: تطبيقات المبادئ الشائعة دوليًا في القانون العراقي  

 : : منيامنياك ك   ددىي وطميقات الوقر اللقو كالقتاء العراقي  مى العمؿ ميا كا ومارىاىي وطميقات الوقر اللقو كالقتاء العراقي  مى العمؿ ميا كا ومارىا  
                                                           

 ..3333معدد اد   اهدٌ  الدظدز الع  ي  ا مش صمعدد اد   اهدٌ  الدظدز الع  ي  ا مش ص( ( (1

   اٌ العسا   ل لب الدا اً  ظعن الهدا ً  القال صون الالد لٌ    اٌ العسا   ل لب الدا اً  ظعن الهدا ً  القال صون الالد لٌ 3333اٌ مظس  الدظدز الع  ي صاٌ مظس  الدظدز الع  ي ص( ( (2

  م ال  و   م ال  و 11  ؽ  ؽ11مساالص اىش صالب(  لظك ماله االٌ القال صون العسا الٌ  زمساالص اىش صالب(  لظك ماله االٌ القال صون العسا الٌ  ز  –الدوؽن الدوؽن   –الخ ص  الصلعَة الخ ص  الصلعَة 

 ..2222  ص  ص17121712العلدٌ  العسا   العلدٌ  العسا    شازأل الحعلَم الع لٌ  ال عد  شازأل الحعلَم الع لٌ  ال عد 

 ..2323  مظدز ظ  ي  ص  مظدز ظ  ي  ص11ٍدكن مهظلة جفظَل ذلك     ض الع واً  زٍدكن مهظلة جفظَل ذلك     ض الع واً  ز  3)  

ظلقحظالالس  لالالي  عالالغ الدهمالالط الع مالالة لح  َالالي االالرا الد الال اا االالٌ القالال صون العسا الالٌ  ا ن  ظالالد ظلقحظالالس  لالالي  عالالغ الدهمالالط الع مالالة لح  َالالي االالرا الد الال اا االالٌ القالال صون العسا الالٌ  ا ن  ظالالد ( ( (4

انظحقظالال    مالالو الحلاَالالد  لالالي الٍصالال ش االالٌ العالالسع لوػالالوض الدفالال اَم  لالالي معالالحواا  الخالال ص ا ن انظحقظالال    مالالو الحلاَالالد  لالالي الٍصالال ش االالٌ العالالسع لوػالالوض الدفالال اَم  لالالي معالالحواا  الخالال ص ا ن 

 الدلهصٌ الدعحدد اٌ  عرل .الدلهصٌ الدعحدد اٌ  عرل .انؽ ز انؽ ز 

ٍهظالالظ االالٌ جفظالالَل االالرا الدفالالساات    الال ض الع الالواً  جلالال شع القالالواصَن  انخحظالال ص القؼالال ةٌ الالالد لٌ ٍهظالالظ االالٌ جفظالالَل االالرا الدفالالساات    الال ض الع الالواً  جلالال شع القالالواصَن  انخحظالال ص القؼالال ةٌ الالالد لٌ   

اىشل َالالة   ازاظالالة مق زصالالة ؽ قالال ً ىظكالال ا القالال صون الالالد لٌ الخالال ص الدقالال زن  لظكالال ا اىشل َالالة   ازاظالالة مق زصالالة ؽ قالال ً ىظكالال ا القالال صون الالالد لٌ الخالال ص الدقالال زن  لظكالال ا    جلفَالالر اىظكالال ا جلفَالالر اىظكالال ا

   ل لالب الالدا اً    ل لالب الالدا اً 2424  ص  ص22115115  مكح ة العلهوزً  ًداا(  جوشٍو  َس ت    مكح ة العلهوزً  ًداا(  جوشٍو  َس ت  11الق صون العسا ٌ  ؽالق صون العسا ٌ  ؽ

 ظعالالن الهالالدا ً  القالال صون الالالد لٌ الخالال ص  القعالالم الرالال صٌ  جلالال شع القالالواصَن  جلالال شع انخحظالال ص  ظعالالن الهالالدا ً  القالال صون الالالد لٌ الخالال ص  القعالالم الرالال صٌ  جلالال شع القالالواصَن  جلالال شع انخحظالال ص 

 . . 5757القؼ ةٌ  جلفَر اىظك ا اىشل َة  مظدز ظ  ي  صالقؼ ةٌ  جلفَر اىظك ا اىشل َة  مظدز ظ  ي  ص
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 : : الوكييؼ الكال  كالمرفالوكييؼ الكال  كالمرف -ُُ

للػػنة للػػنة   ََْْمػػف القػػانكف المػػمني العراقػػي رقػػـ مػػف القػػانكف المػػمني العراقػػي رقػػـ   ُُٕٕ  مػػف المػػامةمػػف المػػامة  اأكلػػىاأكلػػىنصػػت اللقػػرة نصػػت اللقػػرة   
"القانكف العراقي ىك المرج  في وكييؼ الع قػات القانكنيػة  نػمما "القانكف العراقي ىك المرج  في وكييؼ الع قػات القانكنيػة  نػمما   ::د  مى ما يميد  مى ما يميُُُُٓٗٓٗ

لكاجػػب لكاجػػب ميػػم نػػكع ىػػذه الع قػػة فػػي قتػػية وونػػازع فييػػا القػػكانيف لمعرفػػة القػػانكف اميػػم نػػكع ىػػذه الع قػػة فػػي قتػػية وونػػازع فييػػا القػػكانيف لمعرفػػة القػػانكف اددطمػػب وطمػػب ويي يي 
   ..الوطميؽ مف مينيا"الوطميؽ مف مينيا"

ىذا النص يم ؿ القا ػمة الوػي الػوقر  مييػا القػانكف الػمكلي ال ػاص فػي مكتػكع ىذا النص يم ؿ القا ػمة الوػي الػوقر  مييػا القػانكف الػمكلي ال ػاص فػي مكتػكع   
كىػك مدػػؿ كىػك مدػػؿ –  الوكييػؼد كىػي مػف الممػامئ الشػا عة مكليػان فػي اأصػؿد كيتػاؼ ليػا أيتػان الوكييػؼد كىػي مػف الممػامئ الشػا عة مكليػان فػي اأصػؿد كيتػاؼ ليػا أيتػان 

وكييػػؼ كاقعػػة معينػػةد اال يقػػؼ وكييػػؼ كاقعػػة معينػػةد اال يقػػؼ   صػػممصػػمماف  مػػى القاتػػي الػػكطنيد كىػػك فػػي اف  مػػى القاتػػي الػػكطنيد كىػػك فػػي   -الوركيػػز ىنػػاالوركيػػز ىنػػا
الت القانكف الما مي درفيان مؿ  ميو اف يوكل  في مليكميا دوى يلوطي  الت القانكف الما مي درفيان مؿ  ميو اف يوكل  في مليكميا دوى يلوطي  ك ك لل نم دمكم مم نم دمكم مم

قػػكـ  مييػػا لػػا ر الػػنظـ فػػي القػػكانيف اأجنميػػة ييػػر المعركفػػة فػػي قػػكـ  مييػػا لػػا ر الػػنظـ فػػي القػػكانيف اأجنميػػة ييػػر المعركفػػة فػػي ووإم ػػاؿ اأفكػػار الوػػي إم ػػاؿ اأفكػػار الوػػي 
 لمقانكف الم  ـ.لمقانكف الم  ـ.  إلنامىاإلنامىاقانكنو كذلؾ ومييمان قانكنو كذلؾ ومييمان 

كطػػرح جانػػب مػػف اللقػػو معػػض الوصػػكرات المرومطػػة ميػػذا المكتػػكعد  مػػى الندػػك كطػػرح جانػػب مػػف اللقػػو معػػض الوصػػكرات المرومطػػة ميػػذا المكتػػكعد  مػػى الندػػك   
داجػػة المعػػام ت المكليػػة ولػػوم ي وطكيػػ  طكا ػػؼ الػػنظـ القانكنيػػة الما ميػػة داجػػة المعػػام ت المكليػػة ولػػوم ي وطكيػػ  طكا ػػؼ الػػنظـ القانكنيػػة الما ميػػة   إفإف""  ::اآلوػػياآلوػػي

كفيميا مامو اؿ الركح المكليةد كىػذا الوطكيػ  يكلػي فيػو لمقاتػي اف يو كػم مػف اف النظػاـ كفيميا مامو اؿ الركح المكليةد كىػذا الوطكيػ  يكلػي فيػو لمقاتػي اف يو كػم مػف اف النظػاـ 
النظػػػاـ القػػػانكني النظػػػاـ القػػػانكني   ""نػػػكاةنػػػكاة""ج كالكصػػػية كاليمػػػةد يدوػػػكم  مػػػى ج كالكصػػػية كاليمػػػةد يدوػػػكم  مػػػى ااالقػػػانكني مدػػػؿ النػػػزاعد كػػػالزك القػػػانكني مدػػػؿ النػػػزاعد كػػػالزك 

