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 7171الفلسفة السياسية للقاعدة الدستورية في الدستور األمريكي عام عنوان البحث: 

 الباحثة. أيسر حسن إسماعيل    أ.د. داود مراد الحسنياسم الباحث: 

 ماجستير في إدارة الجودة/ مصرف الرشيد   جامعة القادسية/ كلية القانونمكان العمل: 

 1ب  1ج                   الملخص:

سفة السياسية هذه القاعدة على وفق تلك الفل وبالتالي تعبروفلسفيه معينه  سياسيةال شك من القاعدة الدستورية تستند على رؤى        
 فة السياسية للقاعدةالفلس إنالدستوري لهذه الفكرة بقوالب قانونيه ودستوريه معينه وال شك ي المجتمع حيث يكون مع للتأطير القائمة ف

تستند على ثالثة مبادئ  7171الدستورية التي قام عليها النظام الرئاسي في الواليات المتحدة األمريكية وفي دستور االتحادي عام 
 األساسية

مريكية لرجال الثورة األا أفكارجان لوك لها تأثير القوي على  أفكارهي نظريه القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية لإلفراد وكانت  :األولالركن  
الشمالية  أمريكا إلىجلفن واتباع مذهبه من المهاجرين  أفكار إلىهو نظريه التعاقد وتعود  :الركن الثاني أما، للدستورالمؤسسين  اآلباء أو

 الشرعي لنشاه الكنيسة األساسوالتي مثلت 

ون قانون يتعارض مع القان أوكل تصرف   إنالمؤسسون  اآلباءقر  إذاهو فكره الحكومة المقيدة وحق الثورة على الظلم  :الركن الثالث 
ة المقيدة فكره الحكوم أساسيصدر من الحكومة ال تجب في طاعته حيث شكل ذلك  أوالطبيعية  األفراديتعدى على حقوق  أوالطبيعي 

الواليات المتحدة األمريكية  في 7171الفلسفة السياسية للقاعدة الدستورية التي تمثلت في دستور عام  األركانوبالتالي تشكل هذه 
 النافذ...

 العلمي.الفرض 

ات القاعدة الدستورية التي نظمت السلطات التنفيذية والتشريعية في الوالي إنالبحث ينطلق من الفرض العلمي  اهذ أنوعلى وفق ذلك نجد  
 وفلسفيه كانت سأئده في الواليات األمريكية التي سبقت االستقالل رؤى سياسية إلىالمتحدة األمريكية هي تمثل انعكاس 

 إشكاليه البحث 

النافذ...  األمريكي 7171الفلسفي للقاعدة الدستورية في دستور عام  األساستتمثل   إشكالية البحث في طرح تساؤالت منها ما هو  
 المدة.الفلسفية التي كانت ساده في تلك  الرؤى إلىوكيف نظمت القواعد الدستورية السلطات الثالث استنادا 

 ...هيكلية البحث

 األمريكية.ن استقالل الواليات الفلسفة السياسية إلعال أوال مطلبين منها إلىتقسمت   الدراسة 

سية التي كانت اثم المطلب الثاني في هذه الدراسة يتضمن تنظيم السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية بموجب تلك الفلسفة السي
 .االستقالل إعالنسأئده قبل 

 

 



 

 الحكم القضائي مصدر االلتزام الجديدعنوان البحث: 

 أ.د. علي شاكر عبد القادر البدرياسم الباحث: 

 جامعة كربالء/ كلية القانونمكان العمل: 

 2ب  1ج                   الملخص:

ي كل من العقد بينت في مسودة جستنيان وه األربعةمصادر االلتزام  إنوكما نعلم  نظرياتها،واهم  للقانون،تعد نظرية االلتزام العمود الفقري    

 اللتزام.لالقانون كمصدر خامس  مودستان(ولكن إزاء التطور الفقهي ابتدع الفقيه الروماني ) الجريمة،وشبه العقد والجريمة وشبه 

المنفردة كمصدر  دةاإلرا أضيفالتطور القانوني  تغيير، وإزاء أيتقنينين نابليون نقل هذه المصادر من الفقه الروماني دون  إنوكما هو معروف  

 سبب.على شبه العقد الكسب دون  وأطلق المشروع،تسمية الجريمة وشبه الجريمة للعمل غير  وأبدل لاللتزام،جديد 

  إلدارياالحكم القضائي والقرار  إن، ووجدت فكرة جديدة -المتهورة  التجديدات-االلتزام القانوني يرى انه يستعصي على ن الفقهإ   

 الله.شاء  إنلبحث قادم  اإلداري كمصدرين جديدين لاللتزام فسنناقش هذه الفكرة في الحكم القضائي تاركين القرار

وظيفة  نإضائي يكون كاشفا للحق ال منشئا له، والحقيقة الحكم الق إنفاألصل  ينشئها،القضاء كما هو معلوم يحمي الحقوق وليس  إن  

صادر يكون مصدرا لاللتزام مثله مثل الم أنفكرة الحكم القضائي يصلح  إنولكن وجدت  عليه،العدل في النزاع المعروض  إقامةالقضاء هو 

 االلتزام. إنشاءالمعروفة، وان القانون هو من يعطي هذا الحكم القضائي قوة  األخرى

التزامات  إنشاءو القضاء له سلطة تعديل العقد بموجب سلطته التقديرية فانه يقوم بموجب تفويض من القانون بانقضاء التزامات  إن          

 اللتزامات.اوهذا التجديد هو تجديد ضروري يقابل التجديد االتفاقي الذي ندرسه في انقضاء  القاضي،جديدة تحل محلها مصدرها حكم  أخرى

 البد من بيان التجديد الضروري آخر، لذاوفي االلتزام حلول التزام محل التزام  آخر،تجديد بشكل مختصر هي حلول امر محل امر وال  
 مفهوم فكرة الحكم القضائي المنشئ لاللتزام ونكرس في المبحث الثاني مناقشة الفكرة. أولهمامبحثين نبين في  إلىوسنقسم هذا المبحث 

 

 

 

 



 

 أتمته القضاء  عنوان البحث:

 أ. أسعد فاضل منديل الجياشياسم الباحث: 

 جامعة القادسية/ كلية القانونمكان العمل: 

 3ب  1ج                   الملخص:

في كل  اإلعالميةو يعيش العالم بالوقت الحالي تطور كبير في كافة مجاالت الحياة المعاصرة بحيث دخلت تكنولوجيا المعلوماتية والثقافية والصناعية 
ديدة للتعامل بين وطرق ج أشكالجوانب الحياة العملية وفي ظل التقدم العلمي الهائل الذي يشهده العالم وما رافقه من ثورة معلوماتية كبيرة ظهرت 

في المصررررار   وأ األفرادت ارررواي بين االاررررتعانة بالحاارررروة في كافة المعامال إلى أدىانتشررررر اارررتعمال الواررررائل التقنية انتشررررارا  كبيرا  مما  إذ األفراد
 والشركات التجارية والمؤاسات العامة وغيرها .فظهرت الدعامات غير الورقية بالكتابة ووجدت التواقيع غير التقليدية .

الكرة  أبنايوالصرررررررور بين  لوان لهذا التقدم العلمي والتقني التأثير المباشررررررر والبارت على تطوير القواعد القانونية بيث اصرررررربب التواصرررررررل وتبادل الراررررررائ
برام أل اإلنترنيتوالتجول عبر شرررررربكة  األرضعلى  أبداثالفرد رصررررررد كل ما يجري من  باارررررتطاعةامر اررررررهل عبر الامان والمكان واصرررررربب  األرضرررررية

تلك المعامالت  جاتإنايلة عبر الشاشة هي و  اإللكترونية واألرقامالترددات والشفرات والمفاتيب السرية  وأصبحتالصفقات وشراي السلع والخدمات 
هذا التطور المتاايد لوارررررررررررررررائل التكنولوجيا الحديثة وهيمنتها على كل جوانب الحياة  وأماموالسرررررررررررررررجالت المردونرة والتوقيع التقليدي  األوراقبردال  من 

قليدية وعدم الت اإلثباتواررررررررائل المعاصرررررررررة بما فيها الجانب القانوني بات من الوررررررررروري تطوير نظام القورررررررراي وطريقة تسرررررررروية المناتعات وتحديث 
 .  اإللكتروني التي تعتمد على دعامات غير ورقية مصحوبة بالتوقيع اإللكترونيةاالقتصار على المحرر الورقي والتوقيع العادي بل ااتيعاة المحررات 

بدرجة كبيرة  الذي اصبب نظاما  لتقاضي ينافس التحكيم أهمهاناهيك عن التطور السرريع الذي راف  طرق تسروية المناتعات البديلة للقواي والتي من 
م يحق  بخصرررروق واقع القورررراي العراقي فأنه ل أما،  األخيرةالتحكيم الشرررربكي الذي انتشررررر في ا ونة  أو اإللكترونينظام القورررراي وبالذات التحكيم 

هامها العامة من خالل االارررررتعانة بوارررررائل الحااررررروة م أدايالحكومية في  األجهاةتقدما  ملحوظا  بالمقارنة مع ما بققته مؤارررررسرررررات الدولة وبع  
 الروتينية(( في والواررائل التقليدية   األارراليبوشرربكات االتصررال وواررائلهما الحديثة التي بمقتورراها تؤدي الدولة وظائفها وخدماتها العامة متجاوتة 

 وإصررردارالتقاضررري  إجراياتالكتابة التقليدية في تدوين  ارررلوةأالعمل الوظيفي   النمطي(( في بين بالمؤارررسرررة القورررائية ما ياال القوررراة يعتمدون 
ملفات الدعاوى القوائية وهذا ما يؤثر البا  على بقوق المتقاضين بصورة  وأرشرفةالقورائية ومسرك السرجالت والمدونات الكتابية لحف   األبكام

 خاصة وطبيعة العملية القوائية بصورة عامة .
وبناي  إللكتروني.اتواجه تحديات العصرررررر الرقمي  أنالورقية  وإجراياتهاوالسرررررؤال الذي يطر  هنا هل تسرررررتطيع المحاكم القورررررائية بمفهومها التقليدي 

لجوانب ى ا( لغرض تسليط الووي علالقوراي(اختيار موضرو  بحثنا المتواضرع هذا والمواروم ة   أتمته  ارتأيناعلى ما تقدم من المعطيات المذكورة 
 أمامها.التقاضي  إجراياتوبيان كيفية مباشرة  اإللكترونيةالقانونية للمحكمة 

 -األتية: البحث في المسائل  أهميةوتكمن 
يعد مفهوم أتمته القواي بديثا  نسبيا  بحيث يكاد ينعدم ااتخدام هذا المصطلب في العلوم  إذ اإللكترونيموضرو  التقاضي  وأصرالة بداثة-األول: 

 والقوائية.ونية القان
قليلة جدا   إللكترونيةامن جانب قانوني وقوائي فالدرااات القانونية والقوائية المتخصصة بالمحكمة  اإللكترونيةبدرااة المحكمة  يتعل -الثاني: 

ا ابدى مخرجات باعتباره إليهاا بالمجال المعلوماتي ونظرو  بالبحث كانوا من المهتمين اإللكترونيةلم تكن نرادرة فرأغلرب الرذين تناولوا المحكمة  إن
 اإللكترونية.الحكومة 
العقل الحصررررررريط والمنط  القويم يقتورررررررري التفاعل التام مع هذا التقدم التقني بالمسررررررررارعة في االاررررررررتفادة منه في جميع نوابي الحياة  إن-الثالث: 

رغب اليوم بصررررورها المختلفة بقيقة واقعة في عالم ي أصرررربحت اإللكترونيةالمحكمة  إنعلى اعتبار  العدل،وخاصررررة الجانب القوررررائي الذي يقام به 
 والتمحيص.التعرض لهذه الحقيقة بالدرااة  األكاديميلذلك من واجبنا  المستمر.بالعمل الجاد والتطوير 

 األتية:الخطة العلمية  قسمت البحث وفقأما عن هيكلية البحث فقد 
  المفهوم القانوني ألتمته القواي األول:المبحث    
 الحديثة للتقاضي.   اإلجرايات الثاني:المبحث    
 القوائية. األنظمةفي بع   اإللكترونيتطبيقات التقاضي  الثالث:لمبحث ا   



 

 األخالق الجنائيةعنوان البحث: 

 أ.م.د. فراس عبد المنعم عبد اللهاسم الباحث: 

 جامعة بغداد/ كلية القانونمكان العمل: 

 4ب  1ج                   الملخص:

 أنذلك  .وليس هذا هو الوضع عندما يتعلق األمر بالقانون واالجتماع،جوهري في الدين والفلسفة  وما هبكل  األخالقيتصل مبحث     
رع محيًدا عن فيها المش دال يجالحدود التي  أضيقفي  إال واألخالق،السائد في الفقه القانوني المعاصر هو مقولة االنفصال بين القانون 

يتم  أنبديهية دون  مسّلمة إلىتحولت  أخرىويعود هذا الوضع غير المبرر إلى مقولة مباشر، استلهام بعض معانيها على استحياء وبطريق غير 
ا والجنائي على عمومً ومضمون القانون  وظيفة وطبيعةتكون أساًسا صالًحا لتحديد  أنأمر نسبي فال يجوز هذا  األخالق أنإثبات صحتها وهي 

تكون،  أنب كما هي في ذاتها وكما يج  القانون،وبين فكرة  األخالقولهذا السبب جاءت فرضية هذا البحث في نفي التعارض بين ، نحو خاص
تشريًعا   لعام،ا التعمق في مفهوم القانون بالمعنى إن. ذلك  األخالقثم يكون التأسيس بعدها لفكرة القانون على أصلها الطبيعي والوحيد وهو 

ع في مصدرًا لمشروعية سلطة المشر  األخيرةالذي تكون فيه هذه  واألخالقالكشف عن االرتباط بين القانون  إلىعرفًا يؤدي حتما  أوكان 
 إلىيسعى البحث  ،وللممارسة الفقهية في إطار قواعد القانون تفسيره،ومصدرًا للممارسة القضائية في تطبيق القانون بعد  والجزاء،التجريم 

(، الجنائية )األخالقهذا القدر الذي يوصف بعدها بانه مضمون  الجنائي،تحديد القدر الواجب التضمين من المبادئ األخالقية في القانون 
ن الجنائي و من الفهم الصحيح لوظيفة القان إطارالعامة في  لألخالقالجنائية تخصيًصا منطقًيا وعملًيا  األخالقهذا القدر الذي تكون فيه 

به من المختصين  خريناآلوشرط معرفة  الصحيح،وشرط تعريفه  ذاته،هذا التخصيص الذي هو في تقديرنا شرط تعّرف القانون على ، وطبيعته
 الضبط االجتماعي أدواتوتقريًبا بين  البشري،وهو بعد ذلك يمثل ربطًا للقانون بما هو ثابت وجوهري من سنن االجتماع ، وغير المختصين

  اآلخريعارض بعضها  أو حالًيا،كما هو حاصل   اآلخربمعزل عن  أحدهافال يعمل  بالمجمل،وكشًفا عن التكامل الوظيفي بينها بما يعزز فاعليتها 
الواقع  وإن في إعادة تعريف القانون أخالقًيا فائدة تتمثل في تجاوز حالة التقلبات المعرفية الخاصة بفكرة القانون كما ه، كما هو واقع غالًبا

ته الخاصة الحد الذي يكون فيه لكل مذهب نسخ إلىدرجة التناقض بين مذاهب القانون المختلفة ،  إلىالذي يتمثل في االختالف الذي يصل 
أكيد عن إرادة المتحكمين فيه واأليديولوجيات التي يؤمنون بها ، وهي بالت إاليعبر  نفسه وال إال هال يشبمن القانون ، أو قانونه الخاص الذي 

لمجرد من تمثل ا واإلجراءعن طريق الصدفة ، فال يكون للقانون بعدها نصيب من معناه سوى الشكل  إالبمعنى القانون الحقيقي   يال تلتق
ي حالته الراهنة ، على أننا نعتقد بأن القانون الجنائي ف، يمي للبيئة االجتماعيةوهي التقييم والتوجيه والتنظيم الق إالمن وجوده  األساسيةالغاية 

لة حدود التطور النهائية التي تسمح بها االتجاهات الفلسفية والفكرية الوضعية السائدة منذ بداية مرح إلىمستوى النظرية والتطبيق ، قد وصل 
 لىإوالدين عن مجاالت السياسة والقانون ، وأن شرط االنتقال   األخالقساسية استبعاد الحداثة الغربية ، وهي المرحلة التي كانت سمتها األ

 ولكن في بعدها اإلنساني الشامل ، وإطارها العلمي الدقيق الذي يفرز األخالقمرحلة جديدة من التطور هو في أعادة تعريف القانون بمفردات 
إن للقانون  ،مجرًدا عن المضمون األخالقزائف ومرحلي وثقافي من قيم لها مظهر  وما هحقيقي وممتد  من القيم األخالقية وبين  وما هبين 

الدرجة  إلىرد والجماعة للف األخالقيخصوصية وسائله وسرعة تأثيرها في تحريض الوعي  إلىالجنائي دورًا محوريًا في عملية الفرز هذه بالنظر 
يرسم حدودها  ) التربية األخالقية االجتماعية( التي بانهامرة ،  وألولن الجنائي الحقيقية ، التي يكون ممكًنا معها أن يتم تعريف وظيفة القانو 
ة ، ليس وعندها يكون القانون في تعريفه الجديد تعبيًرا عن اإلرادة األخالقي محترفين نسياسييويحدد وسائلها فاعلين أخالقيين وليس مجرد 

 ،هو الحال دائًما ، وتكون السلطة استخداًما أخالقًيا للقوة ، وليس استخداًما للقانون من قبل القوة تعبيًرا عن إرادة القابضين على السلطة كما
لسياسية  بأدوات القهر الرسمية للسلطة ا إقرانها، وليس في مجرد  األخالقيعلى المضمون  اشتمالهاوتكون قيمة القاعدة القانونية في مقدار 

رع ، ويؤكد  التمييز الواجب بين سلطة الشارع المطلقة  وهو الله سبحانه وتعالى ، بين سلطة المشرع ، بما يعيد تعريف حدود سلطة المش
ير القضائي للقاعدة القانونية على التفس األخالقيوينسحب هذا التأصيل . الجزئية التي تعمل في الحدود األخالقية المؤكد عليها دينًيا  

 والفقهي.
 

