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 والتقديرالشكر 

بشكري وأمتناني الى عمادة كلية القانون العلوم السياسية لما لها من فضل كبير في مساعدتي  أتقدم
 على التخرج.

كما اتقدم بخالص امتناني الى اساتذتي في قسم القانون لما لهم من فضل خالل سنوات دراستي 
 االربعة فقد ارفدوني بعلم ومعرفه افادتني كثيراً.

ايضًا الى مكتبة كلية القانون والعلوم السياسية لما ارفدوني به من كتب ومعلومات  واتوجه بشكري
 اعانتني في اتمام بحثي.

واتوجه بالشكر واالمتنان وبالغ التقدير الى غصن الريحان)م.جبار محمد السعدي( لما قدمه لي من 
ي في كتابة هذا البحث مساعدة كبيرة وجهد ووقت حيث كانت توجيهاته العلمية منارًا اضاءت طريق

 وبذلك ال يسعني إال ان اقول )جزيل الشكر لك استاذي(

 وال أنسى زميلي العزيز )سالم هاشم عبد الحسن( لما قدمه من مساعدة لي فشكري وامتناني له .
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 قدمةـــــالم                                             

بعد  أما أمجعُت وصحبو الو وعلى( ص)زلمد وادلرسلُت اخللق أشرف على والسالم والصالة,العادلُت رب احلمدهلل       
لقد ادى منو وتطور القانون الدويل من جهة وكذلك النمو اذلائل لالعتماد ادلتبادل بُت الدول يف شىت اجملاالت من جهة 
اخرى اىل زيادة التشابك مابُت الدولة واجملتمع الدويل,فالدولة ىي شخص من أشخاص القانون الدويل العام وىي يف 

من خالل سلطتها التشريعية وزبلق القانون الدويل يف عالقتها مع الدول ذات الوقت تقوم خبلق قواعد القانون الداخلي 
وبعبارة االخرى)ادلعاىدات(,فإن القضية تطرح العالقة بُت تواجد الدولة يف اجملال اخلارجي وتواجدىا يف رلاذلا الوطٍت,

رجي يف اطار العالقات الدولية اخرى فإن القضية تطرح بشأن العالقة بُت القانون الدويل الذي حيكم سلوك الدولة اخلا
وبُت القانون الداخلي الذي ينظم الشؤون الداخلية للدولة ويف اطار الفقو الدويل تعاجل ىذه القضية يف اطار النظريات 
اليت اوجدىا الفقو لتحديد طبيعة العالقة بُت القانون الدويل العام والقانون الداخلي وىذه النظريات ىي نظرية الثنائية 

 تفيد ان كل من القانون الدويل والقانون الداخلي مستقل عن االخر وتبعًا لذلك فال وجود ألية عالقة بينهما اما واليت
النظرية االخرى فهي نظرية الوحدة واليت تفيد بأن القانون عبارة عن كتلة واحدة من ادلبادئ ربكم رلموع النشاطات 

يل والداخلي فرعان جيمعهما اصل واحد الشجرة الواحدة فأنو الديكن االجتماعية وعلى ذلك فأن كل من القانونُت الدو 
لكن ماجرى عليو العمل الدويل ىو مسو القانون الدويل ادلعاصر وسيادتو على  تصور استقالل وانفصال بُت اعضائها

 ف على ىذه العالقةاجملتمع الدويل فيكون ىناك عالقة بُت القانون الدويل والقانون الداخلي شلا أقتضى التعرف والوقو 

ان مشكلة البحث تكمن يف مسألة التنازع احلاصل مابُت القانون الدويل العام والقانون الداخلي ومعرفة  مشكلة البحث:
 اي من القانونُت يتم تطبيقو يف الوقائع اليت حيصل فيها تنازع.

ث خصصنا ادلبحث االول للتعريف ولتحقيق الغاية متوخاة من ىذا البحث ارتأينا ان نقسم البحث اىل ثالث مباح
بالقانون الداخلي وادلبحث الثاين للتعريف بالقانون الدويل العام وادلبحث الثالث للعالقة بُت القانون الدويل والقانون 

   الداخلي.
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 االول المبحث                                                

 الداخلي بالقانون التعريف                                    

 ان أجل ومن ببعض بعضهم عالقتهم فينظم األفراد وعلى الدولة داخل يطبق الذي القانون ىو الداخلي القانون أن      
 للقانون التارخيي للتطور األول ادلطلب خنصص مطالب ثالث يف ادلبحث ىذا يف سنتناول الداخلي القانون يف نبحث
 .الداخلي القانون تطبيق نطاق الثالث وادلطلب الداخلي القانون مصادر الثاين وادلطلب وتعريفو  