طريػػػؽ الكشػػػؼ  ػػػف الطميعػػػة المشػػػوركة مػػػيف النظػػػاميف اأجنمػػػي طريػػػؽ الكشػػػؼ  ػػػف الطميعػػػة المشػػػوركة مػػػيف النظػػػاميف اأجنمػػػي الػػػكطني المقامػػػؿد  ػػػف الػػػكطني المقامػػػؿد  ػػػف 
نيانيما القانكني مؿ  مػى كظيلػة كىػمؼ كػؿ منيمػا نيانيما القانكني مؿ  مػى كظيلػة كىػمؼ كػؿ منيمػا مي مي أك أك   ال يركز  مى ىيكميماال يركز  مى ىيكميماأأكالكطني ك كالكطني ك 

 ..((ُ))ؿ الواـ مينيما"ؿ الواـ مينيما"ما ما الوالوأك أك   مكف وطمب المطامقةمكف وطمب المطامقة

 : : شكؿ الكصيةشكؿ الكصية -ِِ

  يي مػػى إ تػػاع شػػكؿ الوصػػرؼ القػػانكن مػػى إ تػػاع شػػكؿ الوصػػرؼ القػػانكن  ذ  يػػم ممكػػرذ  يػػم ممكػػرلقػػم جػػرت العػػامة المكليػػة منػػلقػػم جػػرت العػػامة المكليػػة منػػ  
قانكف الجية الوي امـر فيياد فقانكف المكاف الذم انعقم فيو يعومر م وصان فػي وقريػر قانكف الجية الوي امـر فيياد فقانكف المكاف الذم انعقم فيو يعومر م وصان فػي وقريػر إلى إلى 

                                                           

اظدد   د الكسٍم ظهمة  الق صون الالد لٌ الخال ص  الصلعالَة  الدالوؽن  مع ملالة اىش صالب  الحلال شع اظدد   د الكسٍم ظهمة  الق صون الالد لٌ الخال ص  الصلعالَة  الدالوؽن  مع ملالة اىش صالب  الحلال شع ( ( (1

    21172117  ااز اللهؼالالالة العس َالالالة  القالالال اسأل    ااز اللهؼالالالة العس َالالالة  القالالال اسأل  11اصَن  الدسااعالالال ت الددصَالالالة الد لَالالالة(  ؽاصَن  الدسااعالالال ت الددصَالالالة الد لَالالالة(  ؽالالالالد لٌ للقالالالوالالالالد لٌ للقالالالو

 ..673673-672672صص
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ذا مػا وػـ الوصػرؼ فػي مكػاف مػا كفػؽ   أـأـكانت الشػكمية المقػررة فيػو ملػوكفاة كانت الشػكمية المقػررة فيػو ملػوكفاة   إذاإذاما ما  ذا مػا وػـ الوصػرؼ فػي مكػاف مػا كفػؽ الد كا  الد كا 
 ..((ُ))في لا ر المكؿ اأ رلفي لا ر المكؿ اأ رل  قانكف ذلؾ المكاف يككف صديدان مما يوعمؽ مالشكؿ كمقمكالن قانكف ذلؾ المكاف يككف صديدان مما يوعمؽ مالشكؿ كمقمكالن 

قانكف الجية الوي وـ فييػا قانكف الجية الوي وـ فييػا إلى إلى   العممي لقا مة  تكع شكؿ الوصرؼالعممي لقا مة  تكع شكؿ الوصرؼاألاس األاس   إفإف  
ريػػم مػػو الويلػػير  مػػى الموعاقػػميف مػػف جػػراء وصػػرفات صػػديدة أينمػػا كجػػمكاد كػػذلؾ فػػاف ريػػم مػػو الويلػػير  مػػى الموعاقػػميف مػػف جػػراء وصػػرفات صػػديدة أينمػػا كجػػمكاد كػػذلؾ فػػاف أي أي 

مدػػػؿ مدػػػؿ   أمأماطم نػػػاف الموعاقػػػميف مقػػػمرويـ  مػػػى القيػػػاـ فػػػي اطم نػػػاف الموعاقػػػميف مقػػػمرويـ  مػػػى القيػػػاـ فػػػي إلػػػى إلػػػى   اأ ػػػذ ميػػػذه القا ػػػمة يػػػؤمماأ ػػػذ ميػػػذه القا ػػػمة يػػػؤمم
 ..((ِ))موصرفات قانكنية صديدةموصرفات قانكنية صديدة

كف مف نص  اص يدػمم القػانكف الػذم يدكػـ شػكؿ الكصػية كف مف نص  اص يدػمم القػانكف الػذم يدكػـ شػكؿ الكصػية في العراؽ    القانفي العراؽ    القان  
مػػف القػػانكف المػػمني العراقػػي النافػػذ رقػػـ مػػف القػػانكف المػػمني العراقػػي النافػػذ رقػػـ   ِِّّ  مػػف المػػامةمػػف المػػامة  اأكلػػىاأكلػػىلملقػػرة لملقػػرة   ىىعطػػعطػػكال يعقػػؿ اف يي كال يعقػػؿ اف يي 

الشػػكؿ الشػػكؿ   إومػػاعإومػػاعكيػػؼ يويلػػر لممكصػػي كيػػؼ يويلػػر لممكصػػي   إذإذوطميقػػان  امػػان يشػػمؿ الشػػكؿ وطميقػػان  امػػان يشػػمؿ الشػػكؿ   دد((ّ))ُُُُٓٗٓٗللػػنة للػػنة   ََْْ
كؿ  ميػو لودقيػؽ الشػكؿ كؿ  ميػو لودقيػؽ الشػكؿ المقرر فػي قػانكف جنلػيوو كقػت مكوػود فػي دػيف اف الكقػت المعػالمقرر فػي قػانكف جنلػيوو كقػت مكوػود فػي دػيف اف الكقػت المعػ

  ىك المدظة الوي رلـ فييا الشكؿد ليذا كل مك القانكف مف نص  اص مالكصية يتػطرىك المدظة الوي رلـ فييا الشكؿد ليذا كل مك القانكف مف نص  اص مالكصية يتػطر
قػانكف ممػم قػانكف ممػم إلػى إلػى   وووطميؽ القا مة العامة ال اصة مالشكؿ كالوي وعطي اال وصاص فيوطميؽ القا مة العامة ال اصة مالشكؿ كالوي وعطي اال وصاص فيإلى إلى 

؛ كىػػك مانجػػمه فعػػ ن فػػي الوكصػػيات الوػػي قػػمميا ؛ كىػػك مانجػػمه فعػػ ن فػػي الوكصػػيات الوػػي قػػمميا   كملػػوقر مكليػػان   كملػػوقر مكليػػان   ودريػػره كفقػػان لمػػا ىػػك شػػاودريػػره كفقػػان لمػػا ىػػك شػػا
قػػم فػػي   الكفػػمالكفػػم قػػم فػػي العراقػػي المشػػارؾ فػػي المػػؤومر المممكمالػػي الػػمكلي مشػػ ف الكصػػايا كالػػذم  ي العراقػػي المشػػارؾ فػػي المػػؤومر المممكمالػػي الػػمكلي مشػػ ف الكصػػايا كالػػذم  ي

إلييػػػػا إلييػػػػا   د إذ أكػػػػم الكفػػػم  مػػػى اف النوػػػػا و الوػػػي انويػػػىد إذ أكػػػػم الكفػػػم  مػػػى اف النوػػػػا و الوػػػي انويػػػىُُّّٕٕٗٗ  ُُتت  ِِٔٔ-ُُٔٔكاشػػػنطف مػػػف كاشػػػنطف مػػػف 
االدػػكاؿ الش صػػية( مػػ  الوكصػػية م  ػػذ االدػػكاؿ الش صػػية( مػػ  الوكصػػية م  ػػذ -المػػؤومر مينلػػجمة مػػ  القػػانكف العراقػػي )المػػمنيالمػػؤومر مينلػػجمة مػػ  القػػانكف العراقػػي )المػػمني

إلػى إلػى   نظر اال ومار اذا اوجيت النية فػي الملػوقمؿنظر اال ومار اذا اوجيت النية فػي الملػوقمؿالقانكف المكدم المكلي المذككر مالقانكف المكدم المكلي المذككر م  أدكاـأدكاـ
 ..((ْ))ا امة النظر في نصكص القانكف العراقيا امة النظر في نصكص القانكف العراقي

                                                           