 



 

الل األزمة السورية منذ عام السياسة الخارجية السورية في مواجهة الضغوطات الدولية خمدى فعالية عنوان البحث: 
 1117حتى عام 1177

 د. صفاء قدور قدوراسم الباحث: 

 جامعة الشام الخاصة/ كلية العالقات الدولية والدبلوماسية/ سوريامكان العمل: 

 5ب  1ج                   الملخص:

م. وبتى الوقت الحالي تعرضت اورية إلى جملة من الوغوطات الدولية المتعددة 1122منذ اندال  الحرة العدوانية على الدولة السورية مطلع عام   
اي امواقفها والتحكم بمقدراتها، للدفع بواقعها السي وإضعا ودوليا  تحت اام "عقوبات"، بغية إضعافها وتعاعة ااتقرارها،  إقليميااألطرا  

ة وقفت يواالقتصادي نحو وقائع جديدة تستلهم فيما بعد من باالت اإلضعا  والفوضى السيااية واالقتصادية المتوقعة. لكن السيااة الخارجية السور 
ملت ع ، وذلك من خالل اتبا  واائل وأدوات معينة تساعدها على ذلك. كمااإلمكانفي مواجهة هذه الوغوطات، محاولة التخفيط من وطأتها قدر 

 على بناي ااتراتيجيات واضحة مع باقي دول العالم تتيب لها مواجهة هذه الوغوطات، مثل إنشاي تحالفات أو االنومام لتكتالت ذات شأن على
معال بالمستوى الدولي وبشكل خاق مع الدول الكبرى في العالم والتي تملك وبشكل كبير مسابة وااعة في اتخاذ قراراتها السيااية واالقتصادية 

 اإليرانية إلاالميةاالالتينية على الصعيد الدولي والجمهورية  والصين ودول أمريكاعن السيااة الغربية بشكل عام واألمريكية بشكل خاق، مثل روايا 
ا البحث، الذي تم وهذا ما ايتم توضيحه من خالل هذ الوطنية في كل من العراق ولبنان وفلسطين واليمن. وبركات المقاومة اإلقليميعلى الصعيد 

 تقسيمه إلى أربعة أقسام بغية تغطية جوانبه كلها تغطية علمية وموضوعية موثقة ودقيقة وذلك ف  ا تي:
 ومحدداتها: ومنطلقاتها وأهدافهاالسياسة الخارجية السورية  ماهية-القسم األول 

 وأسبابها. الضغوطات الدولية على سورية ماهية-الثانيالقسم 
 .مواجهة السياسة الخارجية السورية للضغوطات الدولية آلية-القسم الثالث 
 مواجهة الدولة السورية للضغوطات ومدى فعاليتها. سبل-القسم الرابع 

 خاتمة

 األتمة السورية، الوغوطات، السيااة الخارجية السورية، العقوبات، السيااة الغربية. الكلمات المفتاحية:
Research summary: 
Since the outbreak of the war of aggression against the Syrian state in early 2011.  Until now, Syria has been 
subjected to a series of multilateral international pressures, regionally and internationally, under the name of 
"sanctions", with the aim of weakening and destabilizing it, weakening its positions and controlling its capabilities, 
to push its political and economic reality towards new realities that will later be inspired by the expected cases of 
weakness and political and economic chaos.  However, the Syrian foreign policy stood in the face of these 
pressures, trying to mitigate their impact as much as possible, by adopting certain means and tools to help it do 
so.  It has also worked on building clear strategies with the rest of the world that allow it to face these pressures, 
such as creating alliances or joining important blocs at the international level, especially with the major countries 
in the world, which have a large space in making their political and economic decisions in isolation from Western 
policy in a way  In general and the Americans in particular, such as Russia, China and Latin American countries 
at the international level, the Islamic Republic of Iran at the regional level, and the national resistance movements 
in Iraq, Lebanon, Palestine and Yemen .  This is what will be clarified through this research, which has been 
divided into four sections in order to cover all its aspects with documented scientific and objective coverage, 
according to the following: 
Section One - The nature, principles, objectives and determinants of Syrian foreign policy: 
Section Two - What are the international pressures on Syria and their causes? 
Section Three - The Syrian foreign policy's mechanism for confronting international pressures. 
Section IV - Ways for the Syrian state to confront pressures and their effectiveness. 



Conclusion 
Key words: The Syrian crisis, pressures, Syrian foreign policy, sanctions, Western policy. 

 أثر تشغيل أموال التاجر المفلس على الدائنين الجدد )دراسة مقارنة(عنوان البحث: 

 عالء عبد األمير موسى م.د.اسم الباحث: 

 جامعة القادسية/ كلية القانونمكان العمل: 

 6ب  1ج                   الملخص:

يدخل أمين التفليسة في عالقات مع الغير، وهذه ناتجة من طبيعة تشغيل أموال التاجر  أنإن استمرار تشغيل تجارة المفلس ، يتطلب     

 نهاضإالقيام بتنفيذ عقود جديدة تكون ذات مصلحة من اجل  أوالمفلس ، سواء من حيث االستمرار بعقود التاجر المبرمة قبل شهر إفالسه ، 

خرين إدارة آ أشخاصمن أمين التفليسة وتسمى اإلدارة المباشرة أو من خالل تولي  مباشر بإشرافالمشروع التجاري ، وهنا تكون اإلدارة إما 

 أوس ، بتنفيذ عقود مبرمة قبل شهر اإلفال األمرنشاط التاجر المفلس من خالل استغالله )تأجير المشروع التجاري للمفلس ( ، وسواء كان 

الجدد ، تمييزًا عنهم عن الدائنين القدامى الذي سّماهم المشرع )جماعة من خالل تنفيذ عقود جديدة ، سيظهر دائنون يسمون بالدائنين 

الدائنين( ، والتي تحققت ديونهم على المفلس قبل صدور حكم شهر اإلفالس ، والدائنون الجدد الذي ظهروا على أثر االستمرار بتشغيل 

 فاء الدين؟في استي األفضليةجدد بالدائنين القدامى ، ولمن المشروع التجاري للمفلس ، وهنا يُثار التساؤل ، ماهي عالقة الدائنين ال

Conclusion 

Continuing to operate the bankrupt’s trade requires that the bankruptcy trustee enter into 
relationships with others, and this results from the nature of operating the bankrupt trader’s 
money, whether in terms of continuing the merchant’s contracts concluded before his 
bankruptcy, or implementing new contracts of interest in order to revitalize the commercial 
project. And here the management is either under the direct supervision of the bankruptcy 
trustee and is called direct management or through other persons taking over the management 
of the bankrupt trader’s activity by exploiting it (leasing the business of the bankrupt), and 
whether the matter is the implementation of contracts concluded before the month of 
bankruptcy, or through the implementation of new contracts, it will appear Creditors are called 
the new creditors, to distinguish them from the old creditors whom the legislator called them 

(the group of creditors 

 

 



 

امل العالمي للتنظيم السيبراني )دراسة مقارنة بين الالئحة العامة لحماية البيانات في االتحاد األوربي التكعنوان البحث: 
 والقانون العراقي(
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ات وضرورية في العالقات التجارية وتستخدم بشكل فعال لتعظيم فوائد الشرك اقتصادية،تعتبر البيانات والمعلومات الشخصية ذات قيمة 
وتحرص الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية على ضمان استخدام بيانات  االقتصادية،وتطوير االقتصاد بأكمله.  ال سيما في المعامالت 

فإن الهدف المشترك وراء كل محاولة تنظيمية هو تسهيل التدفق الحر للبيانات.  ومع  لذلك،  التجارية.األشخاص لألغراض التجارية وغير 
فراد وحياتهم در قلق كبير نظًرا لتأثيره السلبي على خصوصية األفقد أصبح تدفق البيانات عبر الحدود في واليات قضائية مختلفة مص ذلك،

تمثل صيغة الموازنة بين الهدفين الشرعيين والمتضاربين مهمة صعبة تتحدى مستويات مختلفة من الهيئات  األساس،الشخصية.  على هذا 
أن تعالج نفس  التي من المفترض القانونية،والنظم هناك فرق فلسفي واضح بين السلطات القضائية المعنية  ذلك،التشريعية.  عالوة على 

( على حقوق اإلنسان كمسألة أساسية تؤثر على شرعية أي نشاط أو مبادرة أو لوائح.  EUتركز النظرية القانونية لالتحاد األوروبي ) إذالقضية.  
بر مجااًل عالمًيا ونظًرا ألن الفضاء السيبراني يعت ذلك،مع و  االقتصادية.عكس فلسفة الواليات المتحدة )الواليات المتحدة( التي تؤمن بالحرية 

يجب أن تكون اللوائح العالمية متقاربة. سيسلط هذا البحث الضوء على بعض جوانب التنظيم  واحدة،ال يمكن حصره في والية قضائية 
قتراح ما يمكن التشريعات الحالية في العراق ونحاول ااألوروبي لحماية البيانات ومقارنتها بالوضع العراقي.  ستظهر المقارنة نقاط الضعف في 

 أن يكون مفيًدا إلعادة العراق إلى المجتمع الدولي مرة أخرى.

( متتتتتتن عمتتتتتق الفلستتتتتفة القانونيتتتتتة لالتحتتتتتتاد GDPR) 1172انبثقتتتتتت الالئحتتتتتة العامتتتتتة لحمايتتتتتة البيانتتتتتتات فتتتتتي االتحتتتتتاد األوروبتتتتتي لعتتتتتام 
ساستتتتتتي للقتتتتتتانون هتتتتتتو حمايتتتتتتة حقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان األساستتتتتتية فتتتتتتي عصتتتتتتر األنشتتتتتتطة األوروبتتتتتتي لحمايتتتتتتة خصوصتتتتتتية األشتتتتتتخاص. الهتتتتتتدف األ

حتتتتتدد القتتتتتانون العتتتتتام لحمايتتتتتة البيانتتتتتات الشخصتتتتتية علتتتتتى نطتتتتتاق واستتتتتع ووضتتتتتع الحقتتتتتوق الفرديتتتتتة األساستتتتتية فتتتتتي مركتتتتتز  لتتتتتذلك،الرقميتتتتتة. 
ة البيانتتتتتات الشخصتتتتتية علتتتتتى متتتتتا يلتتتتتي: يجتتتتتب تصتتتتتميم معالجتتتتت 4تتتتتتنص الفقتتتترة  المثتتتتتال،أحكامتتتته الخاصتتتتتة بحمايتتتتتة البيانتتتتتات. علتتتتتى ستتتتتبيل 

  مطلقًا؛لخدمة البشرية. الحق في حماية البيانات الشخصية ليس حقاً 

سب. تحترم هذه وفًقا لمبدأ التنا األخرى،يجب النظر إليها من حيث عالقتها بوظيفتها في المجتمع وأن تكون متوازنة مع الحقوق األساسية 
وال سيما  اهدات،المعمبادئ المعترف بها في الميثاق على النحو المنصوص عليه في الالئحة جميع الحقوق األساسية وتحترم الحريات وال

وحرية  واإلعالم، حرية التعبير والدين،احترام الحياة الخاصة والعائلية والمنزل واالتصاالت وحماية البيانات الشخصية وحرية الفكر والضمير 
والتنوع الثقافي والديني واللغوي ". ركزت الالئحة العامة  عادلة،فعال ومحاكمة والحق في الحصول على تعويض  التجارية،إدارة األعمال 

لكنها ال تعتبر هذا النوع من الحماية حًقا مطلًقا. يأخذ في االعتبار الوظيفة االجتماعية  الشخصية،لحماية البيانات على حماية الحقوق 
مع ال سيما االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للمجت األخرى،سية العامة للبيانات الشخصية ويضعها في توازن مع ضرورة الحقوق األسا

والتي  يانات،الببأسره. لقد أضاف هذا النمط من التوازن في معالجة مشكلة ذات بُعدين متعارضين ميزة كبيرة إلى الالئحة العامة لحماية 
انات ناس. الالئحة العامة لحماية البيانات هي الئحة شاملة لحماية البيساهمت بشكل أساسي في تنظيم مساءلة جامعي البيانات وتعزيز ثقة ال

لجتها والتي تشمل جمع البيانات الشخصية ومعا قواعده،الشخصية لسكان االتحاد األوروبي. يحدد التشريع أنواع األنشطة التي تغطيها 
 ومشاركتها واستخدامها وحمايتها.
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فبدون المسؤولية ال تكون لقواعد القانون الدولي أّي أهمية أو أثر؛ ألنَّ كل نظام قانوني  عامة،تعد المسؤولية نتيجة للحق بصفة 
وإاّل فال معنى  إلهمال،اوأية إهمال لتنفيذ هذه االلتزامات يترتب عليه تحّمل التبعية القانونية جرّاء هذا  ألشخاصه،يفرض التزامات وحقوق 

اينها في أنماط بصرف النظر عن تب والشعوب،افي العالمي الذي يشّكل الجسور الباقية ما بين األمم لوجود هذا االلتزام. وألهمية التراث الثق
 الحياة وأساليبها واختياراتها السياسية واالجتماعية.