 األول المطلب                                           

 وتعريفه   للقانون التاريخي التطور                                 

 خنصص فرعُت يف ادلطلب ىذا سنتناول لذلكعليها االن ,ان القانون مر بعدة مراحل إىل ان وصل اىل ادلرحلة اليت       
 .القانون لتعريف الثاين والفرع للقانون التارخيي للتطور االول الفرع

 األول الفرع                                                 

  للقانون التاريخي التطور                                      

 : كالتايل وىو مرهبا اليت بالعصور للقانون التارخيي التطور سنتناول

 من الكاىن يستلهمو   االذلي احلكم صورة يف تتمثل القانون فكرة فيها برزت اليت األوىل الصورة كانت:القددية العصور:أوالً 
 أخذت الحقة مرحلة ويف دينياً  كان مصدرىا بأن االذلية االحكام وتتصف عليو ادلعروض النزاع يف الفصل عند االذلة

 متشاهبة احكاماً  القضاة فأصدر تتكرر ادلتشاهبة والوقائع ادلنازعات أخذت أن بعد وذلك العمومية صفة ذليةاآل االحكام
 اليت األحكام مصدر ان العتقادىم والقضاء والتنفيذ التشريع سلطة جيمعون بالكهنة ادلتمثلُت القضاة كان ادلنازعات ذلذه

 ذات دينية عادات نشوء يعٍت ىذا,عليهم االذلة غضب خشية بو يتمسكو وان ماسبق مراعاة فعليهم ذلةاآل ىي يصدروهنا
 ادلتماثلة ادلنازعات ادلستقبل يف حلكم سبتد قضائية سوابق اصبحت ادلتشاهبة القضائية االحكام أن مقتضاىا قضائية طبيعة
 سهل بأسلوب وصيغت ألخر حكم من العبارات بعض أختلفت االحكام كثرت ودلا ادلاضي يف وقعت اليت من لغَتىا

 (.1زلددة) قانونية صيغ مث قضائية سوابق اىل االىية احكام من تتطور  مراحل ىذه من القانون فكرة أن شلايعٍت وموجز

                                                           

 وما بعدىا. 44ص – 2117 –القاىرة  –العاتك  – 2ط –تاريخ القانون  –د.عباس العبودي  ((1
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( وصالون دراكون)فمنها شرائع عدة دونت ظهورىا وبعد اليونان يف الكتابة فظهرت القانون القددية اجملتمعات عرفت لقد 
 وقانون عشتار لبت وقانون منو اور وقانون كاجينا اورو القوانُت ىذه من القانون الرافدين وادي بالد عرفت كما,أثينا يف

 (.1)محورايب وشريعة اشنونا

 اسييالس النظام يف أساسية بتغَتات ادلطالبة اىل هتدف ظهورىا بداية يف ادلسيحية تكن مل:الوسطى العصور:ثانياً 
 اساس على قائم وىذا االوىل الثالث قرونو   يف ادلنهج ىذا على وبقي وهتذيبها النفوس أصالح اىل أذبهت بل واالجتماعي

 تريد االوىل كانت حيث واألمرباطور الكنسية بُت صراع نشب وعندما(,لقصَت لقيصر وما هلل ماهلل)ادلسيح السيد تقاليد
 ىذا وراء تقف عصور ثالثة على بنفسها سبيزت اليت والسياسية القانونية االفكار كانت فقد لسلطتها الثاين اخضاع
 اهلل مدينة كتاب مؤلف(اوغسطُت)إليها دعا الذي األمم رلموعة فكرة فيو برزت الكنسية اباء عصر لتقويلو   الصراع
 ادلدرسي العصر فهو الثاين العصر أما,مسيحية تكن مامل العدالة أقامة على الدولة بعجر إديانو لديو الفكرة ىذه وسبب
 الفكر سبثل القانوين الفكر يف أرائو و العصر ىذه فالسفة أعظم من يعترب الذي(االكويٍت توما)القديس أفكار فيو ظهرت
 والقانون االذلي والقانون االزيل القانون)اقسام اربعة اىل القانون يف فكرتو قسم وقد العصر ذلك يف السائد القانوين
 بناء أكمل ومن ميكافيلي ىو العصر ىذا فالسفة فأىم النهضة عصر ىو االخر العصر اما(,الوضعي والقانون الطبيعي