إذا ا ح ست معكدة الحدََص الفسصعَة ش از ٍهواً اٌ العسا   اق ً للشكل الالدٍلٌ الدعحالس   اله االٌ إذا ا ح ست معكدة الحدََص الفسصعَة ش از ٍهواً اٌ العسا   اق ً للشكل الالدٍلٌ الدعحالس   اله االٌ ( ( 1)

 ..161161العسا  طعَع ً. ٍهظظ اٌ جفظَل ذلك  ل لب الدا اً  ظعن الهدا ً  مظدز ظ  ي  صالعسا  طعَع ً. ٍهظظ اٌ جفظَل ذلك  ل لب الدا اً  ظعن الهدا ً  مظدز ظ  ي  ص

  مكح الة العاللهوزً  صشالس  جوشٍالو   مكح الة العاللهوزً  صشالس  جوشٍالو 11  د السظو    د السػ  انظدً  الق صون الالد لٌ الخال ص  ؽ  د السظو    د السػ  انظدً  الق صون الالد لٌ الخال ص  ؽ( ( (2

 ..123123  ص  ص21152115 َس ت   َس ت  

 لالي مال  ٍلالٌ   لالي مال  ٍلالٌ    17511751مالن القال صون الدالدصٌ العسا الٌ الل االر لعاللة مالن القال صون الدالدصٌ العسا الٌ الل االر لعاللة   2323صظث الفقسأل اى لي من الد األ صظث الفقسأل اى لي من الد األ ( ( (3

  ٍعسً  لي الوطَة   صون الدوطٌ   ث موجه . ٍعسً  لي الوطَة   صون الدوطٌ   ث موجه .

الوطالَة جكالون ص االرأل اَدال  ٍحعلالي الوطالَة جكالون ص االرأل اَدال  ٍحعلالي   -11 لٌ الحوطَ ت اُجَة اَد  ٍحعلالي   لوطالَة   لٌ الحوطَ ت اُجَة اَد  ٍحعلالي   لوطالَة  ( اصحهي الدؤجدس إلي ج( اصحهي الدؤجدس إلي ج4

  لشكل ا ن اً ا ح  ز للدك ن الرً اصصصت اَه  مو الو انمالوا   شلعالَة الدوطالٌ  ا  محاله  معالل   لشكل ا ن اً ا ح  ز للدك ن الرً اصصصت اَه  مو الو انمالوا   شلعالَة الدوطالٌ  ا  محاله  معالل 

ان جكون الوطَة مكحو ة    ال ً لًالة ا صالث ان جكون الوطَة مكحو ة    ال ً لًالة ا صالث   -22ظكل ا اذا جم  ػعه   دوشب الشكل الد لٌ الدقحسض.ظكل ا اذا جم  ػعه   دوشب الشكل الد لٌ الدقحسض.



 الخاص الدولي القانون في التذريعي الفراغ نظرية
 (عراقيال القانون ب نية رلى دوليا  الذائعة المبادئ آثر مدى في ادتداللية تحليلية درادة)
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 : : ((ُ))وطميقات الممامئ الشا عة في ميماف اال وصاص القتا ي المكليوطميقات الممامئ الشا عة في ميماف اال وصاص القتا ي المكلي -ّّ

 : : مف   ؿ معض الصكر العمميةد كمنيامف   ؿ معض الصكر العمميةد كمنيا  ىي ام مة يمكف ميانياىي ام مة يمكف ميانيا  

 : : ا وصاص المداكـ العراقية ملمب ال تكع اإرامما وصاص المداكـ العراقية ملمب ال تكع اإرامم -  أأ

 للنةللنة  ََْْممني العراقي النافذ رقـ ممني العراقي النافذ رقـ ص  مى ىذا اال وصاص القانكني الص  مى ىذا اال وصاص القانكني اللـ ينلـ ين  

  ءءشػػيشػػياف ىنػػاؾ مػػف الممػػررات القانكنيػػة مػػا يػػم ـ اأ ػػذ ميػػاد فيػػي قمػػؿ كػػؿ اف ىنػػاؾ مػػف الممػػررات القانكنيػػة مػػا يػػم ـ اأ ػػذ ميػػاد فيػػي قمػػؿ كػػؿ   إالإالد د ُُُُٓٗٓٗ
مػف القػانكف مػف القػانكف   ََّّكفػي المػامة كفػي المػامة   ددأصمدت مف القكا م الملمـ ميا كقم ذا ت كانوشرت مكليػان أصمدت مف القكا م الملمـ ميا كقم ذا ت كانوشرت مكليػان 

اع ممػػامئ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص اأك ػػر اع ممػػامئ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص اأك ػػر انيػػا أكجمػػت إومػػانيػػا أكجمػػت إومػػ  إذإذالمػػمني مػػا يمػػرر اأ ػػذ ميػػا المػػمني مػػا يمػػرر اأ ػػذ ميػػا 
شيك ان في اأدكاؿ الوي لـ يرم مش نيا نػصد اف اال وصػاص القتػا ي ملػمب ال تػكع 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 العراؽاإرامم قم أصم  شا عان مكليان لذا يمكف اأ ذ مو في العراؽ

ممدػػػاكـ العراقيػػػة ممقاتػػػاة اأجنمػػػي كلػػػك لػػػـ وكػػػف ممدػػػاكـ العراقيػػػة ممقاتػػػاة اأجنمػػػي كلػػػك لػػػـ وكػػػف لل وصػػػاص  وصػػػاص الالاا  انعقػػػامانعقػػػاميمكػػػف يمكػػػف   إذإذ  
كافػػػؽ اأجنمػػػي ال تػػػكع لكاليويػػػاد كىػػػذه كافػػػؽ اأجنمػػػي ال تػػػكع لكاليويػػػاد كىػػػذه   إذاإذاصػػػيا مدلػػػب اأصػػػؿ صػػػيا مدلػػػب اأصػػػؿ الػػػم كل مػػػف ا وصاالػػػم كل مػػػف ا وصا

 ..((ّ))تمنيةتمنيةأك أك   المكافقة قم وككف صريدةالمكافقة قم وككف صريدة
                                                                                                                                                      

شالال ادٍن  شالالخض مخالالو  زظالالدَ ً  إلالالي لَساالال  مالالن الحوطالالَ ت؛ ٍهظالالظ االالٌ شالال ادٍن  شالالخض مخالالو  زظالالدَ ً  إلالالي لَساالال  مالالن الحوطالالَ ت؛ ٍهظالالظ االالٌ    ػالالس زأل ظؼالالوز ػالالس زأل ظؼالالوز  -33

  مصلالة العدالالة    مصلالة العدالالة  17241724-11-1616االٌ االٌ   17241724//33جفظَل ذلك   سازات مصلط شالوزى الد لالة  القالساز  جفظَل ذلك   سازات مصلط شالوزى الد لالة  القالساز  

  م  عدا . م  عدا .  411411  ص  ص17251725  صَع ن    صَع ن  11  ض  ض22مصلة اظلَة جظدزا   شازأل العد  العسا َة  عمصلة اظلَة جظدزا   شازأل العد  العسا َة  ع

ذلك ان الد  اا الش ةعة محعلقة  لظوا  جلال شع القالواصَن ذلك ان الد  اا الش ةعة محعلقة  لظوا  جلال شع القالواصَن   ( ٍدكن ان جهظظ إشك لَة محولدأل من العلوان ( ٍدكن ان جهظظ إشك لَة محولدأل من العلوان 1

من الق صون الدالدصٌ العسا الٌ   العال   ان انخحظال ص القؼال ةٌ لَالس محعلالي من الق صون الدالدصٌ العسا الٌ   العال   ان انخحظال ص القؼال ةٌ لَالس محعلالي   3131ظعب صض الد األ ظعب صض الد األ 

   ٍدكن السا  العل  ال لسشوع إلالي اٍ  شالة القال صون الدالدصٌ    ٍدكن السا  العل  ال لسشوع إلالي اٍ  شالة القال صون الدالدصٌ -جل شع القواصَنجل شع القواصَن-  نخحظ ص الحشسٍعٌ  نخحظ ص الحشسٍعٌ

ملاله  لالي مال  ٍلالٌ    ...  مالن الدعقالي ان جللالَم جلالال شع ملاله  لالي مال  ٍلالٌ    ...  مالن الدعقالي ان جللالَم جلالال شع   1313العسا الٌ صفعاله  الحالٌ جاللض االٌ اللق الة العسا الٌ صفعاله  الحالٌ جاللض االٌ اللق الة 

القواصَن اٌ طوزجَه ٍعالد صقظال ً شعالَد ً االٌ القال صون العال لٌ    الظالوزج ن ادال   جلال شع مالن ظَالد القواصَن اٌ طوزجَه ٍعالد صقظال ً شعالَد ً االٌ القال صون العال لٌ    الظالوزج ن ادال   جلال شع مالن ظَالد 