دية ذات اوإنَّ القانون الدولي قد خاطب المجتمع الدولي بأحكامه وتنظيمه من خالل قواعده التي تُنظِّّم الظواهر االجتماعية واالقتص
وواضحة.  يلزم أن تكون المشكالت محددة الظواهر،ولكي تستطيع تلك القاعدة القانونية ضبط المشكالت الناشئة مع تلك  الدولية،الصفة 

ر عنه دإذ إنَّ المبادئ العامة للقانون التي تعترف بها األنظمة القانونية المختلفة, هو أنَّ الشخص القانوني الدولي متى ما تسّبب بتصرف صا
لتي افي إلحاق ضرر بالغير, يلتزم بإصالح ذلك الضرر أو تعويضه, فالمسؤولية الدولية تنشأ نتيجة اإلخالل بأحد الواجبات الدولية, سواء تلك 

تنفيذ حكم  ننشأت عن المعاهدة الدولية أو عن العرف الدولي, أو تلك التي تقررت بناًء على قواعد عامة في القانون الدولي, كامتناع الدولة ع
( من ميثاق األمم المتحدة, المتعلق بعدم جواز استخدام القوة. 4( الفقرة )1قضائي أو قرار دولي ُملَزم, أو اإلخالل بااللتزام الوارد في المادة )

 باسمها،نها أو ع يعملون نيابةً  أشخاصأو  هيئاتها،تلك حاالت تقيم المسؤولية المباشرة على الدولة عن تصرفاتها بسبب قيامها أو إحدى 
ولكن  نها،عبتصرف يمثل إخالاًل بواجب دولي. في المقابل هناك حاالت قد تُثير مسؤولية الدولة بطريقة غير مباشرة عن تصرفات لم تصدر 

 تتحمل مسؤولياتها ألسباب معينة.

هلية التي تزيد وإنما أيضاً بالصراعات والحروب الدولية واأل فحسب،ال باألسباب التقليدية لالندثار  متزايد،وإنَّ التراث الثقافي مهّدد بتدمير 
 لذا فإنَّ الحفاظ التهديد،من جسامة هذا 

وبالتالي  لك،ذوإنما تنشأ مسؤولية دولية عن  األثري،على هذه الممتلكات ال يقتصر دوره على الحماية الوطنية للدولة مالكة الموقع 
 تي لعبت دوراً كبيراً في مراقبة االعتداء على هذه الممتلكات الثقافية.نجد أنَّ المنظمات الدولية المتخصصة ال

نتناول في المطلب  ،مطالبولبيان المسؤولية الدولية عن انتهاك حرمة هذه الممتلكات الثقافية ال بد لنا من تقسيم بحثنا على ثالثة 
وفي المطلب  لدولية،اوفي المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية  الثقافية،األول: مفهوم المسؤولية الدولية الناشئة عن انتهاك حرمة الممتلكات 

 الثالث المسؤولية المدنية والتعويض عن األضرار التي تلحق بانتهاك الممتلكات الثقافية.
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يُعد أسلوب التوسط في استقدام العمالة األجنبية عن طريق شركة االستقدام أحد األساليب المهمة في عقد تشغيل العمالة األجنبية،         
ء اوالتي تلعب دورًا مهمًا في أبرام هذا العقد، والذي هو عليه أغلب القوانين المنظمة له والمقارنة في هذه البحث، والتي تحقق أهمية سو 

ألطراف عقد التشغيل أو على صعيد االقتصاد الوطني من جانب أخر، وال سيما هي ليس طرفاً في هذا العقد، ولكن يتم من خاللها، بالنسبة 
يعة األشخاص الطبيعية والمعنوية معاً، وأن كان األشخاص الطب إلىلذلك سنحاول بيانها في هذا المقام، حيث تخضع عملية ممارسة االستقدام 

ليات آرسة لهذا النشاط، حيث لم يكن هناك توسع في ممارسة هذا النشاط من قبل األشخاص المعنوية، حيث لم توضع لها هم األكثر مما
لمعنوية في سبيل األشخاص ا إلىالتي يمارس بها النشاط على ما تم التعامل مع األشخاص الطبيعيين، ولكن وبتطور االستقدام اتجهت األنظار 

ليات لذلك، وال سيما اختالف التسميات التي تطلق عليها وذلك باختالف النظم القانونية المنظمة لها، فنجد آممارسة هذا النشاط ووضع 
العربية  إلماراتاأو شركات االستقدام{، بيمنا نجد في دولة  األهليةعلى صعيد النظام العمل السعودي يطلق عليها تسمية }مكاتب االستقدام 

سط الستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين{، بينما نجد في قانون العمل المصري يطلق عليها تسمية المتحدة تسميها ب }مكاتب التو 
شاء  نإ}شركات التشغيل أو االستقدام أو االستخدام{ لذى سنحاول بيان الهيكلية القانونية لها في مبحثين ونختمها بأهم النتائج والمقترحات 

 الله.

Summary 

          The method of mediation in the recruitment of foreign workers through the recruitment 
company is one of the important methods in the contract of employment of foreign workers, 
which plays an important role in concluding this contract, which is the basis of most of the laws 
regulating it and the comparison in this research   Which achieves importance both for the parties 
to the employment contract or at the level of the national economy on the other hand, especially 
that it is not a party to this contract, but is done through it, so we will try to explain it in this 
regard, as the recruitment process is subject to both natural and legal persons, and that Natural 
persons were the most likely to practice this activity, as there was no expansion in the practice of 
this activity by the legal persons, as the mechanisms by which the activity was practiced were not 
established for them as was the case with natural persons. 

 

 



 

 

 مدى مشروعية استمالك العقار بدون تعويضعنوان البحث: 

 م.د. عباس علي صاحب الشريفياسم الباحث: 

  جامعة أهل البيت)ع(/ كلية القانونمكان العمل: 

 11ب  1ج                   الملخص:

فاألخيرة  لمجتمع،لتحقيق المنفعة العامة  العامة، بغيةالملكية  الخاصة إلىوسيلة تشريعية لنقل األموال من الملكية  االستمالكيٌتّعد 
 الدستور العراقي النافذ والقانون المدني النافذ لم يهمل المنفعة الخاصة المشرع فيترجح على المنفعة الخاصة عندما تتعارض معها، إال أن 

قانونًا أن تقوم الجهة المستملكة بدفع تعويض عادل، وأعد ذلك من األهداف األساسية لقانون  االستمالك، فأشترط إلكمال عملية البتة
 .االستمالك

المعدل على جواز نزع الملكية بدون تعويض،  7624لسنة  721يات العراقي رقم ولكن هناك حالتين نصت عليها قانون إدارة البلد
أجازت لمجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي على جواز أخذ جزء من ملكية العقارات بشكل مجاني  ( التي15األولى في نص المادة )

  العامة.دون تعويض لغرض المنفعة 
البلدية بدون تعويض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها المخصصة للنفع  بإسمعلى تسجيل  61نص المادة  الثانية فيوالحالة 

مما كان هذا النص محل غموض في عدم تحديد هذا النص صنف أو جنس أو ملكية العقارات التي أصبحت كلها أو جزءاً منها مخصصة  العام،
 الرسمية؟ اتوالجهيشمل العقارات العائدة للوزارات  الخاصة؟ أمه للعقارات هل يشمل الملكية في نطاق شمول أثار إشكاليةللنفع العام مما 

 كالهما.أم  
دارة أن تستملك بدون بدل ما ال يتجاوز ربع مساحة أرض العقار وكذلك حالة أخرى في قانون االستمالك التي أجاز بها المشرع لإل

 قيمته.لقسم المتبقي من العقار وزيادة إذا ثبت لهيئة التقدير تحسن موقع أو منفعة ا
/ ثانيا( من الدستور النافذ والمادة 15مدى تعارضه مع حكم المادة ) الفقه في وتساؤل لدىوهذه الحاالت كانت محض التباس وغموض 

 عادل. ومقابل تعويض ( من القانون المدني النافذ والتي قضت بصورة مطلقة بعدم جواز نزع الملكية إال ألغراض المنفعة العامة7111)
 .تعويض-استمالك –مشروعية  المفتاحية:الكلمات 

Abstract 
Acquisition is a legislative means to transfer funds from private ownership to public ownership, 
in order to achieve the public benefit of society; the latter outweighs the private benefit when it 
conflicts with it. 
The expropriating party pays fair compensation, and this is considered one of the main objectives 
of the expropriation law. 
However, there are two cases stipulated in the Iraqi Municipal Administration Law No. 165 of 
1964 as amended on the permissibility of expropriation without compensation. The first is in the 
text of Article (53) which authorized the Capital Secretariat Council or the Municipal Council 
to take part of real estate ownership free of charge without compensation for the purpose of 
public benefit. 
And the second case in the text of Article 97 on the registration in the name of the 
municipality without compensation for all the streets within its boundaries designated for the 
public benefit, which was ambiguous in the lack of this text specifying the class, gender or 
ownership of real estate that all or part of it became designated for public benefit, which raised 
problematic. Within the scope of its coverage of real estate, does 
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 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي()هبة المال المشاع عنوان البحث: 

 أ.م.د. حسين عبيد شعواط   أ.د. عبد المهدي ناصر كاظماسم الباحث: 

  جامعة القادسية/ كلية القانون   جامعة القادسية/ كلية القانونمكان العمل: 

 1ب  2ج                   الملخص:

فضال  إلسالمي،اتعد هبة المال المشاع من المواضيع التي تثير الكثير من المشاكل القانونية وتتباين فيها المواقف فيما بين القانون والفقه     
كانت الهبة قد   ذاإفي سبيل تطبيق الهبة في هذا النوع من الملك واهمها كيفية قبض هذا المال والسيما  التي تقفعن العديد من العوائق 
 الشائع.جزء مفرز من المال  أووردت على حصة شائعة 

ن جميع الفقهاء المسلمين في تفصيله، فقد تناولوا الموضوع م أجادتناول موضوع الهبة في المال الشائع وقد  اإلسالميفعلى مستوى الفقه 
د القسمة والتجزئة عيض بحيث ال يصلح لالنتفاع به بعالتمييز بين المال الذي ال يقبل القسمة أي المال الذي يضره التب إلىالزوايا فقد ذهبوا 

للغير وذلك  مأسواء وقعت لمصلحة الشريك  األولالهبة في  أجازوالنفس الغرض كنصف بيت صغير وبين المال الذي يقبل القسمة، فقد 
 مبررات سنتطرق لها في ثنايا البحث.  إلىاستنادا 

ي استدل فيها الت وأدلته أسانيدهعدة مذاهب لكل منهم  إلىختلف اآلراء الفقهية في ذلك هبة حصة شائعة في مال يقبل القسمة فقد ا أما
 ه.رأيودعم 

من القانون  216/1 )المادةالهبة في المال الشائع  أجازوافقد  والكويتي(والمصري  )العراقيالمقارنة  المدنية محلعلى مستوى القوانين  أما
كيفية القبض   إلىالقوانين محل المقارنة لم يتطرقوا  أن إال، الشائع(الحاكمة لموضوع التصرف بالمال  المدني العراقي وكذلك القواعد العامة

 التي تعترض هذا القبض.  اإلشكاالتما كانت تنصب على منقول وكيفية مواجهة  إذابوصف الهبة من العقود العينية 

لمال على جزء مفرز من ا أوكانت الهبة واردة على حصة من المال الشائع   القبض إذالذلك يثار التساؤل في نطاق هذا البحث كيف يتم 
من  محلها عقارا، هذا ما سنجيب عليه في ثنايا البحث وغيره إذاالشائع، فضال عن ذلك هل يشترط تسجليها في دائرة التسجيل العقاري 

 األخرى. األسئلة
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 إسراء فهمي ناجي. د.أاسم الباحث: 

 جامعة كربالء/ كلية القانونمكان العمل: 

 2ب  2ج                   الملخص:

موضتتتتتتتتتتتوعا  جديرا بالبحث ، ألنّه يثير كثيرا من  -وما يزال  -كان    األستتتتتتتتتتترة أحكامإّن موضتتتتتتتتتتتوع المعامالت وعلى وجه التحديد 

يالحظ  أّن  إذ،  وجههاأاإلشتكاالت المرتبطة بالّنص الشترعي ، باعتباره مرجعا أعلى أو ستلطة ثابتة ترستم للمستتلم معامالته الّدنيويّة بمختلف 

 مامأالمتمثلة في القران الكريم و الستتتتنة  النبوية الشتتتتريفة ، ولكن العديد من أحكام المعامالت وشتتتتروطها مستتتتتنبطة من الشتتتتريعة اإلستتتتالمية 

وات التجديد دع إلى، باإلضتتتتتافة  األستتتتترة أفرادالتطور الحاصتتتتتل في مختلف مجاالت الحياة بما ينعكس اثره على العالقات االجتماعية بين 

لشرعية العملية ا األحكامتة في الشترع الحنيف التي نظمت ومواكبة التطور من قبل بعض المنظمات ، فهل ينستجم هذا كله مع المبادئ الثاب

 صالحية للمجتهد التصرف بما يتالءم مع مقتضى الشرع فيما ال نص فيه ، ولعل السؤال وأعطتبشيء من التفصيل  وأبوابهابمخلف صورها 

ثير المشتتتتترع  ، فهذا المصتتتتتطلح ي أود الذي يجستتتتتد محور البحث هو ضتتتتتبط مفهوم ثوابت اإلستتتتتالم التي ال يجوز مخالفتها من قبل المجته

على صتتعيد الفقه اإلستتالمي في ضتتبط معناه ، ولعل الميدان الذي يتم ضتتبط ثوابت اإلستتالم فيه هو المعامالت التي تثير جدال أيضتتا  إشتتكال

اإلسالمي  اطار المجتمعحاضرة ضمن هذا الميدان وهي من األهمية في  األسرة أحكامعلى صعيد الفقه اإلسالمي في تحديد نطاقها ، وتبقى 

بما يستتتلزم ضتتبط ثوابتها التي ال يجوز مخالفتها من قبل المشتترع للحفاظ على هذا الكيان من ما يعصتتف به من دعوات . فالشتتارع المقدس 

 األحوال.أحاط هذا الكيان بتنظيم تفصيلي وعليه يجب على المشرع االلتزام بهذا التنظيم وعدم مخالفته باي حال من 

Abstract  

  The subject of transactions and specifically the provisions of the family was - and still is - a topic 
worthy of research, because it raises many of the problems associated with the Islamic text, as a 
higher reference or fixed authority that paints the Muslim his worldly transactions in various 
directions, as it is noted that many of the terms and conditions of the transactions are derived from 
the Islamic law, which is the Holy Quran and the Holy Prophet's Sunni, but in the face of the 
development in various areas of life, which reflects its impact on social relations between family 
members, in addition to calls for renewal. And keeping up with the development by some 
organizations, is all this in line with the established principles in The Holy Law, which organized 
the Islamic rulings by leaving their pictures and doors in some detail and gave the authority of the 
hardworking to act in accordance with the requirements of Islam, which is not stipulated in it 
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( متتتتن قتتتتانون 271يتنتتتتاول البحتتتتث الرخصتتتتة التشتتتتريعية الممنوحتتتتة للتتتتتاجر المفلتتتتس فتتتتي مزاولتتتتة النشتتتتاط التجتتتتاري والمقننتتتتة فتتتتي المتتتتادة )
نصتتتتت المتتتتادة المتتتتذكورة علتتتتى انتتتته" يجتتتتوز  إذ جديتتتتدا،يمتتتتارس نشتتتتاطا تجاريتتتتا  أنالمشتتتترع للتتتتتاجر المفلتتتتس  أجتتتتازفقتتتتد  النافتتتتذ، اإلفتتتتالس
فتتتتي  األولويتتتتةالتفليستتتتة ويكتتتتون للتتتتدائنين التتتتذين نشتتتتأت ديتتتتونهم بمناستتتتبة هتتتتذه التجتتتتارة  أمتتتتواليمتتتتارس تجتتتتارة جديتتتتدة بغيتتتتر  أنللمفلتتتتس 

 ". أموالهااستيفاء حقوقهم من 

يثيتتتر تستتتاؤالت عتتتدة ، متعلتتتق منهتتتا بالوعتتتاء الماليتتتة التتتذي تمتتتارس بتتته التجتتتارة المتتتذكورة ، فكيتتتف لتتتذلك الوعتتتاء الجتتتواز المتتتذكور  إنبيتتتد 
( متتتتنن القتتتتانون المتتتتذكور والتتتتتي حضتتتتر علتتتتى 211التفليستتتتة التتتتتي قتتتتنن نطاقهتتتتا فتتتتي المتتتتادة ) أمتتتتواليتماهتتتتا متتتتع متتتتا حتتتتدده المشتتتترع متتتتن  أن