 (.2()جروشيوس)الفقيو ىو القانوين الفكر

 القائمة فلسفتها حيث من الراقية الشرائع بُت الصدارة مكان ربتل قانونية بأفكار االسالمية الشريعة جاءت عندما       
 (.3()بالعدل ربكموا أن الناس بُت حكمتم وأن)تعاىل ولقولو  ,واألحسان العدل مبادئ على

 القددية التقليدية ادلعرفة من اسس على ىذه يبنوا أن احلديثة هنضتهم عصر مطلع يف األوربيون أراد:احلديثة العصور:ثالثاً 
 القانون نظرية التارخييُت ادلصدرين ىذين من االوربيون أخذ شلا وكان الروماين القانون واىل اليونانية الفلسفة اىل فعادوا

 فأن 1789عام الصادرة الفرنسية األنسان حقوق أعالن وثيقة ذلك أمثلة ومن عليو ادلًتتبة الطبيعية واحلقوق الطبيعي
 (.4)الطبيعي القانون فكرة على تعتمد فأهنا وادلساواة واحلرية العدل مبادئ من فيها ماورد

                                                           

 وما بعدىا. 54 –مصدر سابق  –تاريخ القانون  –د.عباس العبودي (1)
 .42ص–دون سنة نشر  –دون دولة  –دار التقٍت  –ادلدخل لدراسة القانون  –د.عبد الكاظم فارس ادلالكي  (2)
  (.57االية  ) –سورة النساء  (3)
 .77ص –1972–بغداد  –مطبعة العاين   –دون طبعة –تاريخ القانون  –احلافظ  د.ىاشم (4)



~ 11 ~ 
 

 الثاني الفرع                                                     

                                                    الداخلي القانون تعريف                                        

 العلوم رلال يف سواء والنظام واالستقرار االستمرار معٌت اطرادىا حيصل مطردة قاعدة كل)لغة القانون معٌت      
 (.1)(الطبيعية العلوم رلال يف أو االجتماعية

 بالعمومية وتتصف لالفراد االجتماعي السلوك تنظم قانونية قواعد رلموعة بأنو القانون فيعرف اصطالحاً  أما      
 (.2)العامة السلطة تفرضو جبزاء وتقًتن والتجريد

 :ىي القانونية للقاعدة خصائص ىنالك أن التعريف ىذا من لنا يتضح

 إليها احلاجة الن اجتماعية كسلو  قاعدة بأهنا القانونية القاعدة توصف:اجتماعي سلوك قاعدة القانونية القاعدة:اوالً 
 عن فيو احلياة تنظيم أبتغاء تنشئ روابط يف بعضهم مع ويدخلون وينشطون الناس فيو يعيش رلتمع وجد اذا اإل السبس
 (.3)االنسجام وربقيق النظام ضبط طريق

 والشروط الصفات من زبلو حبيث صياغتها القانونية القاعدة بتجريد يقصد:رلردة عامة قاعدة القانونية القاعدة:ثانيا  
 أهنا القانونية القاعدة بعموم ويقصد,بعينها زلددة واقعة أوعلى بذاتو معُت شخص على تطبيقها اىل تؤدي قد اليت اخلاصة
 (.4)مضموهنا يف تدخل اليت الوقائع مجيع وعلى حبكمها ادلخاطبُت األشخاص مجيع على تسري

 أن القانونية القاعدة بالزام ويقصد ملزمة قاعدة اهنا القانونية القاعدة خواص من أن: ملزمة قاعدة القانونية القاعدة:ثالثاً 
 جنائي يكون قد للجزاء أنواع عدة وتوجد حكمها خيالف من على توقيعو   اجملتمع يف العليا بالسلطة يناط جزاء ىنالك
 (.5)اوتأدييب اداري او اومدين

 
                                                           

 .13ص – 1982 –العراق  –دار الكتب للطباعة والنشر  – 1ط –ل القانون أصو  –د.سعيد عبد الكرمي مبارك  (1)
 .7ص –بغداد  –دروس يف مدخل لدراسة القانون  –د.عزيز جواد ىادي اخلفاجي  (2)
 .32ص – 2111 –بغداد  –مكتبة السنهوري  –ادلدخل لدراسة القانون  –الباقي البكري وادلدرس زىَت البشَت  االستاذ عبد (3)
 وما بعدىا. 24ص– 1998 –بَتوت  –دار اجلامعية  –مدخل اىل القانون  –د.زلمد حسن قاسم  (4)
 .33ص –ادلصدر نفسو  (5)
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 الثاني المطلب                                                   