    -جلال شع  الواصَنجلال شع  الواصَن-   جلال شع مالن ظَالد انخحظال ص الحشالسٍعٌ   جلال شع مالن ظَالد انخحظال ص الحشالسٍعٌ-جل شع انخحظ ص القؼ ةٌجل شع انخحظ ص القؼ ةٌ  -الدك نالدك ن

 ل ها.ل ها.    رلك ٍُعل ان حساع الدحقدا  رلك ٍُعل ان حساع الدحقدا

ش صالالب مالالن الفقالاله  الاللن الخؼالالوع الزااً ٍدكالالن لن ٍعالالحخلض مالالن مفهالالوا الدخ لفالالة لالالاللض ش صالالب مالالن الفقالاله  الاللن الخؼالالوع الزااً ٍدكالالن لن ٍعالالحخلض مالالن مفهالالوا الدخ لفالالة لالالاللض ( ٍالالسى ( ٍالالسى (2

   الحالالٌ    الحالالٌ 17211721لعالاللة لعالاللة   3131الفقالسجَن ا  ( مالالن الدالال األ العالال  عة مالن  الال صون جلفَالالر اىظكالال ا اىشل َالة ز الالم الفقالسجَن ا  ( مالالن الدالال األ العالال  عة مالن  الال صون جلفَالالر اىظكالال ا اىشل َالة ز الالم 

ل ست ظ نت اخحظ ص الدع ام اىشل َة  ذلك إذا ظؼس الدعكوا  لَه الد وى   خحَ زا ل   ااالي ل ست ظ نت اخحظ ص الدع ام اىشل َة  ذلك إذا ظؼس الدعكوا  لَه الد وى   خحَ زا ل   ااالي 

 كدة اىشل َة للللس اٌ ا واا. كدة اىشل َة للللس اٌ ا واا.  لي  ؼ   الدع لي  ؼ   الدع

  ااز   ااز 11 السلً للداحوز مدد ض   د الكسٍم  الق صون الد لٌ الخ ص اٌ القال صون العسا الٌ  الدقال زن  ؽ السلً للداحوز مدد ض   د الكسٍم  الق صون الد لٌ الخ ص اٌ القال صون العسا الٌ  الدقال زن  ؽ  

 ..217217  ص  ص17231723العسٍة لل    ة  العسٍة لل    ة  

( ا لق و  الظسٍط ٍكون   للض  لَه اٌ الحظس  الق صوصٌ الرً ل َدث الالد وى  شاللصه  لمال  الق الو  ( ا لق و  الظسٍط ٍكون   للض  لَه اٌ الحظس  الق صوصٌ الرً ل َدث الالد وى  شاللصه  لمال  الق الو  3  

ن ظؼالالوز الدالالد ي  لَالاله اىشل الالٌ إمالال ا الدعكدالالة العسا َالالة الدساالالوع إم مهالال  ن ظؼالالوز الدالالد ي  لَالاله اىشل الالٌ إمالال ا الدعكدالالة العسا َالالة الدساالالوع إم مهالال  الؼالالدلٌ اَعالالحخلض مالالالؼالالدلٌ اَعالالحخلض مالال



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والدياديةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

445 

 : : ((ُ))يفيفييكيوقيم ال تكع اإرامم مالشرطيف اآلوكيوقيم ال تكع اإرامم مالشرطيف اآلو  

ووكافر رامطػة جميػة مػيف النػزاع المطػركح كالمدػاكـ العراقيػة الوػي ووكافر رامطػة جميػة مػيف النػزاع المطػركح كالمدػاكـ العراقيػة الوػي   أفأفيجب يجب : : الشرط اأكؿالشرط اأكؿ  
 .. مى ال تكع للمطويا القتا ية مى ال تكع للمطويا القتا ية  اأطراؼاأطراؼاولؽ اولؽ 

 ال يككف االولاؽ  مى اال وصاص القتا ي ممنيان  مى يش.ال يككف االولاؽ  مى اال وصاص القتا ي ممنيان  مى يش.  أفأفيجب يجب : : الشرط ال انيالشرط ال اني  

ال ومػػػػار ال تػػػػكع اإرامم مػػػػف الممػػػػامئ الشػػػػا عة كالملػػػػمـ ميػػػػاد قتػػػػت ال ومػػػػار ال تػػػػكع اإرامم مػػػػف الممػػػػامئ الشػػػػا عة كالملػػػػمـ ميػػػػاد قتػػػػت   وطميقػػػػان وطميقػػػػان   
 : : فف  ودامية في قرارىاد مودامية في قرارىاد ممدكمة الومييز االمدكمة الومييز اال

وكػػػكف مدػػػاكـ  مػػػاف ىػػػي الم وصػػػة فػػػي وكػػػكف مدػػػاكـ  مػػػاف ىػػػي الم وصػػػة فػػػي   أفأفإلػػػى إلػػػى   "الموعاقػػػماف انصػػػرفت إرامويمػػػا"الموعاقػػػماف انصػػػرفت إرامويمػػػا  
لنزاعد كمذلؾ فاف الم كل في المداكـ العراقية ال لنم ليا مف القانكف كاف ما جػاء لنزاعد كمذلؾ فاف الم كل في المداكـ العراقية ال لنم ليا مف القانكف كاف ما جػاء نظر انظر ا

مػػػف القػػػانكف المػػػمني العراقػػػيد يكػػػكف  نػػػمما يػػػذكر فػػػي العقػػػم المدكمػػػة مػػػف القػػػانكف المػػػمني العراقػػػيد يكػػػكف  نػػػمما يػػػذكر فػػػي العقػػػم المدكمػػػة   ُُٓٓفػػػي المػػػامة فػػػي المػػػامة 
 ..((ِ))الم وصة في نظر الم كل"الم وصة في نظر الم كل"

 : : اال وصاص القتا ي لممداكـ العراقية مالملا ؿ اأكليةاال وصاص القتا ي لممداكـ العراقية مالملا ؿ اأكلية -  بب

المدػػاكـ العراقيػػة المدػػاكـ العراقيػػة    ػػوص ػػوصنػػص صػػري  يقتػػي مػػاف ونػػص صػػري  يقتػػي مػػاف و  لػػـ يػػرم فػػي القػػانكف العراقػػيلػػـ يػػرم فػػي القػػانكف العراقػػي  
مػػػػػالنظر فػػػػػي الملػػػػػا ؿ اأكليػػػػػة كالطممػػػػػات العارتػػػػػة كاإجػػػػػراءات الملػػػػػوعجمة المرومطػػػػػة مػػػػػالنظر فػػػػػي الملػػػػػا ؿ اأكليػػػػػة كالطممػػػػػات العارتػػػػػة كاإجػػػػػراءات الملػػػػػوعجمة المرومطػػػػػة 

 مالم اكل الوي وقاـ  مى أجنمي في العراؽ.مالم اكل الوي وقاـ  مى أجنمي في العراؽ.

م  ذلؾ اولقت كممة اللقو العراقػي  مػى إقػرار ىػذا اال وصػاص ممقوتػى ممػامئ م  ذلؾ اولقت كممة اللقو العراقػي  مػى إقػرار ىػذا اال وصػاص ممقوتػى ممػامئ   
مػف القػانكف المػمني العراقػي رقػـ مػف القػانكف المػمني العراقػي رقػـ   ََّّلممػامة لممػامة   إ ماالن إ ماالن   القانكف المكلي ال اص الشا عة مكليان القانكف المكلي ال اص الشا عة مكليان 

 ..ُُُُٓٗٓٗللنة للنة   ََْْ

                                                                                                                                                      

اللصاع   دا جدعكه   لداو لعدا انخحظ ص ملر  الد  الخظالومة  ىن   ولاله االٌ موػالوع الالد وى اللصاع   دا جدعكه   لداو لعدا انخحظ ص ملر  الد  الخظالومة  ىن   ولاله االٌ موػالوع الالد وى 

ٍد   لي   وله الؼدلٌ  ونٍة القؼال   العسا الٌ. ٍهظالظ االٌ جفظالَل ذلالك  ل لالب الالدا اً  ظعالن ٍد   لي   وله الؼدلٌ  ونٍة القؼال   العسا الٌ. ٍهظالظ االٌ جفظالَل ذلالك  ل لالب الالدا اً  ظعالن 

 ..247247الهدا ً  مظدز ظ  ي  صالهدا ً  مظدز ظ  ي  ص

 ..217217   ض الع واً  مظدز ظ  ي  ص   ض الع واً  مظدز ظ  ي  ص  1)  

  صقالالهً  الالن   الال ض الع الالواً  مظالالدز ظالال  ي    صقالالهً  الالن   الال ض الع الالواً  مظالالدز ظالال  ي  21162116//66//2222االالٌ االالٌ   21162116/مدصَالالة/ملقو / /مدصَالالة/ملقو / 413413 الالساز  الالساز   2)  