ستتتتتتبقى  أمتتتتتوال أيتستتتتتاؤل مفتتتتتاده  إلتتتتتى، فتتتتتالمتمعن بهتتتتتذه المتتتتتادة يتوصتتتتتل منطقيتتتتتا  إدارتهتتتتتا أوالتتتتتتاجر المفلتتتتتس بموجبهتتتتتا التصتتتتترف بهتتتتتا 
ختتتتتار  تلتتتتتك التفليستتتتتة حتتتتتتى يتتتتتتمكن التتتتتتاجر حتتتتتين ذاك متتتتتن استتتتتتعمالها واستتتتتتغاللها حتتتتتين ممارستتتتتته لنشتتتتتاطه التجتتتتتاري الجديتتتتتد، ومتتتتتن 

شخصتتتتتا  أكتتتتتانلمفلتتتتتس ستتتتتواء التتتتتتي يثيرهتتتتتا هتتتتتذا الجتتتتتواز هتتتتتو حتتتتتول نطاقتتتتته الشخصتتتتتي ، فهتتتتتل هتتتتتو شتتتتتامل للتتتتتتاجر ا األختتتتترىالتستتتتتاؤالت 
لتتتتيس القتتتتول بتتتتتذلك أتدليستتتتا ،  أوتقصتتتتتيريا  أوبستتتتيطا  اإفالستتتتمفلستتتتا  أكتتتتتانتتتتتاجر مفلتتتتس ستتتتواء  أيمعنويتتتتا ؟ ، وهتتتتل يشتتتتتمل  أوطبيعيتتتتا 

التدليستتتتتتي ، وكيتتتتتتف يكتتتتتتون الموقتتتتتتف  واإلفتتتتتتالسالتقصتتتتتتيري  اإلفتتتتتتالسيتعتتتتتتارض متتتتتتع الستتتتتتلب التشتتتتتتريعي لالعتبتتتتتتار التجتتتتتتاري فتتتتتتي حتتتتتتال 
 أختتتترالمشتتتترع فيمتتتتا يتعلتتتتق باالعتبتتتتار المتتتتذكور ؟، ليثيتتتتر جتتتتواز ممارستتتتة النشتتتتاط التجتتتتاري الجديتتتتد تستتتتاؤال  وخصوصتتتتا متتتتع ضتتتتبابية موقتتتتف

امتتتتر قاصتتتتر علتتتتى بعضتتتتها دون  هانتتتت أمالتجاريتتتتة  األعمتتتتالالجتتتتواز المتتتتذكور يستتتتتوعب نطاقتتتته جميتتتتع  إنيتعلتتتتق بنطاقتتتته الموضتتتتوعي ، فهتتتتل 
هتتتتذه التجتتتتارة الجديتتتتدة ودائنيهتتتتا متتتتن جهتتتتة والتفليستتتتة متتتتن حيتتتتث  ثتتتتارآ ؟ ، لينتقتتتتل البحتتتتث بعتتتتد ذلتتتتك لبيتتتتان العالقتتتتة بتتتتين اآلختتتترالتتتتبعض 

بتتتتالعكس ؟  أو، فهتتتتل لتتتتدائني التجتتتارة الجديتتتتدة مجتتتاال للتتتتولج فتتتتي جماعتتتة التتتتدائنين الخاصتتتة بالتفليستتتتة  أختتترىوعائهتتتا ودائنيهتتتتا متتتن جهتتتتة 
 اآلثتتتتتارفمتتتتتا هتتتتتي  باإليجتتتتتاب اإلجابتتتتتة دائنتتتتتي التفليستتتتتة هتتتتتل لهتتتتتم حتتتتتق التتتتتتزاحم متتتتتع دائنتتتتتي التجتتتتتارة الجديتتتتتدة ؟، واذا كانتتتتتت أن، بمعنتتتتتى 

المترتبتتتتتة علتتتتتى ذلتتتتتك واذا كانتتتتتت بالستتتتتلب فهتتتتتل يعنتتتتتي ذلتتتتتك االنقطتتتتتاع التتتتتتام بتتتتتين االثنتتتتتين ؟ ، واذا تعثتتتتتر التتتتتتاجر المفلتتتتتس فتتتتتي تجارتتتتتته 
يطلتتتتب  أن، فهتتتتل يمكتتتتن الحتتتتد دائنيتتتته الجتتتتدد  اإلفتتتتالسيطلتتتتب معهتتتتا شتتتتهر  أنتحقتتتتق الشتتتتروط التتتتتي يمكتتتتن  إلتتتتىالجديتتتتدة وادى ذلتتتتك 

متتتتن جديتتتتد ؟، واذا تحقتتتتق ذلتتتتك فهتتتتل التفليستتتتتين تجمعتتتتان  إفالستتتتهالتتتتتاجر المفلتتتتس يشتتتتهر  إننتصتتتتور  أن؟، وهتتتتل يمكتتتتن  إفالستتتتهشتتتتهر 
عتتتتتتن  اإلجابتتتتتتة؟، واذا كتتتتتتان االستتتتتتتقالل هتتتتتتو النتيجتتتتتتة المتحققتتتتتتة متتتتتتن  األختتتتتترىمستتتتتتتقلة عتتتتتتن  أحتتتتتتداهماتبقتتتتتتى  أممتتتتتتن حيتتتتتتث وعائهمتتتتتتا ، 

 ليسة الجديدة .التساؤل المذكور فيكون لنا التساؤل عن وعاء التف

 هذه التساؤالت وغيرها ستكون محطة بحثنا وما يرشح عنه من نتائج ومقترحات
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 4 ب 2ج                  الملخص: 

 إثتتتتراءإن أحتتتتد أهتتتتم مزايتتتتا القتتتتانون البحتتتتري هتتتتو معرفتتتتة كيفيتتتتة وضتتتتع المفتتتتاهيم األصتتتتلية التتتتتي تلبتتتتى االحتياجتتتتات االقتصتتتتادية، والتتتتتي تُعتتتتد 
للقتتتتانون ومفرداتتتتته. وقتتتتد كتتتتان هنتتتتاك خلتتتتط بتتتتين الناقتتتتل متتتتن ناحيتتتتة، ومتتتتؤجر الستتتتفينة ومستتتتتأجرها متتتتن ناحيتتتتة أختتتترى، حتتتتتى أصتتتتبح الناقتتتتل 
يتمتتتتتع اليتتتتوم بنظتتتتام قتتتتانوني ختتتتاص بتتتته يكتتتتاد يكتتتتون هتتتتو محتتتتور اهتمتتتتام معظتتتتم االتفاقيتتتتات الدوليتتتتة التتتتتي تتعلتتتتق بالنقتتتتل البحتتتتري للبضتتتتائع. 

وظهتتتتترت أيضتتتتتاً  ،NVOCCالتكنولوجيتتتتتة واحتياجتتتتتات التشتتتتتغيل الحديثتتتتتة الناقتتتتتل بتتتتتدون ستتتتتفينة  وقتتتتتد ظهتتتتتر حتتتتتديثاً نتيجتتتتتة للتطتتتتتورات
الكثيتتتتتر متتتتتن التحالفتتتتتات واالتحتتتتتادات الكبيتتتتترة التتتتتتي لتتتتتيس متتتتتن الستتتتتهل تحديتتتتتد وظائفهتتتتتا ومستتتتتئولياتها. حيتتتتتث تستتتتتعى النصتتتتتوص الحديثتتتتتة 

بمستتتتتتئولية مشتتتتتتغلي محطتتتتتتات النقتتتتتتل التتتتتتدولي  إلتتتتتتى تقنتتتتتتين تلتتتتتتك الممارستتتتتتات، وعلتتتتتتى ستتتتتتبيل المثتتتتتتال اتفاقيتتتتتتة األمتتتتتتم المتحتتتتتتدة المتعلقتتتتتتة
الفعلتتتتتي(  )الناقتتتتتلوكتتتتذلك قواعتتتتتد هتتتتتامبور  التتتتتتي كانتتتتت أول متتتتتن استتتتتتحدث مصتتتتتطلح الناقتتتتل البتتتتتديل  .7667أبريتتتتتل  76الصتتتتادرة فتتتتتي 

transporter substitute le،  يبتتتترم عقتتتتد النقتتتتل متتتتع الشتتتتاحن. أمتتتتا الناقتتتتل  التتتتذيوذلتتتتك بجانتتتتب الناقتتتتل المتعاقتتتتد وهتتتتو
يعهتتتتد إليتتته الناقتتتل المتعاقتتتتد بتنفيتتتذ النقتتتل بأكملتتتته أو جتتتزء منتتته، كمتتتا يجتتتتب أن يشتتتمل أيضتتتاً كتتتتل شتتتخص آختتتر يُعهتتتتد  التتتذيالفعلتتتي فهتتتو 

إليتتتته بهتتتتتذا التنفيتتتتتذ. أمتتتتتا قواعتتتتد روتتتتتتردام حيتتتتتث تبنتتتتتت مصتتتتطلحات مبتكتتتتترة فتتتتتي هتتتتتذا الصتتتتدد كالشتتتتتاحن المستتتتتتندي والطتتتتترف المستتتتتيطر 
اخليتتتًا، ال يمكتتتن لشتتتخص أن يقتتتوم بتنفيتتتذ النقتتتل بمفتتترده، بتتتل ال بتتتد متتتن ففتتتي النقتتتل البحتتتري حتتتتى ولتتتو كتتتان د البحتتتري.والطتتترف المنفتتتذ 

أن يكتتتون لتتته مستتتاعدين فتتتي عمليتتتة النقتتتل وهمتتتا الناقتتتل والشتتتاحن. فالشتتتاحن يتتتدخل فتتتي عالقتتتات متعتتتددة متتتع كثيتتتر متتتن الوستتتطاء كوكيتتتل 
مستتتتتاعدين كالربتتتتتان ومقتتتتتاول الشتتتتتحن أمتتتتتا الناقتتتتتل فيستتتتتتعين بالعديتتتتتد متتتتتن ال والتفريتتتتت .العبتتتتتور أو وكيتتتتتل النقتتتتتل، وأحيانتتتتتا مقتتتتتاول الشتتتتتحن 

 والتفري .
لتتتتذا فتتتتتإن تنفيتتتتذ النقتتتتتل ال تتتتتتتم بواستتتتطة شتتتتتخص واحتتتتتد فقتتتتط، بتتتتتل هنتتتتاك الناقتتتتتل المتعاقتتتتتد ومجموعتتتتة متتتتتن التتتتتتابعين وهتتتتم الناقتتتتتل الفعلتتتتتي 

 نطتتتتاق النقتتتتل البحتتتتري متتتتا يستتتتمى بالمنفتتتتذ البحتتتتري، وهتتتتو شتتتتخص آختتتتر غيتتتتر الناقتتتتل المتعاقتتتتد يقتتتتوم بتنفيتتتتذ عتتتترف فتتتتيوالمنفتتتتذون. وقتتتتد 
يخضتتتتع لتتتته الناقتتتتل  التتتتذيالنقتتتتل بأكملتتتته أو جتتتتزء منتتتته بنتتتتاء علتتتتى إذن متتتتن الناقتتتتل، ويخضتتتتع الطتتتترف المنفتتتتذ لنظتتتتام قتتتتانوني مماثتتتتل لتتتتذلك 

 فاألطراف المنفذة ليسوا أطرافاً في عقد النقل بالمفهوم الدقيق، ولكنهم أشخاصاً يساهمون في تنفيذ عقد النقل.   المتعاقد.
( منهتتتتا، كمتتتتا بينتتتتت شتتتتروط 1/  7نصتتتتت علتتتتى الطتتتترف المنفتتتتذ وعرفتتتتته فتتتتي المتتتتادة ) قتتتتد 1116م لعتتتتام لتتتتذا نجتتتتد قواعتتتتد اتفاقيتتتتة روتتتتتردا

اكتستتتتابه لهتتتتذا الوصتتتتف، وحتتتتددت التزاماتتتتته وشتتتتروط قيتتتتام مستتتتئوليته الفرديتتتتة والتضتتتتامنية متتتتع الناقتتتتل المتعاقتتتتد. وكتتتتذلك منحتتتتته الحتتتتق فتتتتي 
منحتتتتت أصتتتتحاب البضتتتتاعة الحتتتتق فتتتتي إقامتتتتة دعتتتتوى المستتتتئولية  دفتتتتع مستتتتئوليته أو تحديتتتتدها شتتتتأنه فتتتتي ذلتتتتك شتتتتأن الناقتتتتل المتعاقتتتتد. كمتتتتا

 ضده في حالة ما إذا لحق البضاعة ضرر يتمثل في هالكها أو تلفها أو التأخير في تسليمها.
أمتتتتتا بالنستتتتبة لألطتتتتتراف  .1116لتتتتذا ستتتتوف نقتصتتتتتر علتتتتى دراستتتتة المركتتتتتز القتتتتانوني للطتتتترف المنفتتتتتذ البحتتتتري فتتتتي ضتتتتتوء قواعتتتتد روتتتتتردام 

 ية، فهي تخر  من نطاق الدراسة، وسنقسم البحث على ثالثة مباحث: المنفذة غير البحر 
 مفهوم المنفذ البحري  األول:المبحث 
 تعريف المنفذ البحري األول:المطلب 
 شروط اكتساب صفة المنفذ البحري الثاني:المطلب 
 التزامات وحقوق المنفذ البحري الثاني:المبحث 

 المطلب األول: التزامات المنفذ البحري
 المطلب الثاني: حقوق المنفذ البحري

 المبحث الثالث: مسؤولية المنفذ البحري
 المسؤولية الشخصية والتضامنية  األول:المطلب 
 هاالثاني طرق دفع المسؤولية وتحديدالمطلب 

 

 



 عنوان البحث: اآلليات الملطفة لقاعدة اإلسناد ذات الغايات المادية

 الزيادياسم الباحث: م.د. حسين نعمة نغيمش 

 مكان العمل: جامعة القادسية/ كلية القانون

 5 ب 2ج                  الملخص: 

إلاناد ومن اإّن الفقه المعاصر لم يعد يرى في قاعدة اإلاناد مجرد أداة لتوتيع االختصاق التشريعي وهذا يعني التخلي عن النظرة التقليدية لقاعدة    
توجب أن سثم إمكانية ااتخدامها للدفا  عن مصالب خاصة ومحددة في ابيل الوصول إلى تنظيم مقبول ألطرا  العالقة، وأعالي هذا المفهوم ي

اتعانة تتخلى قاعدة اإلاناد عن ضابط اإلاناد التلقائي معصوة العينين بتى يمكن أن تسمب منهجية التنات  بتوفير بماية للطر  المحتاج لها واال
عن  يومن التحول بوابط إاناد مرن، وهذا هو المفهوم المؤيد لقاعدة اإلاناد والذي يطل  عليه بقاعدة اإلاناد ذات الغايات المادية، وهذا ما

يجة المادية تاإلاناد الجامد إلى اإلاناد المرن، وهو ما يسهل للقاضي الوصول إلى القانون األكثر بماية بالتنقل عبر تلك الووابط اعيا  لتحقي  الن
ة وإعادة هيكلة هريا  في المنظومة التناتعيوالموضوعية ألبد أطرا  العالقة القانونية ، لذا فأن قاعدة التنات  ذات الغايات المادية قد شكلت تغييرا  جو 

لعالقة اقاعدة تنات  القوانين، إْذ تعر  هذه بأنها   قواعد تنات  تخييرية تحتوي على أكثر من ضابط إاناد يوعها المشر  الوطني، هدفها إاناد 
هذا التجديد  مومون تلك القوانين مسبقا ((، وعن طري المشتملة على عنصر أجنبي إلى أكثر القوانين تحقيقا  للحماية المنشودة بعد فحص القاضي 

يلها من تيار و في قواعد اإلاناد يتم التغلب على االنتقادات التي وجهت إلى قواعد التنات  التقليدية من خالل تلطيط البناي الفني لهذه القواعد، بتح
ير األخيرة التوصل إلى قواعد بمائية تحق  بل عادل يلبي توقعات معياري آبادي إلى معيار الروابط التعددية، إذ يمكن من خالل هذه المعاي