 الداخلي القانون مصادر                                       

 قاعدة من اليتكون القانون فأن ذلك مع, للقانون الوحيد ادلصدر ىي االرادة وىذه الدولة أرادة عن يصدر القانون      
 بطرق بل واحدة بطريقة أرادهتا عن التعرب الدولة ان وكذلك القانونية القواعد من كبَتة رلموعة من بل واحدة قانونية

 االصلية الرمسية للمصادر االول الفرع خنصص فروع بثالثة ادلطلب ىذه سنتناول لذلك والقضاء والعرف كالتشريع فةسلتل
 .التفسَتي للمصدر الثالث والفرع االحتياطية الرمسية للمصادر الثاين والفرع

 االول الفرع                                                    

  االصلية الرسمية المصادر                                      

 القانوين إليو يرجع الذي االصل بأنو   يعرف حيث القانوين ادلصدر تعريف جيب للقانون الرمسي ادلصدر نعرف ان قبل      
 القاضي إليو يرجع الذي ادلصدر بأنو فيعرف للقانون الرمسي ادلصدر أما,فيها معينة قضية يف القانون حكم دلعرفة والقاضي

 (.1)عليو معروضة قضية يف القانون حكم عن البحث عن

 لسنة(41)رقم العراقي ادلدين القانون يف هبذا العراقي ادلشرع أخذ ولقد بالتشريع تتمثل االصلية الرمسية ادلصادر أن      
 يف أو لفظها يف النصوص ىذه تتناوذلا اليت ادلسائل مجيع على التشريعية النصوص تسري)على نص حيث 1951
 (.2()فحواىا

 صورة يف القانونية القواعد بوضع االختصاص صاحبة السلطة قيام ىو القانونية للقاعدة رمسي كمصدر بالتشريع ويقصد
 (.3)مكتوبة

  .التشريع أنواع

 (. 4)هاوتكوين الدولة بناء عليها يقوم اليت القواعد رلموعة بأنو   يعرف حيث(الدستوري القانون)الدستور-1

                                                           

 .63ص – 2113 –اليمن  –جامعة العلوم والتكنولوجيا  – 1ط –مدخل لدراسة القانون  – د.زلمد عبد ادللك احملبشي (1)
 .1951(لسنة41( من القانون ادلدين العراقي رقم)1( الفقرة)1يراجع ادلادة) (2)
 .134ص –مصدر سابق  –د.زلمد حسن قاسم  (3)
 .8ص – 2115–بغداد –ري مكتبة السنهو  –1ط  –مبادئ القانون الدستوري  –د.محيد حنون خالد ( (4
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 حيث 2115لسنة العراقي الدستور الحكام استناداً  النواب رللس بتشريعها خيتص اليت االحكام رلموعة ىو:القانون-2
 (.1()االربادية القوانُت تشريع:اوالً )يأيت دبا النواب رللس خيتص)على ينص

 ينص حيث العراقي الدستور الحكام التنفيذية السلطة بأصدارىا خيتص واليت والقرارات والتعليمات االنظمة-3
 (.2()القوانُت تنفيذ هبدف والقرارات والتعليمات االنظمة اصدار:ثالثا:االتية الصالحيات الوزراء رللس ديارس)على

 الثــــــــاني الفرع                                               

 االحتياطية الرسمية المصادر                                  

 للنزاع حكماً  جيد اذامل اإل القاضي إليها يلجأ ال اليت ادلصادر تلك ىي القانونية للقاعدة االحتياطية الرمسية ادلصادر      
 (.3)العام االصلي ادلصدر يف امامو ادلطروح

 فإذامل)على نص حيث1951لسنة41رقم العراقي ادلدين القانون يف االحتياطية الرمسية ادلصادر على النص ورد لقد      
 االكثر االسالمية الشريعة مبادئ فبمقتضى يوجد واذامل العرف دبقتضى احملكمة حكمت تطبيقو ديكن تشريعي نص يوجد

 (.4)العدالة قواعد فبمقتضى يوجد فإذامل معُت دبذىب التقيد دون القانون ىذا لنصوص مالئمة

 :ىي ثالثة االحتياطية الرمسية ادلصادر ان اعاله النص من يتبُت      

 بتوقيع ادلأخذة تستبع سلالفتو وبأن,بلزومو االعتقاد مع طويالً  رمناً  وثابت معُت سلوك على االفراد أعتياد ىو:العرف:أوالً 
 (.5)ادلخالف على جزاء