 ..2727صص



 الخاص الدولي القانون في التذريعي الفراغ نظرية
 (عراقيال القانون ب نية رلى دوليا  الذائعة المبادئ آثر مدى في ادتداللية تحليلية درادة)
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دوػى دوػى   كالملا ؿ اأكلية ىي اإجراءات الوي يجب  مى المدكمة اللصؿ فييػا أكالن كالملا ؿ اأكلية ىي اإجراءات الوي يجب  مى المدكمة اللصؿ فييػا أكالن   
  المدكمػة م وصػة أصػ ن المدكمػة م وصػة أصػ ن   أفأفيولنى ليا اللصؿ في مكتكع النػزاع اأصػميد كىػذا يعنػي يولنى ليا اللصؿ في مكتكع النػزاع اأصػميد كىػذا يعنػي 

مشػكؿ  ػانكمد مشػكؿ  ػانكمد   إالإالالمرومطػة ميػا المرومطػة ميػا   لةلة  في الم كلد في ديف لػـ ينعقػم ا وصاصػيا فػي الملػفي الم كلد في ديف لػـ ينعقػم ا وصاصػيا فػي الملػ
كما لك نظػرت مدكمػة اأدػكاؿ الش صػية العراقيػة مػم كل موعمقػة مميػراث مػكرث  راقػي كما لك نظػرت مدكمػة اأدػكاؿ الش صػية العراقيػة مػم كل موعمقػة مميػراث مػكرث  راقػي 

ة الكطنيػػة لػػكارث أ ػػرد فدوػػى ولصػػؿ المدكمػػة مػػم كل اإرث ة الكطنيػػة لػػكارث أ ػػرد فدوػػى ولصػػؿ المدكمػػة مػػم كل اإرث للكطعػػف ادػػم الكر ػػة مالصػػكطعػػف ادػػم الكر ػػة مالصػػ
 لة جنلية الكارث الذم طعف مصلوو الكطنية.لة جنلية الكارث الذم طعف مصلوو الكطنية.  ودلـ ملودلـ مل  أفأفاأصمية ف  مم مف اأصمية ف  مم مف 

صػػػكر الوػػػي ومػػػيف مػػػف   ليػػػا مػػػمل امكانيػػػة االلػػػوعانة مالممػػػامئ صػػػكر الوػػػي ومػػػيف مػػػف   ليػػػا مػػػمل امكانيػػػة االلػػػوعانة مالممػػػامئ ىػػػذه معػػػض الىػػػذه معػػػض ال  
الشػػا عة مكليػػػان لوغطيػػػة اللػػراغ الوشػػػريعي فػػػي قكا ػػم ونػػػازع القػػػانكف العراقػػيد كىػػػي صػػػكر الشػػا عة مكليػػػان لوغطيػػػة اللػػراغ الوشػػػريعي فػػػي قكا ػػم ونػػػازع القػػػانكف العراقػػيد كىػػػي صػػػكر 

 كيمكف مالوالي ايجام صكر ا رل.كيمكف مالوالي ايجام صكر ا رل.  -ال الدصرال الدصر  -جاءت  مى لميؿ الم اؿ كااللو ناسجاءت  مى لميؿ الم اؿ كااللو ناس
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 الخاتمة
 : : اآلويةاآلويةكيمكف ميانيا  مى الوصكرات كيمكف ميانيا  مى الوصكرات 

 النتائج: النتائج:   أواًل:أواًل:

أك أك   ممجو مالنقصممجو مالنقصإلى إلى   يكجم ىناؾ وصكر كات  لمليكـ اللراغد فقم اوجو المعضيكجم ىناؾ وصكر كات  لمليكـ اللراغد فقم اوجو المعض  الال -ُُ
الغمػػػػكضد كا ومػػػػر الػػػػمعض اال ػػػػر انػػػػو مجػػػػرم لػػػػككت مػػػػف المشػػػػرع  ػػػػف معالجػػػػة الغمػػػػكضد كا ومػػػػر الػػػػمعض اال ػػػػر انػػػػو مجػػػػرم لػػػػككت مػػػػف المشػػػػرع  ػػػػف معالجػػػػة 

 مكتكع معيف.مكتكع معيف.
أك أك   اف اللراغ الوشريعي في القانكف المكلي ال اص ىك ورؾ المشرع ونظيـ مل لة مػااف اللراغ الوشريعي في القانكف المكلي ال اص ىك ورؾ المشرع ونظيـ مل لة مػا -ِِ

منػػػو ماللػػػمطة الوقميريػػػة لمقتػػػاء فػػػي ايجػػػام كصػػػياية منػػػو ماللػػػمطة الوقميريػػػة لمقتػػػاء فػػػي ايجػػػام كصػػػياية   مكتػػػكع معػػػيف  مػػػمان ا ورافػػػان مكتػػػكع معػػػيف  مػػػمان ا ورافػػػان 
 دمكؿ ونلجـ فنيان م  ياية المشرع كىمفو.دمكؿ ونلجـ فنيان م  ياية المشرع كىمفو.

اكمػػاالن لمػػنقص فػػي اكمػػاالن لمػػنقص فػػي أك أك   ا وملػػت الوكجيػػات فػػي ميػػاف طميعػػة اللػػراغ فػػي ككنػػو وللػػيران ا وملػػت الوكجيػػات فػػي ميػػاف طميعػػة اللػػراغ فػػي ككنػػو وللػػيران  -ّّ
انػػو ذا طميعػػة مولػػرمةد لجيػػة وعمػػم المشػػرع وػػرؾ المعالجػػة لوػػوـ مصػػيد انػػو ذا طميعػػة مولػػرمةد لجيػػة وعمػػم المشػػرع وػػرؾ المعالجػػة لوػػوـ مصػػيد أك أك   النصػػكصالنصػػكص

 ال اص.ال اص.ونلجـ كمنية القانكف المكلي ونلجـ كمنية القانكف المكلي 
 المناء اللمللي لمقانكف.المناء اللمللي لمقانكف.إلى إلى   وونكع مصامر ودميم اللراغ الوشريعي مف دكمة المشرعوونكع مصامر ودميم اللراغ الوشريعي مف دكمة المشرع -ْْ
ووكزع مصامر وغطية اللراغ الوشريعي مػيف المشػرع كالقاتػيد كلكػؿ منيمػا مكر فػي ووكزع مصامر وغطية اللراغ الوشريعي مػيف المشػرع كالقاتػيد كلكػؿ منيمػا مكر فػي  -ٓٓ

 ىذا المجاؿ.ىذا المجاؿ.
ييلوػػرض ودقيقػػان لممػػمأ المشػػرك ية اف يكػػكف مػػؿء اللػػراغ الوشػػريعي ما ػػران فػػي مدػػكر ييلوػػرض ودقيقػػان لممػػمأ المشػػرك ية اف يكػػكف مػػؿء اللػػراغ الوشػػريعي ما ػػران فػػي مدػػكر  -ٔٔ

المعػػمؿ كالنافػػذ المعػػمؿ كالنافػػذ   ُُُُٓٗٓٗكالقػػانكف المػػمني العراقػػي للػػنة كالقػػانكف المػػمني العراقػػي للػػنة   ََََِِٓٓللػػنة للػػنة   الملػػوكر النافػػذالملػػوكر النافػػذ
كالميمقراطيػة كالدقػكؽ كالدريػات الملػوكرية كالنظػػاـ كالميمقراطيػة كالدقػكؽ كالدريػات الملػوكرية كالنظػػاـ   لػ ـلػ ـاإاإ  أدكػاـأدكػاـفػي تػكء  كامػت فػي تػكء  كامػت 

 العاـ كاالماب.العاـ كاالماب.
 ػػمـ كجػػكم وعريػػؼ كاتػػ  مدػػمم لمممػػامئ الشػػا عة مكليػػاند  مػػى الػػريـ مػػف االولػػاؽ  ػػمـ كجػػكم وعريػػؼ كاتػػ  مدػػمم لمممػػامئ الشػػا عة مكليػػاند  مػػى الػػريـ مػػف االولػػاؽ  -ٕٕ

 دكؿ مصمريويا لمقانكف المكلي ال اص.دكؿ مصمريويا لمقانكف المكلي ال اص.
 مى العػرؼ مػف  ػممياد  مػى  مى العػرؼ مػف  ػممياد  مػى   ممامئممامئناؾ   ؼ دكؿ ممل امكانية ورجي  ىذه الناؾ   ؼ دكؿ ممل امكانية ورجي  ىذه الىى -ٖٖ