ية الوطنية داألطرا  المشروعة من دون انتهاك منهج قواعد اإلاناد التقليدية، وإذا أنتهى القاضي من تحديد وتشخيص قاعدة التنات  ذات الغايات الما
ار إعمال أو تطبي  تلك القاعدة، وذلك اإلعمال أو التطبي  ينتهي بالورورة إلى اختي المتعلقة بالمسألة محل الناا  أنتقل إلى المربلة التالية، وهي

 لطابع قاعدة ة  القانون الواجب التطبي  على تلك المسألة، وهذا االختيار أما أن يكون قانون دولة أجنبية أو أكثر من قانون يتاابم بحكم العالقة نتيج
ل على أكثر من ضابط إاناد اختياري توضع على ابيل المساواة أو التدرج . أو اختيار قانون دولة القاضي اإلاناد ذات الغايات المادية التي تشتم

جنبي أ بيث ايطب  هذا األخير قانونه الوطني على غرار ما يعمل بشأن المناتعات الخالية من العنصر األجنبي، إْذ تخوع العالقات المشوبة بعنصر
أصال  للعالقات الوطنية أو الداخلية، رغم ما يقتويه ذلك الطابع من معاملة تفويلية تيسيرا  للحياة الدولية لألفراد، وإذا   لقواعد قانونية وأبكام موضوعة

، منها إذا ىكان تطبي  قانون القاضي بالحالة السابقة يكون اختصاصا  أصيال  إاّل أنُّه قد يطب  وينعقد لُه االختصاق بصفة ااتثنائية في فروض أخر 
ألجنبي ا تحال التعر  على القانون األجنبي الذي اختارته قاعدة اإلاناد ليحكم المسألة المعروضة، ومنها أيوا  إْذ ا تعارضت أبكام ذلك القانوناا

قصى وظيفة أ مع مقتويات النظام العام في دولة القاضي، وعليه فأن إثارة إعمال قواعد اإلاناد ذات الغايات المادية والتي نسعى من ورائها تحقي 
دة عبمائية لقواعد التنات  خصوصيات تعكس الطابع المميا لهذه القواعد، إاّل أنها ال تخلو من صعوبات قد تواجه القاضي عند إعمال هذه القا

هل يكون ملاما  امِه، فخاصة  عند إاناد العالقة إلى قانون أجنبي، وإْذ ا تمكن القاضي من التعر  على القانون األجنبي وااتبانة لُه قواعدِه وأبك
المبادئ ببتطبيقِه وإناال بكمِه على المسألة المعروضة، أم يطرأ مانع فني يحول دون ذلك، إْذ  قد يتوب أن مومون قواعد القانون األجنبي يصطدم 

دة اإلاناد متى ما بي الذي أشارت إليه قاعوالقيم العليا االجتماعية واالقتصادية، أو قد تخول بع  األنظمة القانونية القاضي بااتبعاد القانون األجن
في قواعد  ةأتوب من ظرو  الناا  أن هذا القانون ال يرتبط بالعالقة محل الناا  إال برابطة ضعيفة، األمر الذي يدعونا لمعرفة هذه ا ليات الملطف

اناد ، تتدخل ايتين ، هما آلية الدفع بالنظام العام وآلية تقويم اإلوتتمثل ا ليات الملطفة لقاعدة اإلاناد في آليتين أاااإلاناد ذات الغايات المادية، 
ربطه بالناا  روابط ت األولى عندما تُعَين قاعدة التنات  قانونا  يتصادم مع االختيارات األاااية للمشر  ، بينما تنه  الثانية إذا بددت قاعدة قانونا  ال

ضحة عندما يتعل  األمر بقاعدة اإلاناد ذات الغايات المادية والتي تختار القانون األفول لحكم موضوعية، إال أن هاتين ا ليتين لهما خصوصية وا
م العام االعالقة القانونية المشتملة على عنصر اجنبي ، لذا ارتأينا تقسيم هذا البحث على مطلبين ، نتناول في األول الحد من تدخل الدفع بالنظ

 تقويم اإلاناد .وانبحث في الثاني إقصاي ااتثنايات 
 -والاتيعاة أبعاد الموضو  قدر اإلمكان وبيان جوانبه القانونية اتكون درااتنا لهذا البحث: 

 وذلك من خالل ثالثة محاور:-دراسة تحليلية: -7
 الوطنية(.)الذي سوف نتناول فيه المعالجة التشريعية لموضوعنا محل البحث على صعيد القوانين الداخلية -لمحور التشريعي: ا -
 من خالله سنبين اآلراء الفقهية التي تطرقت للموضوع وتحليل هذه اآلراء.-المحور الفقهي:  -
 .الذي سنحاول فيه تتبع اتجاهات القضاء وقراراته، وصوالً إلى تحديد االتجاه الذي يوفر أكبر قدر من الحماية-المحور القضائي:  -

 دراسة مقارنة: -1
االستعانة بقوانين تمثل االتجاه الالتيني )فرنسا، مصر( واالتجاه اإلنكلو أمريكي )الواليات المتحدة األمريكية( وذلك من خالل  

 .والقانون التونسي الذي يقترب كثيراً من التشريعات الجرمانية كالقانون السويسري والقانون األلماني ومقارنتها بموقف القانون العراقي



 هر اإلفالس على جماعة الدائنين في القانون العراقي والمقارنآثار حكم شعنوان البحث: 

 م.د. عقيل كريم زغيراسم الباحث: 

  جامعة كربالء/ كلية القانونمكان العمل: 

 6ب  2ج                   الملخص:

عن  عمد القانون التجاري إلى دعم االئتمانتقوم المعامالت التجارية على الثقة واالئتمان اللذان يميزانها عن المعامالت المدنية، لذلك     

طريق الزيادة في ضمانات الدائن التجاري، وتوقيع جزاءات صارمة على من يخل به من خالل إقرار اإلفالس كنظام يقوم على تصفية أموال 

وتحقيقا لألهداف التي يرمي إليها نظام   .التاجر المتوقف عن الدفع وتوزيع ناتج هذه التصفية على الدائنين كل بنسبة ماله من حق قبل المدين

وهي المساواة بين الدائنين بمنعهم من التزاحم عند التنفيذ على أموال المدين، لذلك رتب المشرع على صدور الحكم منع الدائنين  اإلفالس،

ينهم كل المفلس وتوزيع الناتج ب من اتباع اإلجراءات الفردية ضد مدينهم، بل البد من خضوعهم إلجراءات جماعية تهدف إلى تصفية أموال

القانونية  اآلثار تحليلباإلفالس و القانونية محل المقارنة المتعلقة  األحكاملهذا الغرض تم استخدام المنهج الوصفي والمقارن لبيان  بنسبة دينه.

 راقي. ين في ظل التشريع العمدى كفاية النصوص القانونية في حماية حقوق الدائن اإلفالس، ومعرفةالتي تترتب على الحكم بشهر 

 اإلفالس، جماعة الدائنين، إجراءات جماعية إشهارالكلمات المفتاحية: 

Abstract 

Commercial transactions are based on trust and credit, which distinguishes them from civil 

transactions. Therefore, the commercial law supports credit by increasing the guarantees of the 

commercial creditor, and imposing strict penalties on those who violate it by declaring bankruptcy as a 

system based on the liquidation of the merchant’s money. In order to achieve the objectives of the 

bankruptcy system, which is equality between creditors by preventing them from competing over the 

debtor’s money when executing on the debtor’s money. The legislator arranged for the issuance of the 

ruling to prevent creditors from following individual procedures against their debtor, but rather they 

must be subject to collective procedures aimed at liquidating the bankrupt’s money and distributing 

the output among them each according to his debt. For this purpose, the descriptive and comparative 

approach was used to clarify the legal provisions in question related to bankruptcy and to analyze the 

legal effects of the judgment in bankruptcy, and to know the adequacy of legal texts in protecting the 

rights of creditors under Iraqi law. 

Key Words:  Bankruptcy, Body of Creditors, Collective Procedures 
 



 دراسة مقارنة()التعديل االتفاقي لطرق اإلثبات عنوان البحث: 

 مهدي محمد م.د. صفاءاسم الباحث: 

 جامعة أهل البيت)ع(/ كلية القانونمكان العمل: 

 7ب  2ج                   الملخص:

م ايشتمل قانون اإلثبات على قواعد إجرائية وموضوعية ، وإذا كانت القواعد اإلجرائية ال يجوز اإلتفاق على مخالفتها كونها من النظام الع
, فإنَّ القواعد الموضتتتتتتتتتتوعية المتعلقة بطرق اإلثبات كانت محل خالف بين الفقه والقضتتتتتتتتتتاء ، فهناك من يذهب إلى أن هذه القواعد هي من 

العتتام التي ال يجوز االتفتتاق على خالفهتتا ، في حين هنتتاك َمنل يتذهتتب إلى أنَّ هتتذه القواعتد ليستتتتتتتتتتتت من النظتام العتتام , ومن ثم  يجوز النظتام 
االتفاق على تحديد طرق اإلثبات بين المتعاقدين وتقديم الدليل الضتتتتتتعيف على الدليل القوي ، كتقديم الشتتتتتتهادة على الكتابة في اإلثبات . 

 لتفاصيل.اهب إلى أنَّ قسماً من طرق اإلثبات هي من النظام العام فيما ال يعتبر القسم اآلخر من النظام العام دون أنل يدخل في وهناك َمن يذ
قد تناولنا هذا و  كذلك.وما هي طرق اإلثبات التي ليست   العام،لذا فإنَّ هذا البحث هو محاولة لتفصيل أي من طرق اإلثبات هي من النظام 

ناولنا في المبحث فيما ت اإلثبات،خالل مبحثين، تناولنا في المبحث األول موقف القوانين المقارنة من التعديل االتفاقي لطرق  الموضتتتوع من
 .الثاني موقف القانون العراقي من هذا الموضوع مع بيان الرأي المختار

 .الكتابة االتفاق، العام،النظام  اإلثبات،قانون  المفتاحية:الكلمات 

Abstract 

The Law of evidence includes procedural rules and substantive rules. If the procedural rules 
may not be agreed upon because they are from the general order. Then the objective rules related 
to the methods of proof were a matter of dispute between jurisprudence and the judiciary. These 
rules are not part of the system and therefore is it permissible to agree on defining the methods 
of proof between the contracting parties and to present weak evidence to strong evidence such 
as submitting the testimony of witnesses to writing in evidence. There are those who say that 
some of the methods of proof are from the general system, and the other section is not from the 
general system without going into the details. Therefore, this research is an attempt to reach with 
of the methods of proof are from the general system and which of them are not. We have dealt 
with this research through two sections, in the first section we dealt with the position of 
comparative laws on the agreement modification of methods of proof, while in the second 
section we dealt with subject with a statement of the chosen opinion. 

Key words: Evidence Law, General system, the agreement writing. 

 

 



 محددات التعارض في المصالح في سوق األوراق الماليةعنوان البحث: 

 م.د. جالل حسن حنتوش اسم الباحث: 

  جامعة أهل البيت)ع(/ كلية القانونمكان العمل: 

 8ب  2ج                   الملخص:

أّن تعارض المصالح في سوق األوراق المالية هو عبارة عن موقف تتعارض فيه مصالح الوسيط المالي مع مصالح العميل أو تعارض مصالح 

 عند ممارسة األنشطة الخاضعة لسوق األوراق المالية ، على نحو يمكن أّن يؤدي العمالء الذين يقوم الوسيط المالي بتنفيذ العمليات لحسابهم

إلى تغليب مصلحة أحد هؤالء العمالء على مصلحة عميل أخر ، فلو نظرنا لبعض األنشطة مثل تقديم االستشارات والتحليل المالي وعمليات 

ية ، التزاًما ض على الوكيل أو الممثل القانوني، وهو بصدد تنفيذ التزاماته التعاقدالتوريق وغيرها ، نجد أنّها جميًعا تجري في إطار عقد وكالة تفر 

عاماً بضرورة أّن يبذل كل ما في وسعه لتحقيق مصلحة موكله ، وأّن يغلب هذه المصلحة على إيه مصلحة أخرى حتى ولو كانت هذه المصلحة 

ظرية ع مبدأ التعاون اإليجابي بين المتعاقدين ، فقد كان المبدأ السائد في ظل نهي مصلحة الوسيط نفسه ، لذا فأنّها بهذا المفهوم تقترب م

دم قِّ سلطان اإلرادة ، أّن على كل متعاقد أّن يؤمن مصالحه الخاصة بوسائله الذاتية، ومن ثم يتعين عليه أّن يجمع المعلومات الضرورية لكي ي

ه الخاصة ضاً في المصالح بين كل من طرفيه، لذا سيسعى كل متعاقد إلى تحقيق مصالحعلى التعاقد وهو عالم بحقيقته ، ألن العقد يفترض تعار 

 ولو على حساب مصالح المتعاقد األخر األمر الذي يحتم وجود صراع مستمر يخفيه التعاون العقدي الظاهر.

 ألشخاص تتمتع بمؤهالت فنية وعلميةكما أّن شيوع مبدأ التخصص وما صاحبه من احتكار ممارسة مهنة الوساطة على طائفة محددة من ا

 المشروعة،وامها الثقة حيث تنشأ بينهما رابطة ق الثقة،فالعميل حينما يلجأ لهذا المهني فأنه يفترض فيه  معين،خاصة تؤهلها لممارسة عمل مهني 

 بينهما.روعة لذا فأّن أي خلل أو تقصير في تقديم الخدمة من جانب الوسيط المهني سيشكل خرقاً لهذه الثقة المش

  المفتاحية:الكلمات 

 المصالح المتعارضة المالي،الوسيط  المشروعة،الثقة  اإليجابي،التعاون  المصالح،تعارض 

 

 

 

 



 مساءلة الوزراء في ظل حكومة تصريف األعمالعنوان البحث: 

 م.م. كرار هادي سهر    م. فراس عيسى مرزةاسم الباحث: 

 كلية المستقبل الجامعة/ قسم القانون   كلية القانون  جامعة أهل البيت)ع(/مكان العمل: 

 9ب  2ج                   الملخص:

أن بكومة تصريط األعمال تعد في بقيقة أمرها من الحكومات االنتقالية، التي تقوم بنقل الحكومة لفترة تمنية من الوقت، على اعتبار أن  
ة تامة، بصور  تالواقع السيااي الذي يعيشه البلد قام بفرضها وأكد بافتراض وجود الحكومة المؤقتة لتومن لنا تسيير وااتمرار المراف  العامة والمؤاسا

ار اير ر والبد من أن تقوم الحكومة   بكومة تصريط األعمال(، بيان مبدأ التوفي  وأااس مبدأ االاتمرارية للدولة بهدفها األاااي المتمثل بااتم
تى وان فقدت  ية، بالحياة العامة، وف  أااس هذا المبدأ يوجب بقاي الحكومة عند ااتقالتها، وباإلمكان اعتبارها مستقيلة لتصريط األعمال اليوم

وفي  ،كيانها المشرو ، وتأكيد مبدأ المسايلة البرلمانية للحكومة، في بين أن صالبياتها نراها تكون محددة بتصريط األعمال العادية والعاجلة
ها انطواي ايااي، وال يكون لبقيقتها نراها تكون مقتصرة على أن تمارس اختصاصاتها الورورية، وأن تستمر بأداي المراف  العامة بانتظام واضطراد، 

وهو مبدأ المشروعية، وباإلمكان أن يكون هنالك  أالأي عدم الخروج عن النطاق الذي بدد لها، وان تكون هنالك محافظة على مبدأ أاااي ومهم 
ا والتااماتها ة المتمثلة بأمنهتواع بااتخدام صالبيات هذه الحكومة في ظل الظرو  االاتثنائية، وان تكون هنالك بماية للمصالب العامة للدول

 الدولية تجاه الدول األخرى.