 (:6)ركنُت العرف ان يتضح اعاله التعريف من

 ىو ادلادي والركن معينة بسنة العمل اطراد أو معُت سلوك على االعتياد يف للعرف ادلادي الركن يتمثل:مادي ركن-1
 رابطة تكوين على القادرة السلبية أو االجيابية االفعال أو التصرفات من متواترة رلموعة يفًتض وىو للعرف ادلادي الكيان
 وإال ومطرداً  وقددياً  عاماً  يكون ان ىي االعتياد وشروط قانوين جبزاء لالقًتان والصاحلة االجتماعية احلياة روابط من متميزة
 .العامة أواالداب العام للنظام سلالف يكون

                                                           

 .2115لسنة يدستور العراقال( الفقرة)اواًل( من 61يراجع ادلادة) (1)

 .2115لسنة يدستور العراقال من ( الفقرة)ثالثاً(81ادلادة)يراجع  (2)
 .211ص –مصدر سابق  –د.زلمد حسن قاسم  (3)
 .1951(لسنة41رقم)انون ادلدين العراقي الق من (2الفقرة)(1يراجع ادلادة) (4)
 .45ص –مصدر سابق  –د.عزيز جواد ىادي اخلفاجي  (5)
 وما بعدىا. 213ص –مصدر سابق  –د.زلمد حسن قاسم  (6)
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 وىذا مادي جلزاء يتعرض عليو خيرج من وان ذلم ملزماً  أصبح السلوك ىذه بأن الناس يعتقد ان بو ويقصد:معنوي ركن-2
 .العادة على العرف دييز الذي ىو الركن

 ليبلغها عنده من نيب على وتعاىل سبحانو اهلل ينزذلا اليت القواعد رلموعة ىي هبا يقصد:االسالمية الشريعة مبادئ:ثانياً 
 (.1)وعقابو اهلل لغضب واالتعرضوا بإتباعها ويأمرىم,ومعادىم معاشهم يف إلرشادىم للناس

 السليم العقل عنو يكشف النفس يف كامن شعور بأهنا القانون فقهاء لدى العدالة دببادئ ويقصد:العدالة قواعد:ثالثاً 
  (.2)حقو حق ذي كل إيتاء اىل ويهدف ادلستنَت الضمَت بو ويوجو

 الثالث الفرع                                               

 للقانون التفسيري المصدر                                  

 نص حيث 1951لسنة(41)رقم العراقي ادلدين القانون يف للقانون التفسَتي ادلصدر على النص ورد لقد      
 تتقارب اليت االخرى البالد يف مث العراق يف والفقو القضاء اقرىا اليت باالحكام ذلك كل يف احملاكم وتسًتشد)على

 (.3()العراقية القوانُت مع قوانينها

 (:4)ىو للقانون التفسَتي ادلصدر ان النص ىذا من يتضح

 احكام وزبتلف القانون الحكام طبقاً  إليها رفعت منازعات يف ماحملاك من تصدر اليت االحكام ىي:احملاكم احكام-1
 والدول الالتينية الدول يف االحكام ىذه ان فاالصل دولة كل يف السائد القانوين للنظام تبعاً  االلزام ناحية من القضاء
 لالحكام فأن وأمريكا انكلًتا يف السائد للنظام خالفاً , تفسَتياً  دوراً  ذلا وان االلزام قوة ذلا ليس العراق ومنها العربية

 .للمحاكم ملزمة قوة ذلا القضائية بالسوابق عليها يطلق واليت القضائية

 يف الواضح الدور االجتهادية االراء وذلذه مؤلفاهتم يف الفقهاء يعرضها اليت االجتهادية احللول رلموعة ىي:الفقهاء اراء-2
 بأراء ادلفاضلة بعد ادلشرع يأخذ ما فكثَتاً  القانوين الفكر مستحدثات مجيع اليستوعب عندما التشريع يف النقص سد

 .قانونية قاعدة منها وجيعل معينة مسألة يف الفقهاء

                                                           

 .81ص –مصدر سابق  –د.زلمد عبد ادللك احملبشي  (1)
 .84ص –ادلصدر نفسو  (2)
 1951(لسنة41القانون ادلدين العراقي رقم) من (3(الفقرة)1يراجع ادلادة) (3)
 –بغداد  –مكتبة السنهوري  –1ط –وادلواطن ومركز االجانب 2116لسنة(26)شرح احكام قانون اجلنسية العراقية رقم –د.عباس العبودي  (4)