 اراء كوكجيات م وملة.اراء كوكجيات م وملة.
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كقلنػػػا  مػػػى مجمك ػػػة وطميقػػػات لمممػػػامئ الشػػػا عة مكليػػػان كمكرىػػػا فػػػي وغطيػػػة اللػػػراغ كقلنػػػا  مػػػى مجمك ػػػة وطميقػػػات لمممػػػامئ الشػػػا عة مكليػػػان كمكرىػػػا فػػػي وغطيػػػة اللػػػراغ  -ٗٗ
الوشريعيد كمنيا الوكييػؼ الكالػ  كالمػرفد شػكؿ الكصػيةد كفػي ميػماف اال وصػاص الوشريعيد كمنيا الوكييػؼ الكالػ  كالمػرفد شػكؿ الكصػيةد كفػي ميػماف اال وصػاص 

 القتا ي المكلي. القتا ي المكلي. 
 مقترحات: مقترحات: الالثانيًا: ثانيًا: 

نػػكرم فػػي ىػػذا المجػػاؿ مجمك ػػة مػػف الوصػػكرات الوػػي نعوقػػم م ىميويػػا كتػػركرويا نػػكرم فػػي ىػػذا المجػػاؿ مجمك ػػة مػػف الوصػػكرات الوػػي نعوقػػم م ىميويػػا كتػػركرويا   
 : :  مى الندك اآلوي مى الندك اآلوي

نمػاليػػات ميطمقػػة؛ ليػػات ميطمقػػة؛ الوػػي ويعػػرض لمعالجػػة اللػراغ ليلػػت آالوػػي ويعػػرض لمعالجػػة اللػراغ ليلػػت آ  اآلليػاتاآلليػات -ُُ نمػاكا  و ومػػؼ مػػف قػػانكف و ومػػؼ مػػف قػػانكف   كا 
مدػػػمكمة مطميعػػػة مدػػػمكمة مطميعػػػة   اآلليػػػاتاآلليػػػاتف لػػػمطة القاتػػػي فػػػي الػػػوعماؿ ف لػػػمطة القاتػػػي فػػػي الػػػوعماؿ  ػػػرد كممعنػػػى امؽ فػػػإ ػػػرد كممعنػػػى امؽ فػػػإأأ

طميؽ؛ فالقاتي الممني ميمـز مإصمار دكـ كاال كاف مينكران طميؽ؛ فالقاتي الممني ميمـز مإصمار دكـ كاال كاف مينكران نصكص القانكف مدؿ الونصكص القانكف مدؿ الو
الػػػذم ييمكػػػف اف ينشػػق قا ػػػمة قانكنيػػػة منػػػاءن  مػػػى الػػػذم ييمكػػػف اف ينشػػق قا ػػػمة قانكنيػػػة منػػػاءن  مػػػى   اإمارماإمارملمعمالػػةد م ػػػ ؼ القاتػػػي لمعمالػػةد م ػػػ ؼ القاتػػػي 

في كاقعة لـ يصمر دكـ لامؽ فػي م ميػا. فالقاتػي المػمني ال في كاقعة لـ يصمر دكـ لامؽ فػي م ميػا. فالقاتػي المػمني ال   أصمرهأصمرهدكـ قتا ي دكـ قتا ي 
نمػػػا  -مػػػف ديػػػث الممػػػمأمػػػف ديػػػث الممػػػمأ  -يعمػػػؿ  مػػػى دػػػؿ مشػػػكمة الػػػنقصيعمػػػؿ  مػػػى دػػػؿ مشػػػكمة الػػػنقص نمػػػاكا    -كمػػػان كمػػػان  م م-يكػػػكف  ممػػػويكػػػكف  ممػػػو  كا 

 العمالة.العمالة.  إنكارإنكارلمممأ  مـ لمممأ  مـ   إ ماالإ ماال
آلية وامػة لعػ ج اللػراغ فػي القػانكفد كلكػف يمكػف اف يكػكف آلية وامػة لعػ ج اللػراغ فػي القػانكفد كلكػف يمكػف اف يكػكف إلى إلى   اف ن مصاف ن مص  ففال يمكال يمك -ِِ

كالعمؿ كاالوجاه ندك االجوماع كالعمؿ كاالوجاه ندك االجوماع   اأ  ؽاأ  ؽىناؾ مجاؿ لودقؽ الكماؿ القانكني ممرا اة ىناؾ مجاؿ لودقؽ الكماؿ القانكني ممرا اة 
 القانكني.القانكني.

مػمأ اللصػؿ مػيف مػمأ اللصػؿ مػيف يمكف   ج مشػكمة اللػراغ فػي القػانكف  ػف طريػؽ الليػـ الدقيقػي لميمكف   ج مشػكمة اللػراغ فػي القػانكف  ػف طريػؽ الليػـ الدقيقػي لم -ّّ
اللػػمطاتد ما ومػػاره ممػػمءان لموعػػاكف كالوكػػاوؼ مػػيف اللػػمطات فيلػػيـ القتػػاء فػػي لػػم اللػػمطاتد ما ومػػاره ممػػمءان لموعػػاكف كالوكػػاوؼ مػػيف اللػػمطات فيلػػيـ القتػػاء فػػي لػػم 
اللراغ في القػانكف مػف ناديػة الوطميػؽ كويلػيـ اللػمطة الوشػريعية فػي وطػكير القػانكف اللراغ في القػانكف مػف ناديػة الوطميػؽ كويلػيـ اللػمطة الوشػريعية فػي وطػكير القػانكف 

 كوكليعو كجعمو منالمان لممطالب الجميمة.كوكليعو كجعمو منالمان لممطالب الجميمة.
لمقاتي المنشغؿ  ف لمقاتي المنشغؿ  ف مكر في   ج اللراغ مكر في   ج اللراغ   أمأماف مف الملومعم اف يككف ىناؾ اف مف الملومعم اف يككف ىناؾ   إالإال -ْْ

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

دكػػػـ دكػػػـ إلػػػى إلػػػى   الوػػاري ي كالعػػػامات ك مػػػـ االجومػػػاع القػػػانكني كػػؿه فػػػي اف كادػػػم لمكصػػػكؿالوػػاري ي كالعػػػامات ك مػػػـ االجومػػػاع القػػػانكني كػػؿه فػػػي اف كادػػػم لمكصػػػكؿ
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اف لػػـ يػػؾ اف لػػـ يػػؾ -أيتػػاأيتػػا. كلػػو اف يلػػوعيف فػػي ذلػػؾ . كلػػو اف يلػػوعيف فػػي ذلػػؾ أمامػػوأمامػػولكاقعػػة المطركدػػة لكاقعػػة المطركدػػة ينطمػػؽ  مػػى اينطمػػؽ  مػػى ا
معمقػػػػة لألفكػػػػار معمقػػػػة لألفكػػػػار أك أك   ماللقػػػػو الػػػػذم يلػػػػوطي  كتػػػػ  وصػػػػكرات جميػػػػمة مموكػػػػرةماللقػػػػو الػػػػذم يلػػػػوطي  كتػػػػ  وصػػػػكرات جميػػػػمة مموكػػػػرة  -فقييػػػػان فقييػػػػان 

 القانكنية المطركدة.القانكنية المطركدة.
لكت  قانكف مكلي  اص  راقي ملوقؿ  ف القانكف الممنيد لكت  قانكف مكلي  اص  راقي ملوقؿ  ف القانكف الممنيد   اأكيماأكيمنقورح االلولات نقورح االلولات  -ٓٓ

كمركنوػو كدما ػة ملػا مود كىػك كمركنوػو كدما ػة ملػا مود كىػك   اأكؿاأكؿيات يات لجية ًقٌمـ ال اني ك مـ الػويعامو ل صكصػلجية ًقٌمـ ال اني ك مـ الػويعامو ل صكصػ
 المنيو الذم اللناه في العميم مف المكؿ الموقممة.المنيو الذم اللناه في العميم مف المكؿ الموقممة.