 الكلمات المفتاحية

  المسايلة، الحكومة، تصريط األعمال(
 Key words: Accountability, Government, conduct business 
Summary 
 The caretaker government is in fact one of the transitional governments, which transfer 
the government for a period of time, given that the political reality in which the country is living 
has imposed it and confirmed the assumption of the existence of the interim government to 
ensure the full management and continuity of public facilities and institutions, and it must The 
government (the caretaker government), a statement of the principle of conciliation and the basis 
of the principle of continuity of the state with its primary objective of continuing the conduct of 
public life, according to the basis of this principle requires the survival of the government upon 
its resignation, and it can be considered resigned to conduct daily business, even if it loses its 
legitimate entity, and confirmation of the principle of parliamentary accountability for the 
government, While we see that its powers are limited to the conduct of ordinary and urgent 
business, and in fact we see that it is limited to exercising its necessary competencies, and to 
continue to perform public utilities regularly and steadily, and not to have political aloofness, 
that is, not to deviate from the scope that was set for it, and that there be a governorate On a 
basic and important principle, which is the principle of legality, and there can be an expansion 
using the powers of this government under exceptional circumstances, and that there will be 
protection for the general interests of the state represented by its security and its international 
obligations towards other countries. 



 بيئيةالمواجهة الجزائية للجرائم العنوان البحث: 

 م.م. شيماء عباس فاضل   م. فراس عيسى مرزة الحميرياسم الباحث: 

 جامعة أهل البيت)ع(/ كلية القانون   جامعة أهل البيت)ع(/ كلية القانونمكان العمل: 

 11ب  2ج                   الملخص:

لمؤثرة على الستتتلبية ا اآلثارتعد الجرائم البيئية من اهم الجرائم التي ظهرت مؤخرا ، وان انتشتتتارها كان بشتتتكل واستتتع بستتتبب 

البيئة وحياة الكائنات الحية على حد سواء ، والمشرع العراقي بدوره تبنى نصوص قانونية يهدف من خاللها بفرض الجزاء على كل من 

اب افحة األستتتتتتتبمك أومنع أستتتتتتتباب التلوث  أماوهو  األمرينالحاقها بضتتتتتتترر ، فحماية البيئة تتطلب احد  أويقوم باالعتداء على البيئة 

، وللوقوف على متتدى تحقق المواجهتتة الجزائيتتة للجريمتتة البيئيتتة البتتد من  آثتتارهالموجودة من اجتتل إعتتادة التوازن البيئي والتخلص من 

 تناول مفهومها  وطبيعتها أوال ثم نتناول أركانها والجزاء المقرر لها .

 الكلمات المفتاحية

 آثار التلوث( التلوث،أنوا   البيئة، تلوث 

Key words:  

Environmental Pollution، Types of pollution، pollution effects 

Summary 

Environmental crimes are among the most important crimes that have emerged recently, 
and that their spread was widely due to the negative effects affecting the environment and the 
lives of living organisms alike. The Iraqi legislator, in turn, adopted legal texts aimed at imposing 
a penalty on anyone who assaults the environment or causes damage to it, Protecting the 
environment requires one of two things, which is either preventing the causes of pollution or 
combating the existing causes in order to restore the environmental balance and get rid of its 
effects. 
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 الجرائم االقتصادية ضد المصالح العراقية في الخار عنوان البحث: 

 م.م. مروة حمد الله أحمد    أ.د. أحمد حمد الله أحمداسم الباحث: 

 جامعة القادسية/ كلية القانون   جامعة القادسية/ كلية القانونمكان العمل: 

 1ب  3ج                   الملخص:

الجتتتتتتتتترائم االقتصتتتتتتتتتادية تعتتتتتتتتتد متتتتتتتتتن الجتتتتتتتتترائم الخطتتتتتتتتترة التتتتتتتتتتي يواجههتتتتتتتتتا المجتمتتتتتتتتتع العراقتتتتتتتتتي واضتتتتتتتتتحت تهتتتتتتتتتدد  أنممتتتتتتتتتا الشتتتتتتتتتك فيتتتتتتتتته 
ستتتتتتتتلبية علتتتتتتتتى الصتتتتتتتتعيد السياستتتتتتتتي  آثتتتتتتتتارا، فنتتتتتتتتتج عتتتتتتتتن ذلتتتتتتتتك  أموالهتتتتتتتتاوحتتتتتتتتتى ستتتتتتتتيادة الدولتتتتتتتتة علتتتتتتتتى  واألفتتتتتتتترادمؤسستتتتتتتتات الدولتتتتتتتتة 

وجتتتتتتتتتتترائم التهريتتتتتتتتتتتب  األمتتتتتتتتتتوالواالقتصتتتتتتتتتتادي ، والجتتتتتتتتتتترائم االقتصتتتتتتتتتتادية تعتتتتتتتتتتتددت صتتتتتتتتتتتورها وكثتتتتتتتتتتر انتشتتتتتتتتتتتارها منهتتتتتتتتتتا جتتتتتتتتتتترائم غستتتتتتتتتتتل 
االقتصتتتتتتتتتاد وانهيتتتتتتتتتار الشتتتتتتتتتركات والمؤسستتتتتتتتتات الماليتتتتتتتتتة  ؤتبتتتتتتتتتاط إلتتتتتتتتتى أدتللختتتتتتتتتار  وجتتتتتتتتترائم التهريتتتتتتتتتب ، وهتتتتتتتتتذه الجتتتتتتتتترائم  لألمتتتتتتتتتوال

ستتتتتتتتيئا علتتتتتتتتى اقتصتتتتتتتتاد البلتتتتتتتتد فحريتتتتتتتتة االتصتتتتتتتتال  أثتتتتتتتتراالتقتتتتتتتتدم التكنلتتتتتتتتوجي فتتتتتتتتي مجتتتتتتتتال المعلومتتتتتتتتات كتتتتتتتتان لتتتتتتتته  أن، وجتتتتتتتتدير بالتتتتتتتتذكر 
الكترونيتتتتتتتتتتا علتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتترغم متتتتتتتتتتن  األمتتتتتتتتتتوالالمجتتتتتتتتتتاورة وغيرهتتتتتتتتتتا مكنتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتترعة انتقتتتتتتتتتتال التقنتتتتتتتتتتي والتنقتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتين البلتتتتتتتتتتدان 

، فمتتتتتتتتا نتتتتتتتتراه متتتتتتتتن  اإللكترونيتتتتتتتتةاثرهتتتتتتتتا الستتتتتتتتيء تمثتتتتتتتتل بانتشتتتتتتتتار الجريمتتتتتتتتة  أن إالالتتتتتتتتتي وفرتهتتتتتتتتا هتتتتتتتتذه المكنتتتتتتتتة التقنيتتتتتتتتة ،  اإليجابيتتتتتتتتات
 أوالمعلومتتتتتتتتات والبيانتتتتتتتتتات واالستتتتتتتتتتحواذ عليهتتتتتتتتتا  إلتتتتتتتتتىوالولتتتتتتتتتو   اآللتتتتتتتتيالحاستتتتتتتتتب  أجهتتتتتتتتتزةمكنتتتتتتتتتت مرتكبيهتتتتتتتتتا متتتتتتتتن اختتتتتتتتتتراق  أفعتتتتتتتتال

ستتتتتتتتتهولة  إنالستتتتتتتتتلطات المختصتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن معرفتتتتتتتتتة الجتتتتتتتتتاني ، كتتتتتتتتتذلك  أويتتتتتتتتتتمكن المجنتتتتتتتتتي عليتتتتتتتتته  أنستتتتتتتتترقتها ومتتتتتتتتتن دون  بتتتتتتتتتاألحرى
 إلتتتتتتتتى أدىالعتتتتتتتتراق  إلتتتتتتتتىوبتتتتتتتتالعكس انتقالهتتتتتتتتا متتتتتتتتن تلتتتتتتتتك التتتتتتتتدول  األختتتتتتتترىالتتتتتتتتدول  إلتتتتتتتتىوالبضتتتتتتتتائع متتتتتتتتن العتتتتتتتتراق  األشتتتتتتتتخاصانتقتتتتتتتتال 

مركتتتتتتتتي ممتتتتتتتتا اثتتتتتتتتر ستتتتتتتتلبا علتتتتتتتتى اقتصتتتتتتتتاد جغيرهتتتتتتتتا متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل عمليتتتتتتتتات التهريتتتتتتتتب الة انتقتتتتتتتتال النقتتتتتتتتود و ارتفتتتتتتتتاع المختتتتتتتتاطر وستتتتتتتتهول
التتتتتتتتتي تقتتتتتتتتع باالعتتتتتتتتتداء مباشتتتتتتتترة علتتتتتتتتى مصتتتتتتتتلحة اقتصتتتتتتتتادية يحميهتتتتتتتتا  األفعتتتتتتتتالالدولتتتتتتتتة، والجتتتتتتتترائم االقتصتتتتتتتتادية هتتتتتتتتي الجتتتتتتتترائم هتتتتتتتتي 

اري والتهريتتتتتتتتتتتتتب الكمركتتتتتتتتتتتتتي القتتتتتتتتتتتتتانون كتتتتتتتتتتتتتالجرائم المتعلقتتتتتتتتتتتتتة بالمعتتتتتتتتتتتتتامالت المصتتتتتتتتتتتتترفية واالستتتتتتتتتتتتتتيراد والتصتتتتتتتتتتتتتدير والغتتتتتتتتتتتتتش التجتتتتتتتتتتتتت
المصتتتتتتتتتالح االقتصتتتتتتتتتادية اذا متتتتتتتتتا وقتتتتتتتتتع عليهتتتتتتتتتا اعتتتتتتتتتتداء فتتتتتتتتتان الفعتتتتتتتتتل  أن، وهتتتتتتتتتذا يعنتتتتتتتتتي  األمتتتتتتتتتوالجتتتتتتتتترائم غستتتتتتتتتل  إلتتتتتتتتتى باإلضتتتتتتتتتافة

العقتتتتتتتتاب  وإيقتتتتتتتتاعيوصتتتتتتتتف بانتتتتتتتته جريمتتتتتتتتة اقتصتتتتتتتتادية وهتتتتتتتتذا يحتتتتتتتتتم علتتتتتتتتى القتتتتتتتتانون التتتتتتتتتدخل لحمايتهتتتتتتتتا والتصتتتتتتتتدي للمعتتتتتتتتتدي وردعتتتتتتتته 
مهمتتتتتتتتا اختلفتتتتتتتتت صتتتتتتتتورها فهتتتتتتتتي تمتتتتتتتتس مصتتتتتتتتلحة االقتصتتتتتتتتاد التتتتتتتتوطني العراقتتتتتتتتي وتتتتتتتتتؤثر الجتتتتتتتترائم االقتصتتتتتتتتادية  إنالمناستتتتتتتتب عليتتتتتتتته ، 

لهتتتتتتا تتتتتتتتأثير ستتتتتتلبي علتتتتتتى اقتصتتتتتتاد البلتتتتتتد لمتتتتتتا تستتتتتتتببه  إذ األمتتتتتتوالستتتتتتلبيا عليتتتتتته ومتتتتتتن ابتتتتتترز تلتتتتتتك الصتتتتتتور نتتتتتتتذكر منهتتتتتتا جريمتتتتتتة غستتتتتتل 
الختتتتتتتتار  ال  إلتتتتتتتتىمتتتتتتتتن فقتتتتتتتتد الثقتتتتتتتتة فتتتتتتتتي التعامتتتتتتتتل بالعملتتتتتتتتة الوطنيتتتتتتتتة وانخفتتتتتتتتاض فتتتتتتتتي قيمتهتتتتتتتتا ، كتتتتتتتتذلك فتتتتتتتتان جتتتتتتتترائم تهريتتتتتتتتب النقتتتتتتتتد 

 إلتتتتتتتىالختتتتتتتار  وينطتتتتتتتوي ذلتتتتتتتك  إلتتتتتتتىالعراقيتتتتتتتة  األمتتتتتتتوالالستتتتتتتلبية تتمثتتتتتتتل بتتتتتتتتدفق  آثارهتتتتتتتا أن إذ األختتتتتتترىتقتتتتتتتل خطتتتتتتتورة عتتتتتتتن الجتتتتتتترائم 
تقلتتتتتتتتتيص معتتتتتتتتتدل النمتتتتتتتتتو  إلتتتتتتتتتىوهتتتتتتتتتذا ينستتتتتتتتتحب  األجنبتتتتتتتتتياالستتتتتتتتتتثمار المتتتتتتتتتالي  إلتتتتتتتتتىتحويتتتتتتتتتل االدختتتتتتتتتار متتتتتتتتتن االستتتتتتتتتتثمار المحلتتتتتتتتتي 

الستتتتتتتلبي  األثتتتتتتتريقتتتتتتتف  الختتتتتتتار  ، وقتتتتتتتد ال إلتتتتتتتى األمتتتتتتتواليتحقتتتتتتتق لتتتتتتتو لتتتتتتتم تهتتتتتتترب تلتتتتتتتك  أناالقتصتتتتتتتادي التتتتتتتذي كتتتتتتتان متتتتتتتن الممكتتتتتتتن 
                   زيادة معدالت البطالة وهذا ما لمسناه في ظل الظروف التي نعيشها .                                                                إلىعند هذا الحد بل يؤدي ذلك 

 فرادأنخوض بالتأثير السلبي والمرعب على الصحة العامة وما تخلفه من  أنرة جدا هي جرائم االتجار بالمخدرات وال نريد ومن الجرائم الخط
من  %1المستثمرة من المخدرات والجريمة المنظمة تقدر بحوالي  األموال أنمحطمين ، فهي تؤثر على االقتصاد الوطني وال ننسى 

بخطورة اقتصادية متمادية خاصة في ظل الظروف التي يمر بها البلد، وفي اطار بحثنا هذا  ينبئوهذا االقتصاد العالمي بصورة عامة ، 
صاد اهم الجرائم االقتصادية التي تمس االقت إلىومن ثم نتطرق  وأثارهاسنتناول هذا الموضوع من خالل بيان مفهوم الجريمة االقتصادية 

وجرائم التهريب الكمركي ، ثم نختتم بحثنا بخاتمة ضمناها اهم ما توصلنا  األموالئم تهريب وجرا األموالالوطني العراقي وهي جريمة غسل 
                     اليه من نتائج وتوصيات .

 

 

 



 دور الُعرف في مسائل األحوال الشخصيةعنوان البحث: 

 م. فراس جبار كريم     أ.د. حيدر حسين الشمرياسم الباحث: 

 جامعة أهل البيت)ع(/ كلية القانون     كربالء/ كلية القانونجامعة  مكان العمل: 

 2ب  3ج                   الملخص:

وسائر ما يستجد  معامالتهم، أحكامالمتباينة فهو قد بين للناس  وأوضاعها تشريعا شامال لجميع نواحي الحياة المختلفة، اإلسالميالتشريع 
ذلك رفع  الشرعية ومنها العرف وفي األحكامتعتمد على مصادر عدة تستند اليها في بيان  اإلسالميةالشريعة  إن كما،  الحياة  أمورعليهم من 

البحث في  هميةأالتي تعارفوا عليها وطباعهم التي استقرت في نفوسهم، وتكمن  وأعرافهمعن عادات الناس  األعراضللحر  والمشقة، الن 
للزمن الدور  نإس الناس ويعالج الكثير من المسائل التي تكون موضع ابتالء من قبلهم، كما جملة أمور منها كون العرف له دور أساسي في نفو 

حوال الشخصية العرف، ومن بين هذه المسائل األ وأحكاموهذا بدوره ينعكس على سلوكيات الناس وتتغير تباعا ضوابط  األعرافالهام في تغيير 
 التي لها واقع مؤثر في حياة األسرة.

اني مفهومه بالقانون، والث اإلسالميبحث على مبحثين تناولنا في األول مفهوم العرف مقسم على مطلبين مفهوم العرف في الفقه وقد قسم ال
 إلحالةاالشخصية مقسم على مطلبين تناولنا في األول  األحوالالمبحث الثاني فقد عالجنا فيه موضوع تطبيقات العرف في مسائل  وأما

 مجموعة من النتائج والمقترحات. إلىالضمنية للعرف، وفي نهاية البحث توصل الباحث  اإلحالةاني الصريحة للعرف وفي الث
Abstract 

     Islamic legislation is a comprehensive legislation for all the different aspects of life, 
and their different situations. About people’s habits and customs with which they are 
acquainted and their natures that have settled in their souls, and the importance of 
research lies in, among other things, the fact that custom has a fundamental role in 
people’s souls and addresses many issues that are subject to affliction by them, and 
time has an important role in changing norms and this in turn is reflected Customary 
rules and regulations change successively on people’s behavior, and among these issues 
are personal status issues that have an impactful reality in the life of the family. 