 .36ص – 2112
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 الثالــث المطلب                                                

 الداخلي القانون تطبيق نطاق                                    

 كانوا وسواء أجانب أو وطنيُت الدولة داخل ادلوجودين االشخاص مجيع على نافذاً  أعتباره تاريخ من يطبق القانون ان    
 القانون تطبيق لنطاق االول الفرع خنصص أفرع بثالثة ادلطلب ىذا يف تفصيالً  ذلك سنتناول,أومعنوية طبيعية أشخاص

 .الزمان حيث من القانون تطبيق انطاق والفرع ادلكان حيث من القانون تطبيق لنطاق الثاين والفرع االشخاص حيث من

      االول الفرع                                             

  االشخاص حيث من القانون تطبيق نطاق                             

 مانشأ حىت حقوق من ذمتو يف ترتب عما العراق احملاكم امام العراقي يقاضى)على العراقي ادلدين القانون نص  لقد      
 (.1()اخلارج يف منها

 .العراق يف وجد اذا-أ: )االتية والاالح يف العراق زلاكم امام االجنيب يتقاضى) أيضاً  ونص

 .الدعوى رفع وقت فيو وجودم اومنقول العراق يف موجود بعقار متعلق حق يف مقاضاة كانت اذا-ب

 وقعت حادثة عن التقاضي اوكان العراق يف التنفيذ واجب كان او العراق يف ابرامو مت عقد التقاضي موضوع كان اذا-ج
     (.2()العراق يف

 الوطنُت االشخاص مجيع على يطبق أنو االشخاص حيث من القانون تطبيق نطاق ان لنا يتضح النصُت ىذين من      
 .العراق يف مقيم كان اذاإال االجنيب على واليطبق, اخلارج يف ادلوجودين الوطنيُت اىل تطبيقو وديتد,الدولة داخل ادلوجودين

 من رلموعة بأهنا ادلعنوية الشخصية وتعرف ادلعنوية االشخاص على يطبق القانون فأن الطبيعية االشخاص اىل باالضافة
 اجملموعة ذلذه القانون ويعًتف معُت لغرض زبصص االموال من رلموعة او,مشًتك غرض ربقيق تستهدف االشخاص
 (.3)بالواجبات وااللتزام احلقوق الكتساب اىال فتصبح لالفراد ادلقررة القانونية بالشخصية

                                                           

 .1951(لسنة41( من القانون ادلدين العراقي رقم)14ادلادة) يراجع( (1
 .1951(لسنة41رقم)القانون ادلدين العراقي من  (15ادلادة)يراجع  (2)
 –العاتك  –دون طبعة –مبادئ واحكام القانون االداري  –د.علي زلمد بدير ود.عصام عبد الوىاب الربزصلي ود.مهدي ياسُت السالم  (3)

 .82ص –القاىرة 
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  الثاني الفرع                                                     

 المكان حيث من القانون تطبيق نطاق                             

ــــــة ايــــــة يف القــــــانون ان       ــــــع علــــــى تطبيقــــــو جيــــــري دول ــــــى ادلقيمــــــُت االشــــــخاص مجي ــــــى اقليمهــــــا عل  االفعــــــال مجيــــــع وعل
 الدولـــــة برعايــــة متعلقـــــاً  االمــــر أكـــــان ســــواء فيــــو توجـــــد الــــيت االشـــــياء مجيــــع وعلــــى االقلـــــيم ىــــذه يف ربـــــدث الــــيت والوقــــائع
 حيــــــــث مــــــــن ال اقليمهــــــــا حــــــــدود خــــــــارج التســــــــري الدولــــــــة قــــــــوانُت وان,اقليمهــــــــا علــــــــى ادلقيمــــــــُت االجانــــــــب أم نفســــــــها

 (.1)االشياء حيث والمن االفعال حيث والمن االشخاص

ــــدأ مهــــا مبــــدأين ادلكــــان حيــــث مــــن القــــانون تطبيــــق نطــــاق موضــــوع ينــــازع       ــــى يتاســــس وىــــذا القــــوانُت اقليميــــة مب  عل
ــــالنظر أنــــو   ومفــــاده القــــانون شخصــــية مبــــدأ فهــــو االخــــر ادلبــــدأ امــــا,رعاياىــــا علــــى اقليمهاوســــلطاهنا علــــى الدولــــة ســــيادة  ب
 أوكـــــان اقليمهـــــا يف قاطنـــــاً  كـــــان مـــــا ســـــواء رعاياىـــــا مجيـــــع علـــــى قوانينهـــــا تســـــري ان فينبغـــــي رعاياىـــــا علـــــى الدولـــــة لســـــادة
 (.                                                                     2)اجنبية دولة اقيلم يف مستقراً 