تػػػػركرة فػػػػو  مػػػػاب المرالػػػػات المو صصػػػػة كالمعمقػػػػة فػػػػي القػػػػانكف الػػػػمكلي ال ػػػػاص تػػػػركرة فػػػػو  مػػػػاب المرالػػػػات المو صصػػػػة كالمعمقػػػػة فػػػػي القػػػػانكف الػػػػمكلي ال ػػػػاص  -ٔٔ
اف يكػػػكف معػػػض الشػػػذرات كالملػػػا ؿ اف يكػػػكف معػػػض الشػػػذرات كالملػػػا ؿ   إالإال  ككال يعػػػمال يعػػػم  اآلفاآلفإلػػػى إلػػػى   مػػػا طػػػرحمػػػا طػػػرحأف أف   العراقػػػيدالعراقػػػيد
ال اقػؿ فػي ال اقػؿ فػي   –اللقػو المقػارف اللقػو المقػارف   أنوجوأنوجوالعممي كما العممي كما د إذا ما قيس مما طردو الكاق  د إذا ما قيس مما طردو الكاق  اأكليةاأكلية

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

ادمػػم  مػػم الكػػريـ لػػ مةد القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص )الجنلػػية كالمػػكطف كمعاممػػة اأجانػػب كالونػػازع ادمػػم  مػػم الكػػريـ لػػ مةد القػػانكف الػػمكلي ال ػػاص )الجنلػػية كالمػػكطف كمعاممػػة اأجانػػب كالونػػازع  -ُُ
 ..ََََِِٗٗد د د مار النيتة العرميةد القاىرةد مار النيتة العرميةد القاىرةُُالمكلي لمقكانيف كالمرافعات الممنية المكليةد طالمكلي لمقكانيف كالمرافعات الممنية المكليةد ط

د مار الجػػ ء الجميػػمةد د مار الجػػ ء الجميػػمةد ُُادمػػم  مػػم الكػػريـ لػػ مةد  مػػـ قا ػػمة الونػػازع كاال ويػػار مػػيف الشػػرا  د جادمػػم  مػػم الكػػريـ لػػ مةد  مػػـ قا ػػمة الونػػازع كاال ويػػار مػػيف الشػػرا  د ج -ِِ
   ..ُُٖٖٗٗٗٗمصرد مصرد 

دلػػف ادمػػم المغػػماممد الػػنقص اللطػػرم فػػي أدكػػاـ الوشػػري د مجمػػة القتػػاءد مغػػمامد العػػمم الرامػػ  دلػػف ادمػػم المغػػماممد الػػنقص اللطػػرم فػػي أدكػػاـ الوشػػري د مجمػػة القتػػاءد مغػػمامد العػػمم الرامػػ   -ّّ
 ..ُُْْٓٗٓٗ  كال امسد كانكف اأكؿدكال امسد كانكف اأكؿد

د مار النيتػػػػػػػػة العرميػػػػػػػػةد د مار النيتػػػػػػػػة العرميػػػػػػػػةد ِِالغرميػػػػػػػػةد طالغرميػػػػػػػػةد ط  طػػػػػػػػو  ػػػػػػػػكض يػػػػػػػػازمد اأصػػػػػػػػكؿ الواري يػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػرا  طػػػػػػػػو  ػػػػػػػػكض يػػػػػػػػازمد اأصػػػػػػػػكؿ الواري يػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػرا   -ْْ
 ..ََََََِِالقاىرةدالقاىرةد

 مػػاس العمػػكممد ونػػازع القػػكانيف كاال وصػػاص القتػػا ي الػػمكلي كونليػػذ اأدكػػاـ اأجنميػػة ) مرالػػة  مػػاس العمػػكممد ونػػازع القػػكانيف كاال وصػػاص القتػػا ي الػػمكلي كونليػػذ اأدكػػاـ اأجنميػػة ) مرالػػة  -ٓٓ
د مكومػػػػة د مكومػػػػة ُُطط  مقارنػػػػة طمقػػػػان أدكػػػػاـ القػػػػانكف الػػػػمكلي ال ػػػػاص المقػػػػارف كأدكػػػػاـ القػػػػانكف العراقػػػػيدمقارنػػػػة طمقػػػػان أدكػػػػاـ القػػػػانكف الػػػػمكلي ال ػػػػاص المقػػػػارف كأدكػػػػاـ القػػػػانكف العراقػػػػيد

   ..ََََِِٓٓاللنيكرم)مغمام(د وكزي  ميركتد اللنيكرم)مغمام(د وكزي  ميركتد 
كالمػػػكطف كمركػػػز كالمػػػكطف كمركػػػز   ََََِِٔٔللػػػنة للػػػنة   ِِٔٔاس العمػػػكممد شػػػرح أدكػػػاـ قػػػانكف الجنلػػػية العراقيػػػة رقػػػـ اس العمػػػكممد شػػػرح أدكػػػاـ قػػػانكف الجنلػػػية العراقيػػػة رقػػػـ  مػػػ مػػػ -ٔٔ

 ..ََُُِِٓٓ  د مكومة اللنيكرم )مغمام(د نشر ميركتدد مكومة اللنيكرم )مغمام(د نشر ميركتدُُاأجانبد طاأجانبد ط
د مكومػػة اللػػنيكرمد نشػػر كوكزيػػ  د مكومػػة اللػػنيكرمد نشػػر كوكزيػػ  ُُد القػػانكف الػػمكلي ال ػػاصد طد القػػانكف الػػمكلي ال ػػاصد طاألػػمماألػػمم مػم الرلػػكؿ  مػػم الرتػػا  مػم الرلػػكؿ  مػػم الرتػػا  -ٕٕ

 ..ََُُِِٓٓميركتد ميركتد 
 . . ََََِِْْ  الناشر صماح صامؽ جعلرد مغمامدالناشر صماح صامؽ جعلرد مغمامد  ددُُانكفد طانكفد ط صمت  مم المجيمد أصكؿ وللير الق صمت  مم المجيمد أصكؿ وللير الق -ٖٖ
مركػز اأجانػب( مركػز اأجانػب(   –المػكطف المػكطف   –يالب الماكمم كدلػف اليػماكمد القػانكف الػمكلي ال ػاص )الجنلػية يالب الماكمم كدلػف اليػماكمد القػانكف الػمكلي ال ػاص )الجنلػية  -ٗٗ

  د مطػػػام  كزارة الوعمػػػيـ العػػػالي كالمدػػػث العممػػػيد العػػػراؽدد مطػػػام  كزارة الوعمػػػيـ العػػػالي كالمدػػػث العممػػػيد العػػػراؽدُُد طد طُُكأدكامػػػو فػػػي القػػػانكف العراقػػػيد جكأدكامػػػو فػػػي القػػػانكف العراقػػػيد ج
ُُِِٖٖٗٗ.. 

د مار الموقػػػػيف د مار الموقػػػػيف ُُد طد طِِةد وقريػػػػر مشػػػػواؽ اللػػػػا ممد جةد وقريػػػػر مشػػػػواؽ اللػػػػا ممد جمدمػػػػم اللػػػػنمد مدػػػػكث فػػػػي القكا ػػػػم اللقييػػػػمدمػػػػم اللػػػػنمد مدػػػػكث فػػػػي القكا ػػػػم اللقييػػػػ   -ََُُ
 . . ََُُُُِِد العراؽد د العراؽد اأشرؼاأشرؼكمؤللة المراقم المقملة العالميةد النجؼ كمؤللة المراقم المقملة العالميةد النجؼ 

لجنة الودقيؽ الوامعة لممؤومر لجنة الودقيؽ الوامعة لممؤومر   إ مامإ مامالمؤومر العالمي لإلماـ الشييم الصمرد المؤومر العالمي لإلماـ الشييم الصمرد مدمم ماقر الصمرد مدمم ماقر الصمرد    -ُُُُ
و صصػػية لمشػػييم الصػػمرد و صصػػية لمشػػييم الصػػمرد الال  كاأمدػػاثكاأمدػػاثالعػػالمي لإلمػػاـ الصػػمر)قمس(د الناشػػر: مركػػز المرالػػات العػػالمي لإلمػػاـ الصػػمر)قمس(د الناشػػر: مركػػز المرالػػات 

 ق.ق.ُُُُّّْْد مطمعة شريعتد قـ المقملةد ايرافد د مطمعة شريعتد قـ المقملةد ايرافد ُُطط
د الػػمار المصػػرية لمطما ػػةد نشػػر مار د الػػمار المصػػرية لمطما ػػةد نشػػر مار ُُمدمػػم كمػػاؿ فيمػػيد أصػػكؿ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاصد طمدمػػم كمػػاؿ فيمػػيد أصػػكؿ القػػانكف الػػمكلي ال ػػاصد ط   -ُُِِ

 ..ُُٓٓٗٓٓٗالطالبد اإلكنمريةد مصرد الطالبد اإلكنمريةد مصرد 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والدياديةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية
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ة ة د مار الدريػػػد مار الدريػػػُُممػػػمكح  مػػػم الكػػػريـد القػػػانكف الػػػمكلي ال ػػػاص فػػػي القػػػانكف العراقػػػي كالمقػػػارفد طممػػػمكح  مػػػم الكػػػريـد القػػػانكف الػػػمكلي ال ػػػاص فػػػي القػػػانكف العراقػػػي كالمقػػػارفد ط   -ُُّّ
 ..ُُّّٕٕٗٗلمطما ةد لمطما ةد 