The research was divided into two sections, we dealt with in the first the concept of 
custom divided into two demands, the concept of custom in Islamic jurisprudence, 
and the second its concept by law. At the end of the research, the researcher reached a 
set of results and suggestions. 

 

 

 

 



 االختصاص القضائينظرية المالئمة وتحديد عنوان البحث: 

 الباحثة. أنسام رسام غضبان   أ.م.د. ثامر داود عبود الشافعياسم الباحث: 

 جامعة كربالء/ كلية القانون    جامعة كربالء/ كلية القانونمكان العمل: 

 3ب  3ج                   الملخص:

ة ر تأثر تطور القانون الدولي الخاص في السنوات األخيرة باعتبارين متضاربين جذرياً أحد هذين االعتبارين هو توفير األمن القانوني والقد        
على توقع القانون. وقد أدى ذلك إلى تشجيع االتجاه نحو وضع تقنيات لهذا القانون وصياغة قواعد إسناد تتسم بالتحديد ومن الجمود. أما 

 عتبار الثاني فهو حاجة كل قاعدة قانونية تتسم بالعمومية والتجريد لقدر من المرونة عندما تطبق على مراكز ذات طبيعة خاصة غير نمطية.اال
بيعة دالة تتفق مع طوبين الحاجة لع اإلسنادهذا التعارض في االعتبارين السابقين أي بين جمود القاعدة القانونية المعدة مسبقاً في قواعد  إنإذ 

النزاع يولد ضرورة تدخل القاضي في بعض األحيان للتقليل من اآلثار غير المالئمة لتطبيق هذه القاعدة. ويستعين القاضي في هذا التدخل 
 بعدد من القواعد العامة التي تمنحه مكنة تصحيح قاعدة التنازع.

 هميته عند أكثر التشريعات العربية وعدد غير قليل من التشريعاتتتضح ضرورة المالئمة وأهمية هذه الدراسة في العراق وال تقل أ        
حددت القانون الواجب التطبيق على منازعات القانون الدولي الخاص تحديداً جامداً وأوجبت تطبيقه وفق آلية صماء في كافة  إنهااألجنبية, إذ 

ألساسي من قاعدة التنازع وهو تحقيق المالئمة في اختيار القوانين األحوال والظروف, هذا وإن أوجب القانون الواجب التطبيق إهدار الهدف ا
 هناك قانوناً يكون أكثر عالقة وأوثق صلة بالنزاع المعروض من القانون المختار. أنالتي تحكم النزاع المعروض وبالخصوص عندما يتبين 

بيعة تلك قاً وبين الحاجة لعدالة تتفق ومعطيات النزاع بما يستجيب لطولتقليل اآلثار غير المالئمة لجمود القاعدة القانونية المعدة مسب        
العالقة الدولية الخاصة وتوفير حلول مالئمة في بعض المنازعات لخصوصية المراكز التي تنصب عليها أو عند مالحظة عدم اتفاق هذه 

قانون الوسائل التقويمية األخرى التي تهدف الستبعاد ال لذلك ظهرت نظرية المالئمة والتي تتميز عن للمجتمع،القواعد مع التطور العام 
 الواجب التطبيق نظرا لمضمونها الموضوعي وقدرتها على تحقيق العدالة بين األطراف محل النزاع المشوب بعنصر أجنبي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدور المستحدث لقضاء التحكيم في تطوير قواعد تنازع القوانينعنوان البحث: 

 أ.م.د. صالح مهدي كحيطاسم الباحث: 

 معهد العلمين للدراسات العليا/ قسم الدراسات القانونيةمكان العمل: 

 4ب  3ج                   الملخص:

 هإن زيادة حجم التجارة الدولية واتساع مجالها متوقف على فعالية النظام القانوني الذي ينظم العقود والمبادالت التجارية ومدى استجابت
المتعاقدة بما يتفق مع توقعاتهم المشروعة، تحقيقا لألمان واليقين القانونين، ونظراً لما تمتاز به المعامالت التجارية من سرعة  األطرافلمصالح 

 رظانسيابيها عبر الحدود فان ذلك ينعكس بالمثل على  المنازعات التي تثار بشأنها ،مما يتطلب ذلك جهدا مضاعفا واستثنائيا لمواجهته بالن
هتها الدول بوسيلة سلبيا اذا ما واج واألفرادفهي تؤثر في ازدهار التجارة بين الدول  وأفقياسيا ألتزايد حجم هذه المنازعات واتساع تأثيرها  ر 
سيلة المتقدمة و  جانب الوسيلة إلىالدول  ُأشركتاذا ما  إيجابيتحمل تلك المنازعات تأثير  أنوحيدة تتمثل بقضائها الرسمي في حين يمكن 

تتمثل بالتحكيم بوصفة قضاء يصنعه اطراف النزاع فيأخذ الطابع غير الرسمي ،وهو ما يمنحه  مكانة كاهم وسيله لحسم النزاع ، واضحى  أخرى
يجة بالنت دىأالتحكيم عند حدوث النزاع،  وهو ما  إلىال يتصور خلو عقد من عقود التجارة  الدولية من شرط اللجوء  أن يةمن الناحية الواقع

اخلية على فضاًل عن تطبيق قواعد د اإلجراءاتيمتاز ببطء وتعقد  األخيرالتحكيم الدولي بدل القضاء الوطني الن  إلىتزايد اللجوء   إلى
 ة المطلوبة .الشعور باألمن والعدال األطرافالمنازعات الدولية والتي ال تأخذ بعين االعتبار مقتضيات التجارة الدولية وال تبعث بنفس 

جانب  إلىلطة معينه رقابة س أوفضال عن كل ما تقدم يمتاز التحكيم بمزايا متعددة كحيدة المحكمين واستقالليتهم، فهم ال يخضعون لهيئة    
م القضاء التحكيمي والعدول عنه متى اتضح لهم في ذلك مصلحة ،وحريته أمامفلهم حرية عرض نزاعاتهم  األطرافسرعة الفصل  في النزاع أما 

ق في حالة باختيار القانون الواجب التطبي األحيانالمحكم حر في بعض  إنالتي تطبق على منازعاتهم، وبما  واإلجراءاتحديد القواعد في ت
نون الواجب القا إلىسواء تلك التي تشير  وإيجادهاقواعد التنازع   إيجادفان المحكم يكون له دور في  األطرافغياب االختيار من  قبل 

 والموضوعية . اإلسناديةتلك التي تحل النزاع بشكل مباشر أي على مستوى القواعد  أوالتطبيق 

القواعد تنفرد عن  هذه أنفي العناصر الخارجية لبنائها الفني )الهيكلية(غير  األخرىوبالرغم من قواعد التنازع تشترك مع قواعد القانون     
ظر لخصوصية بالن اآلخروظيفتها على نحو يختلف عن القواعد القانونية  أداءبعناصر داخلية الزمة لها تمكنها من  األخرىقواعد القانون 

وظيفتها تعد سياسية  إن إلىوطبيعة العالقات ذات البعد الدولي التي تحكمها، وفي إطار الفقه كان هناك اختالف حول وظيفتها، فذهب اتجاه 
 وظيفتها ذات طابع قانوني. أن اآلخربينما وجد البعض 

عادة إللتحكيم الدولي ا أمامكأسباب ظهرت   األخرىأما الطابع الموضوعي لقواعد التنازع والمتمثلة باعتبارات العدالة واليقين القانوني فهي     
خالله التحكيم لتطوير  التي يسعى من األسبابالطابع المرن التي يمتاز به قضاء التحكيم بالتكيف يعد أحد  أنالنظر بتطوير هذه القواعد، كما 

 فضال عن المرونة الموضوعية. إجرائيةفتكون للتحكيم مرونة  إجراءاتههذه القواعد والحال ينسحب بالمثل على 

قضاء ل ولغرض البحث سنتناول هذا البحث ببيان الطابع الذاتي لقواعد التنازع، والطابع الموضوعي لقواعد التنازع. ثم نتطرق للطابع المرن 
 التحكيم على التكييف.

 

 



 1111لعام  العراقجمهورية الثنائية التشريعية في دستور  إشكاليةعنوان البحث: 

 أ.م.د. محمد جبار طالباسم الباحث: 

 جامعة القادسية/ كلية القانونمكان العمل: 

 5ب  3ج                   الملخص:

بعد تحوله لدولة  1111( من دستور جمهورية العراق لعام 47يعد مجلس االتحاد أحد مكونات السلطة التشريعية بموجب المادة )

ل في الدولة االتحادية مثله كمث إقليموالمحافظات غير المنتظمة في  األقاليمفهو يمثل  الدستور،( من 7فيدرالية اتحادية بحسب المادة )

 سويسرا.ومجلس الكانتونات في  األمريكيةالدول الفيدرالية كمجلس الشيوخ في الواليات المتحدة  مجالس الواليات في

هذا المجلس الذي تناوله المشرع في مادة دستورية واحدة وهي المادة  إشكاليات إلظهارالبحث في الموضوع  أهميةتتجلى  البحث:أهمية 

فهذا المجلس يشوب تشكيله  األولى،( لما بعد الدورة االنتخابية 751ي المادة )( من الدستور وتم تأجيل تشكيله بنص الدستور ف21)

المشرع من معوقات دستورية لتشكيله وما يظهر من معوقات سياسية تعكس الواقع السياسي الذي يعارض تشكيله  أوردهالغموض بسبب ما 

 اآلن.لحد 

لنصوص تشكيل مجلس االتحاد واختصاصاته وشروط العضوية  1111ام تتضمن مشكلة البحث في تجاهل دستور العراق لع البحث:مشكلة 

ما يفسر على أنه تجاهالً م بينهما،مجلس النواب وهو ما يفقد التوازن التشريعي  أعضاءثلثي  بأغلبيةأذ أحال تشكيله لقانون عادي ُيسّن  فيه،

لذلك تم  لنواب،اان اختصاصاته وجعله مجلسًا موازيًا لمجلس بي أوواضحًا وجليًا للمشرع الدستور وعدم رغبته في تشكيل مجلس االتحاد 

 الفيدرالية.النص على تشكيله بآلية خالفت المبادئ الدستورية المتعارف عليها في النظم 

وسنحاول  ،سياسيتفترض الدراسة وجود معوقات تحول دون تشكيل هذا المجلس منها دستورية ومنها معوقات ذات طابع  البحث:فرضية 

      اآلن. لىإ تشكيلهأو كانت سبباً لعدم  دستورية،البحث بيانها والوقوف على دوافعها الحقيقية والتي ظهرت بصورة نصوص في 

المنهج الذي سار عليه البحث هو المنهج التحليلي االستنباطي للمبادئ العامة للدول التي اتبعت النظام الفيدرالي ذو  البحث:منهجية 

مع أتباع منهج المقارنة مع دول  ،7611العراقي لعام  األساسيوالقانون  1111ع ما ذهب اليه دستور العراق لعام المجلسين ومقارنته م

 وسويسرا.فيدرالية كأمريكا 

يث تطرقنا لمجلس النواب ح المقارنة،السلطة التشريعية في العراق والدول الفيدرالية  األولمبحثين تناولنا في  إلىقسمنا بحثنا  البحث:هيكلية 
 قارنة،مومدة الوالية وعمر عضو المجلس واختصاصاته مقارنًا بدول فيدرالية  األعضاءثم بحثنا مجلس االتحاد من حيث آلية التكوين وعدد 

 تشكيله.أما المبحث الثاني بحثنا معوقات تشكيل مجلس االتحاد فضالً عن دور المحكمة االتحادية العليا في 



 تطويع قواعد التركز االقتصادي في استثمار األوقاف اإلنمائيةلبحث: عنوان ا

 الباحث. علي جعفر حمزة          الباحث. أحمد حبيب جبر    م.د. مالك عبد اللطيف التميمياسم الباحث: 

 العراقيجمعية الهالل األحمر   جامعة إسطنبول/ كلية الحقوق    وزارة الثقافة والسياحة واآلثارمكان العمل: 

 7ب  3ج                   الملخص:

ذات  االعتبارية من األشخاصوأن الوقف يكون مثيالتها ،  أوتلك الجهات  إلنماءالتي حبست في جهات البر وخصص ريعها  األعيانني األوقاف اإلنمائية تلك تع   
حكام القانون الوقف ألع شائبة، فيخض أيةمن ين خالي ينالقيام بإصدار إيجاب وقبول صحيحه الوجوب التي تخول وأهليةاألداء  بأهليةيتمتع  الشخصية الحكمية حيث 

أغراض  أوأعمال  الدخول في، وال يسمح له بالتي يقررها القانون وال يسمح بتجاوز الغرض الذي أنشئ من أجله هأهليته تكون في حدود سند إنشائتكون  الخاص و
كون التعاقد حيث يب )الوقف( ، عن الشخص الحكمي  ية في هذه الحدود نيابةً التعاقد ات جراءكافة اإلوأن لمتولي الوقف أن يقوم ب ، تصرفات لم يقررها القانون أو

  الصالحيات التي منحها إياها القانون.كما يكون له حق التقاضي والتعبير عن إرادته والتمتع بكافة وحسابه،   باسم الوقف

ليها ومنافعها ال تكاد تذكر، كما أن الحقوق المجردة ع دئضئيلة العاالحظ أن كثيرا من األوقاف التي خصصت منافعها لجهات البر ومقابل كل تلك الصالحيات ن
نافعها ، لها وتوسيع ممتحد كثيرا من منافعها وال تقوى على مجابهة الشركات الكبرى اقتصاديا في سوق العمل، لذا فقد كان لزاما أن توجد وسائل حديثة لتطوير ع
ا بمردود اكبر، فالتركز دومن تلك الوسائل تطويع قواعد التركز االقتصادي التي تتمثل بدمج وقفين أو اكثر مخصصة لذات الغرض أو ألغراض متقاربة لجعلها وقفا واح

فهي ظاهرة ، مسبقا  انتكنشأ مشاريع جديدة غير التي  حدث في النهاية تغييرا في السيطرة على مشاريع معينة بحيث تالعمليات التي يمكن أن تُ االقتصادي يعني كل 
سات أخرى جديدة شكال لتفادي المنافسة من قبل مؤسالوتتخذ من االندما  بحيث تصبح المؤسسة المشتركة لتكون مؤسسة اقوى ، فيها مؤسستين أو أكثر  تندمج

تي رسمها رس تلك األموال الوقفية التي تكونت حديثا من التركز استثماراتها بالطرق ال، وبعد حصول عملية التركز االقتصادي تما تستحوذ على قوة اقتصادية كبيرة
صى كفاءة ممكنة، ية بأقلها قانون ديوان الوقف، كما يمكن أن يعمل المشرع على إيجاد نظام خاص للصناديق الوقفية المتخصصة التي تساعد في إدارة األموال الوقف

 وقانون المصارف للداللة على مصطلح التركز االقتصادي. االندما  في قانون المنافسة وقد ذكر المشرع العراقي مفهوم 