   الثالث الفرع                                                

  الزمان حيث من القانون تطبيق نطاق                             

 على ويسري,نشره تاريخ على القانون يف زلددة ادلدة مرور وبعد الرمسي اجلريدة يف نشره تاريخ من نافذاً  القانون يعد      
 قبل حدثت اليت الوقائع اما,الغاؤه يتم حىت السريان يف ويستمر ظلو ويف سريانو بعد ربدث اليت والوقائع التصرفات مجيع
 (.3)القانون رجعية عدم دببدأ مايعرف وىذا القانون عليها اليسري العام فاالصل نفاذه

 (:   4)القانون رجعية عدم مبدأ على ترد استثتاءات ىنالك

 ان ادلشرع اجاز لكن ادلاضي على القانون رجعية عدم مبدأ اقر العراقي الدستور ان:الرجعية مبدأ على صراحة النص-1
 يضمن ان للمشرع الجيوز اذ مطلق غَت اجلواز ىذا ان اإل ادلاضي على القانون نبسريا يقضي نصاً  القانون يضمن

 .ادلاضي على بسرياهنا يقضي نصاً  الضريبية أو اجلزائية أو ادلالية  التشريعات

 .نافذ قانون لتفسَت يصدر الذي القانون وىو التفسَتي القانون-2
                                                           

 .89ص –1994 –االردن  –للنشر والتوزيع  مكتبة دار الثقافة –دون طبعة –ادلدخل اىل علم القانون  –د.عباس الصراف ود.جورج خربون  (1)
 .118ص –مصدر سابق  –االستاذ عبد الباقي البكري وادلدرس زىَت البشَت  (2)
 .46ص –1987 –بغداد –مكتبة الكتب للطباعة والنشر –1ط –ادلدخل للعلوم القانونية  –د.جعفر الفضلى ود.منذر عبد احلسُت الفضل  (3)
 .41ص –مصدر سابق  –جواد ىادي اخلفاجي  د.عزيز (4)
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 .العام بالنظام ادلتعلق القانون-3

 حيث للمتهم اصلح اذاكان اجلنائي القانون رجعية مبدأ 2115لسنة العراقي الدستور نظم:للمتهم االصلح القانون-4
 (.1)(للمتهم اصلح اذاكان اإل رجعي بأثر اجلزائي القانون اليسري) على نص

 رمسية قدتكون مصادره وان اجملتمع يف االفراد على ادلطبقة القواعد من رلموعة القانون ان ذكره شلاتقدم نستخلص      
 تكون وقد العدالة ومبادئ االسالمية الشريعة ومبادئ بالعرف تتمثل احتياطية رمسية تكون وقد بالتشريع تتمثل اصلية

 االشخاص مجيع على يكون تطبيقو نطاق وان الفقهاء راءا و( القضاء)احملاكم بأحكام تتمثل تفسَتي للقانون مصدر
 .الرمسية باجلريدة نشره تاريخ من ويطبق داخل ادلوجودين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                           

 .2115( من دستور العراق لسنة 19ادلادة) يراجع( (1
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 الثاني المبحث                                                   

 العام الدولي بالقانون التعريف                                   

 حيث من سواء القانون ىذا عرفو   الذي التطور اىل يعود التعدد ىذا وسبب العام الدويل القانون تعريفات تعددت      
 التارخيي لتطور األول ادلطلب خنصص مطالب بثالث ادلبحث ىذا سنتاول لذلك,ادلوضوعات حيث من أو األشخاص

 القانون تطبيق نطاق الثالث ادلطلب يف ونتناول العام الدويل القانون مصادر الثاين وادلطلب وتعريفو العام الدويل لقانون
 .والزمان وادلكان األشخاص حيث من العام الدويل

 األول المطلب                                                 

  وتعريفه العام الدولي للقانون التاريخي التطور                          

قبل ان نتناول تعريف القانون الدويل العام سنتكلم عن ادلراحل اليت مر هبا القانون الدويل العام اىل أن وصل اىل       
 الثاين والفرع العام الدويل القانون لتطور األول الفرع خنصص بفرعُت ادلطلب ىذا سنتاولادلرحلة اليت عليها االن,لذلك 