كا ػػػػػػؿ دلػػػػػػف  مػػػػػػم الشػػػػػػافيد مشػػػػػػكمة الػػػػػػنقص فػػػػػػي القػػػػػػانكف مػػػػػػيف المػػػػػػذاىب اللملػػػػػػلية كالشػػػػػػرا   كا ػػػػػػؿ دلػػػػػػف  مػػػػػػم الشػػػػػػافيد مشػػػػػػكمة الػػػػػػنقص فػػػػػػي القػػػػػػانكف مػػػػػػيف المػػػػػػذاىب اللملػػػػػػلية كالشػػػػػػرا      -ُُْْ
 ..ََََِِٗٗ  د المكوب الجامعي الدميثد اإلكنمريةدد المكوب الجامعي الدميثد اإلكنمريةدُُالقانكنية)مرالة مقارنة(د طالقانكنية)مرالة مقارنة(د ط

 والدراسات: والدراسات:   األبحاثاألبحاثثانيًا: ثانيًا: 
ويػػار النيتػػكم(د مجمػػة ويػػار النيتػػكم(د مجمػػة ادمػػم المممغػػيد ال امػػت كالموغيػػر فػػي اللقػػو اإلػػ ميد )قػػراءة فػػي جيػػكم الادمػػم المممغػػيد ال امػػت كالموغيػػر فػػي اللقػػو اإلػػ ميد )قػػراءة فػػي جيػػكم ال -ُُ

 ق.ق.ُُِِْْٔٔد د ََََِِٔٔد د ُُاالجويام كالوجميمد ميركتد عاالجويام كالوجميمد ميركتد ع
غ فػػي القػػانكف كمكقػػؼ النظػػاـ القػػانكني األمػػاني منػػود مدػػث مقػػمـ إلػػى غ فػػي القػػانكف كمكقػػؼ النظػػاـ القػػانكني األمػػاني منػػود مدػػث مقػػمـ إلػػى راراس.ؼ كارنػػاريزد لػػم اللػػس.ؼ كارنػػاريزد لػػم اللػػ -ِِ

المركز القػكمي لمدػكث المنطقػة فػي مرككلػؿد ورجمػة: م. مػم الرلػكؿ الجصػانيد مجمػة القتػاءد المركز القػكمي لمدػكث المنطقػة فػي مرككلػؿد ورجمػة: م. مػم الرلػكؿ الجصػانيد مجمػة القتػاءد 
 ..ُُّّٕٕٗٗددنيد مغمامنيد مغمامااد مطمعة العد مطمعة العِِٖٖد سد سُُعع

ونايكد المامة ال انية مػف الملػوكرد مداتػرة ألقيػت فػي فنػمؽ فملػطيف ماإلػكنمريةد ونايكد المامة ال انية مػف الملػوكرد مداتػرة ألقيػت فػي فنػمؽ فملػطيف ماإلػكنمريةد الليم الليم لمير لمير    -ّّ
د مار الجامعػػة د مار الجامعػػة ِِعع  منشػكرة فػي مجمػة الدقػػكؽ لممدػكث القانكنيػة كاالقوصػػاميةد جامعػة اإلػكنمريةدمنشػكرة فػي مجمػة الدقػػكؽ لممدػكث القانكنيػة كاالقوصػػاميةد جامعػة اإلػكنمريةد

 ..ََََِِٕٕالجميمة لمنشرد اإلكنمريةد الجميمة لمنشرد اإلكنمريةد 
لمل الشييم الصمر )قمس لره(د مجمة فقو أىؿ لمل الشييم الصمر )قمس لره(د مجمة فقو أىؿ   مدمكم زمانيد مكر الزماف كالمكاف في االجوياممدمكم زمانيد مكر الزماف كالمكاف في االجويام -ْْ

د اللػػنة ال انيػػة  شػػرةد مؤللػػة ما ػػرة معػػارؼ اللقػػو اإلػػ مي طمقػػان لمػػذىب أىػػؿ د اللػػنة ال انيػػة  شػػرةد مؤللػػة ما ػػرة معػػارؼ اللقػػو اإلػػ مي طمقػػان لمػػذىب أىػػؿ ْْٔٔالميػػتد العػػممالميػػتد العػػمم
 ق.ق.ُُِِْْٖٖد د ََََِِٕٕالميتد ميركتد الميتد ميركتد 

   



 الخاص الدولي القانون في التذريعي الفراغ نظرية
 (عراقيال القانون ب نية رلى دوليا  الذائعة المبادئ آثر مدى في ادتداللية تحليلية درادة)
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 : ـمخــــصــالمـ
  ىػػػذاىػػػذا  فػػػيفػػػي))  دكػػػـدكػػػـ  أمأم  ىنػػػاؾىنػػػاؾ  يكػػػفيكػػػف  لػػػـلػػػـ  إذاإذا""  أنػػػوأنػػػو   مػػػى مػػػى  العراقػػػيالعراقػػػي  المػػػمنيالمػػػمني  القػػػانكفالقػػػانكف  يػػػنصيػػػنص

 -الواليةالوالية  الجرالجر  دركؼدركؼ  أماـأماـ  المابالماب  يلو يلو   المنمالمنم  ىذاىذا  فإففإف  ."."........( ( القانكفالقانكف

   مػػارة مػػارة   ػػ ؿ ػػ ؿ  مػػفمػػف  الوشػػريعيالوشػػريعي  اللػػراغاللػػراغ  مإمكانيػػةمإمكانيػػة  يعوػػرؼيعوػػرؼ  المقػػارفالمقػػارف  كدوػػىكدوػػى  العراقػػيالعراقػػي  المشػػرعالمشػػرع -ُُ
 ..  ((القانكفالقانكف  ىذاىذا  فيفي))  دكـدكـ  أمأم  ىناؾىناؾ  يكفيكف  لـلـ  إذاإذا))

ػػػا  ممكػػػفممكػػػف  مػػػؿمػػػؿ  دد  الوشػػػري الوشػػػري   فػػػيفػػػي  اللػػػراغاللػػػراغ   مػػػى مػػػى  فقػػػطفقػػػط  يقوصػػػريقوصػػػر  الال  الوشػػػريعيالوشػػػريعي  اللػػػراغاللػػػراغ -ِِ ػػػاأيتن   فػػػيفػػػي  أيتن
  كقكا ػمكقكا ػم  ييلػ ملػ ماإاإ  اللقػواللقػو  كممػامئكممػامئ  كالعاماتكالعامات  الوشريعاتالوشريعات  أمأم  دد   رل رلاأاأ  القانكنيةالقانكنية  المكارمالمكارم
 ..العمالةالعمالة

  القػػػانكفالقػػػانكف  ومنػػػيومنػػػي  فػػيفػػي  الموم مػػػةالموم مػػػة  العراقػػػيالعراقػػػي  الوشػػري الوشػػري   ليالػػػةليالػػػة   ػػػف ػػػف  الوشػػريعيالوشػػريعي  اللػػػراغاللػػػراغ  ينشػػػ ينشػػػ   قػػمقػػم -ّّ
ػا  يوعػارضيوعػارض  كقػمكقػم  الغرميػةالغرميػة  مي وػومي وػو  مػ مػ   يوكافػؽيوكافػؽ  قػمقػم  الذمالذم  الغرميالغرمي ػاومامن   االجوما يػةاالجوما يػة  المي ػةالمي ػة  مػ مػ   ومامن

 ..العراقيةالعراقية  كاالقوصاميةكاالقوصامية
  الدقػا ؽالدقػا ؽ  معػضمعػض" " الوشػري الوشػري   مصػمرمصػمر  ىػكىػك  لػ ـلػ ـاإاإ""  مػ فمػ ف  القا ػؿالقا ػؿ  لملػوكرململػوكرماا  لمدكػـلمدكػـ  يككفيككف  قمقم -ْْ

 ..اللاريةاللارية
  فػػػراغفػػػراغإلػػػى إلػػػى   وػػػؤمموػػػؤمم  قػػػمقػػػم  الوػػػيالوػػػي  العكامػػػؿالعكامػػػؿ  أدػػػمأدػػػم  الوشػػػريعيةالوشػػػريعية  القكا ػػػمالقكا ػػػم  صػػػيايةصػػػياية  فػػػففػػػف  يكػػػكفيكػػػكف  قػػػمقػػػم -ٓٓ

  أفأف  ديػثديػث  دد  مرنػةمرنػة  كييػركييػر  مرنػةمرنػة  قكا ػمقكا ػمإلػى إلػى   القانكنيػةالقانكنيػة  القكا ػمالقكا ػم  وقلػيـوقلػيـ   ػ ؿ ػ ؿ  مػفمػف  وشريعيوشريعي
 ..وطميقووطميقو  فيفي  لمقاتيلمقاتي  مجاؿمجاؿ  أمأم  يورؾيورؾ  الال  اأ يراأ ير  ىذاىذا

 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والدياديةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

453 

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 prepositions- 

1) 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. 