 Search summary: 
 Development endowments mean those eyes that have been imprisoned in the land and allocated their proceeds 
for the development of those or similar entities, and that the endowment is a legal person of a ruling personality 
where he enjoys the eligibility of performance and the eligibility of the duty to issue a valid and flawless issuance 
and acceptance, subject to the suspension of the provisions of the special law and be entitled to the limits of his 
establishment bond determined by law and does not allow to exceed the purpose for which he was created, and 
is not allowed to enter into the work or purposes or actions not decided by law, If the waqf person does not have 
the right to conduct all contractual procedures in these limits on behalf of the person who is sentenced (stay), so 
that the contract is in the name and account of the stay, he has the right to litigate, express his will and enjoy all 
the powers granted by law.  
In return for all these powers, we note that many endowments that have allocated their benefits to land authorities 
have little return and benefits are negligible, and the abstract rights on them greatly limit their benefits and are 
unable to confront the major companies economically in the labor market, so there had to be modern means to 
develop their work and expand their benefits, One of these means is to adapt the rules of economic 
concentration, which are to integrate two or more stops dedicated to the same purpose or for similar purposes 
to make them one stop with greater returns, economic concentration means all processes that can eventually 
bring about a change in control of certain projects so that new projects are created other than those that were 
previously, a phenomenon in which two or more institutions merge to be a stronger institution, It takes the 
merger so that the new joint venture becomes a form to avoid competition from other institutions that acquire 
a large economic power, and after the economic concentration process, the newly formed endowment funds 
practice their investments in the ways set by the Law of the Endowment Office, and the legislator can work to 
create a special system of specialized endowment funds that help manage the endowment funds as efficiently as 
possible. 
The Iraqi legislator mentioned the concept of integration into competition law and the banking law to denote 
the term economic concentration. 
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، ولعل األنظمة القانونية بجميع مسمياتها وثوابتها ماهي إال وليدة المصلحة والحاجة  ويجد الواقع الكثير من المستجدات ينشئ
صادية توالتطور ، مما يولد ذلك تفاعالً يحصل بين الواقع والقانون ، إذ يمتاز بانه تفاعل ابدي يتطور على األصعدة كافة من حيث العوامل االق

انوني مبتغاه وأهدافه فان األمر سوف يكون متوقف على مدى قدرة وسرعة استجابة ذلك النظام واالجتماعية والعلمية ، ولكي يحقق النظام الق
القانونية  أو يتم إال من خالل تطوير المبادئ للتلك التطورات واألوضاع القانونية التي ليس لها نص يعالجها أو ينظمها ، وهذا األمر ال يحص

 ي التطبيق.واألفكار القائمة وتحقيق المرونة العالية ف

أن النظام القضائي يحتوي على العديد من المستجدات فهو ليس بمنأى عن التطور والحاجة، إذ ينسحب هذا األمر حتى  كوال ش
على شخوصه السيما المحققين القضائيين الذين منحهم القانون سلطات وصالحيات ليتسنى لهم القيام بالمهام التي تسند إليهم، والتي ال 

جازها من دون تلك السلطات التي تؤهلهم للقيام بها، وتعد السلطة القضائية من أقدس السلطات وهذه القداسة نابعة من الوظيفة إن نيستطيعو 
 التي تقوم بها تلك السلطة المتمثلة بإحقاق الحق عند اختالط الحق بالباطل وإقامة العدل عندما يهتز ميزان العدل بيد المجتمع.

مهما أحيط من ضمانات ومهما بل  حنكة وفضل مؤديه، إال انه قد يحصل ويقع المحقق القضائي في  إن عمل المحقق القضائي
يق بخطأ وزلل، والن هذا الخطأ شديد الوقع على الروح البشرية السيما وان المحقق القضائي بشر وخطائه وارد الوقوع والحصول، ألنه ملزم بتط

حراف في تطبيقه أو األخذ برأيه الشخصي في أداء عمله، خاصة وان سن القانون هو من اختصاص القانون بحذافيره دون الخرو  عليه أو االن
 السلطة التشريعية وحدها منوط بها استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات.

ثير العديد يإن تجاوز المحقق القضائي للصالحيات التي رسمها القانون له واستغالل سلطته الممنوحة له، سواء بقصد أو بدون قصد 
ة لمن التساؤالت، السيما واني عند مراجعة النصوص القانونية التي تبين أحكام المسؤولية المدنية، وجدت اتجاهًا فقهيًا يذهب إلى عدم مسأ

 المحقق القضائي عن األخطاء التي تحصل من قبله، وسوف أبين ذلك إن شاء الله عند الغوص في ثنايا هذا البحث.

من خالل أداءه لمهامه الوظيفية ، يتعامل مه أشخاص عدة ، وفي نفس الوقت يملك سلطات كبيرة تجاههم ، وهذه السلطة  فالمحقق القضائي
قد تمس حقوق وحريات األنسان وتصيبه بضرر فما مدى المسؤولية القانونية التي تلحق بالمحقق القضائي من جراء مزاولته أعماله الوظيفية 

الطريق القانوني الذي يسلكه المتضرر في الحصول على حقه في جبر الضرر الذي وقع عليه ومحاسبة المحقق  وما ه بصورة خاطئة ؟ ، و
هو التعويض الذي يمكن أن يقع عليه بسبب أخطاءه ؟ ، وهل تختلف  ما القضائي ؟ ، والى اي مدى تتقرر مسؤولية المحقق المدنية و

ا وان هناك سوف نبينها في هذا البحث ، السيم إجابة إلى؟ ، كل هذه التساؤالت تحتا  كان خطأه بحسن نية وليس بسوء نية   نإمسؤوليته 
 م.    1115فراغ قانوني قد حصل في تقرير مسؤولية المحقق القضائي المدنية بعد عام 
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القواعد  التنظيم في مجموعة من أسسوذلك بوضع  الفوضى،مجتمع سياسي يعمل على تحاشي الوقوع في  يجوهرها، هالدولة في  إن        
 أخرىتتولى هيئة و  المجتمع،بحيث يكون لبعض الهيئات اختصاص سن التشريعات بقصد تنظيم العالقات والسلوك داخل ، تسمى الدستور

                                                                   التنفيذ.القوانين موضع  هذهوضع 

فشعور المواطن بان العدل قريب ، ومن اقوى وارسخ دعائمها الحياة،مقومات  وأسمى أغلىولضمان ذلك يجب تحقيق العدل الذي يعد من 
 .                                                         واألمانبالراحة  اإلحساسمنحة ، تخلو طريقه اليه من الموانع والعوائق، ميسر له، منه

لة يقيمها العدا ، إنوحرياتهم في مواجهه السلطات العامة األفرادقوق فهو اقوى الضمانات لح، القضاء هو الحصن الحصين لكل مظلوم إن
 أداءفي  قاللهاستوذلك بشرط ، وضمير القاضي الحي النابض بالعدل، بنصوص الدستور والقانون وقواعدهما ، إالالقضاء غير مكترث بشي

                                         .تحاول الدراسة تسليط الضوء عليهوهذا ما ، العامة اإلدارةفي مواجهة  أوسواء في مواجهة المتقاضين  وظيفته

  المفتاحية:الكلمات 

 .استقالل القضاء، الحريات، الحقوقالدستور، القضاء، 

 

 

Abstract 

The state, in essence, is a political community that works to avoid falling into chaos, by 
laying the foundations of organization in a set of rules called the constitution, so that some bodies 
have the competence to enact legislation with the aim of regulating relations and behavior within 
the community and another body takes over the implementation of these laws. 

      To ensure this, justice must be achieved, which is one of the most precious and sublime 
elements of life, and one of the strongest and most solid of its foundations. 

The judiciary is the bulwark for every oppressed, as it is the strongest guarantee of the 
rights and freedoms of individuals in the face of public authorities. In the face of public 
administration, this is what the study tries to shed light on. 

Key words: the constitution, the judiciary, rights, freedoms, the independence of the judiciary 
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والمعروف تشريعًا وفقهاً. إال إنه وبسبب ما للتأمين التجاري من محاذير اتجهت الدول إلى الرجوع ألحكام يعد التأمين التجاري هو السائد  
عض بالشريعة اإلسالمية، عبر بناء نظام تأمين جديد يقوم على أسس ومبادئ تتفق مع الشريعة اإلسالمية، فظهر ما يسمى بالتأمين التكافلي وال

المي، ويقصد بالتامين التكافلي هو تعاون منظم تنظيمًا دقيقًا بين عدد كبير من الناس، معرضين لخطر واحد  األخر يطلق عليه بالتأمين اإلس
ي أضرار جسيمة من أجل تالف، بتضحية قليلة يبذلها كل منهم فإذا تحقق هذا الخطر بالنسبة إلى واحد منهم ،  تعاون الجميع على مواجهته

هذه الشركة تتعهد بتحويل األقدار واألضرار عن ساحة الفرد المستأمن، الذي غالباً ما يكون عاجزا عن  تحيق بمن نزل به الخطر، وبذلك فان
احتمالها فتؤول إلى ساحة الجماعة لتخفيف وطأتها عليه، حتى تنتهي إلى درجة ضئيلة جدا، بحيث ال يحس بها احد منهم ، فهو ضمان لترميم 

تعمل شركات التأمين التكافلي من خالل التغطيات التأمينية التي توفرها على المساهمة في تحقيق  وبذلكآثار األخطار إذا تحققت ووقعت , 
 رالتنمية التجارية, والسعي لتحقيق  تنمية اقتصادية من خالل توفير الضمانات الخاصة في الشركة وهي إعادة التكافل من اجل تحديد المخاط

  وتوفير التغطية التأمينية .

ة التكافل هو عالقة بين شركة التأمين وشركه إعادة التكافل حيث تتنازل شركه التأمين بجزء من اإلقساط لمعيد التكافل الذي ويقصد بإعاد
 ا. هبدوره يتحمل جزء من المخاطر، فإعادة التكافل تعتبر وسيله لتفتيت الخطر وتوزيعه على عدد كبير من شركات التأمين داخل الدولة أو خارج

Abstract 

Commercial insurance is the prevailing and well-known legislation in accordance with it. 
However, because of the caveats of commercial insurance, countries tended to refer to the 
provisions of Islamic Sharia, by building a new insurance system based on foundations and 
principles consistent with Islamic Sharia, so the so-called Takaful insurance appeared, and some 
others called it Islamic insurance, and Takaful insurance is strictly organized cooperation. 
Between a large number of people exposed to one danger, and if this danger is realized for one 
of them, everyone cooperates in confronting it with a small sacrifice that each of them makes, in 
order to avoid serious harms befalling those who are in danger Thus, this company undertakes 
to transfer the fates and damages from the arena of the individual who is insured, who is often 
unable to bear them, so it goes to the community’s arena to reduce its impact on him, until it 
ends to a very small degree, so that none of them feel it, it is a guarantee for the restoration of 
the effects of the dangers if they are achieved And thus, Takaful insurance companies work 
through the insurance coverage’s they provide to contribute to achieving commercial 
development, and striving to achieve economic development by providing special guarantees in 
the company, which is re-takaful in order to identify risks and provide insurance coverage Re-
Takaful is a relationship between the insurance company and the reinsurance company, where 
the insurance company waives a part of the premiums to the reinsurer, who in turn bears part of 
the risks... 
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افسية غاية فذة تتمثل بتحقيق الربح ؛ و لبلوغ ذلك يتوجب على التاجر الحصول عل ميزة تن إلىيسعى كل تجار في اطار البيئة التجارية         
رتل التجاري( ، ا باسم )الكا,  وأحد أكثر الوسائل فعالية لتحقيق ذلك هو الدخول في تحالف تجاري, يعد التحالف التجاري ، المعروف أيضً 

عالقة عمل رسمية بين تاجرين أو أكثر يشترك كل منهما في أهداف قصيرة وطويلة األجل مشابهة , يمكن أن يشتمل هيكل تحالف التجار 
من التحالفات  بعلى مشاريع مشتركة ، وامتياز ، وإصدار تراخيص مشتركة ، وتسويق مشترك ، وتصنيع مشترك ,على الرغم من وجود مزايا وعيو 

هذه المزايا  مامأاالستراتيجية ، إال أنها تمّكن التاجر بشكل عام من تحقيق إمكاناتها بسرعة أكبر مما لو كان يسعى لتحقيق هدفه بمفرده , و 
ق التجاري و و الذي يقلص من التنافس في اطار الس األمر األسواقللتحالفات التجارية توجد هنالك عيوب تتمثل بسيطرة تحالف معين على 

من ثم تحكم التحالف التجاري بأسعار السلع و الخدمات , لذلك اتجهت القوانين في البلدان المتقدمة و على رأسها الواليات المتحدة 
اً عن التنظيم العراق بعيد في األمرذوبان التنافس في اطار البيئة التجارية , لكن بقي  إلىمكافحة التحالفات التجارية التي تؤدي  إلى األمريكية

التنافسية في اطار السوق  األجواءلم يكن كافًيا للحد الذي يحفظ  1171( لسنة 74قانون المنافسة و منع االحتكار العراقي رقم ) أنحتى 
 التجاري 

 الكلمات المفتاحية

 (cartelالكارتل  ،monopolyاالحتكار  ،competitionالمنافسة  ،Alliancesالتحالفات )
Research Summary 
Within the framework of the commercial environment, all traders seek an inimitable 
goal of making a profit; In order to achieve this, the merchant must obtain a 
competitive advantage, and one of the most effective means to achieve this is to enter 
into a business alliance. A business alliance, also known as a (trade cartel), is a formal 
business relationship between two or more merchants, each of whom share short and 
long-term goals. Similar, a merchant alliance structure can include joint ventures, 
franchising, joint licensing, joint marketing, and joint manufacturing. Although there 
are advantages and disadvantages of strategic alliances, they generally enable a 
merchant to realize their potential more quickly than if they were pursuing Its goal is 
alone, and in front of these advantages of commercial alliances, there are disadvantages 
represented in the control of a certain alliance over the markets, which reduces 
competition within the framework of the commercial market, and then the 
commercial alliance controls the prices of goods and services, so the laws in developed 
countries, especially the United States of America, have tended To combat trade 
alliances that lead to the melting of competition within the framework of the 
commercial environment, but the matter remained in Iraq far from regulation until 
the Iraqi Competition and Monopoly Prevention Law No. (14) of 2010 did not It is 
sufficient to maintain the competitive atmosphere in the commercial market 
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انين الحماية الجنائية والتي تعالجها قانون العقوبات والقو طابع ، المعيبة أو الخطرة يأخذ طابعينأن حماية المستهلك من أضرار المنتجات  

 رره.ضوطابع الحماية المدنية والتي تهتم بتعويض المضرور وجبر ، هالجزائية األخرى من خالل تجريمها الغش التجاري بكافة صوره وأشكال

خاصة ، و لية في كل مرحلة من هذه المراحالحما إلىوهو بحاجة ، للخدمة استفادتهللسلعة أو  اقتناءهفالمستهلك يمر بعدة مراحل في عملية 

ة وذلك من خالل تفعيل قواعد ضمان العيوب الخفية وقواعد ضمان الصفة الخطرة في السلع التنفيذ،في مرحلة تنفيذ العقد وفي مرحلة ما بعد 

ن مقتضياته أو التي يفرضها العقد أو التي تعتبر م لتزاماتاالبتسليم مبيع مطابق للمواصفات وغيرها من  وااللتزامبضمان السالمة  وااللتزام

  العقود.تفرضها قواعد حسن النية في تنفيذ 

اية مومن ثم ال بد من توفير الحماية التشريعية الكافية لهذه المرحلة من العقد من خالل تطويع قواعد ضمان العيوب الخفية وجعلها مالئمة لح

وخبرته  حترافهالقرينة قاطعة على علم البائع المهني بعيوب منتجاته  وأقامه، صيبه من أضرار مادية وجسديةعما يالمستهلك من خالل تعويضه 

 المبيع.ومقدرته على كشف عيوب 

Abstract 

 The protection of the consumer from the damage of defective or dangerous products takes two 
forms, the nature of criminal protection, which is addressed by the Penal Code and other criminal 
laws by criminalizing commercial fraud in all its forms, and the nature of civil protection, which 
is concerned with compensation for the victim and reparation. 
The consumer goes through several stages in the process of acquiring the goods or benefiting 
from the service, and he needs protection at each of these stages, especially in the implementation 
phase of the contract and in the post-implementation phase, through the activation of rules to 
ensure hidden defects and rules to ensure the dangerous character of the commodity and 
commitment to ensure Safety and the obligation to deliver a sale that conforms to the 
specifications and other obligations imposed by the contract or that are considered to be its 
requirements or imposed by the rules of good faith in the execution of the contracts. 
Therefore, it is necessary to provide adequate legislative protection for this stage of the contract 
by adapting the rules to ensure hidden defects and make them suitable for the protection of the 
consumer by compensating him for the physical and physical damages, and establish a conclusive 
presumption of the professional seller's knowledge of the defects of his products for his 
professionalism, experience and ability to detect defects of sale. . 
 