 .العام الدويل القانون لتعريف

 األول الفرع                                                  

 التــــــــــاريخي التطور                                         

 :ىي ادلراحل وىذه الدولية العالقات لتطور أساسية مراحل ىناك

 تشَت الشرقية الشعوب ففي الدولية العالقات والرومانية واليونانية الشرقية الشعوب عرفت لقدت: القددية احلضارات:أوالً 
 مدينة بُت ادلعقود(م.ق 3111)اىل تارخيها يعود اليت ادلعاىدة ىي األن حىت اكتشافها مت معاىدة اقدم أن اىل الدراسات

 عووض الذي وحجره احلدود خلندق الطرفُت أحًتام مايوجب النصوص من فيها العراقيتُت" اوما" ومدينة" لكش"
 اليت احلدود او األلتزامات عن تنشأ اليت ادلنازعات حلسم التحكيم اىل اللجوء شرط على أكدت ايضاً  العراقية(كيش)ملك

 (.1)ادلعاىدة حددهتا

 شرقية امربوطوريتُت اىل وأنقسامها الرومانية االمرباطورية بأهنيار الوسطى العصور مرحلة ترتبط: الوسطى العصور:ثانياً 
 الكنيسة فحاولت االقطاع نظام نشأ السقوط وبعد الشرقية االمرباطورية بعدىا سقطت مث االمرباطورية سقطت,وغربية

 أنتهى حيث األسالمية الديانة ظهور ادلرحلة ىذه رافق وأيضاً  السياسية الفوضى ىذه وسط  دوراً  ذلا ترسم أن ادلسيحية
                                                           

 .52ص – 2119 –عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  – 1ط –القانون الدويل العام  –د.عادل أمحد الطائي  (1)



~ 18 ~ 
 

 أدى ىذا أخرى جهة من(الكاثولوكية)والكنسية االمرباطورية من كل وسلطيت جهة من االقطاع بُت بصراع االقطاع نظام
 العالقات رلمل بشأن ادلسيحية للديانة االنسانية النظرة أنكار الديكن أيضاً  كذلك,الدويل القانون قواعد ظهور اىل

 للميالد السابع القرن يف االسالمية الشريعة وجاءت,زلدوداً  كان الدويل القانون منو على تاثَتىا إالان الدولية أو الفردية
 والتزام ادلعاىدات لقواعد ادلسلمُت معرفة ىو االسالمي التعامل يف ماجاء أىم من السلم وقت يف الدويل للقانون بأحكام

 عربوا وقد احلرب وقت يف الدويل للقانون بأحكام ايضاً  االسالمية الشريعة وجاءت االجانب محاية قواعد وأيضاً  هبا الوفاء
 القول وخالصة,حالياً  الدويل القانون يف معروف كماىو باحلرب عنها يعربوا ومل باجلهاد الدول بُت تنشأ اليت احلروب عن
 من عرفتو وفيما ومكان زمان لكل احكامها ومالئمة العامة مبادئها مسو خالل من سامهت االسالمية الشريعة أن

 (.1)وتطورىا منوىا يف العالقات تلك ربكم اليت القواعد أضهار يف اخلارجي زليطها مع عالقات

 يف البالغ االثر لدراساهتم كانت االوربيُت والكتاب ادلفكرين من عدد ظهر النهضة عصر بداية يف:احلديثة العصور: ثالثاً 
 الفًتة ىذه سبييزت(,وغَتىم جروسيوس,فيتوريا,بوران جان,ميكافيلي)ادلفكرين ىوالء وأمثال العام الدويل القانون تطور

 م1648عام وستفاليا أتفاقية أهنت,البابوية السيطرة من والتخلص األقطاعية على والقضاء السيادة ذات الدول بظهور
 ادليثاق بأهنا االتفاقية ىذه ووصفت االوربية الدول من ومعارضيها الكنسية مؤيدي بُت نشأت اليت عام الثالثُت حرب

 الذي التطور أدى وكذلك,التقليدي الدويل القانون عليها قام اليت األسس االتفاقية ىذه رمست وقد ألوربا الدستوري
 عصبة أنشاء ىي البداية وكانت الدولية ادلنظمات أنشاء خالل من وذلك الدويل القانون تطوير اىل الدويل باجملتمع حصل
 احلرب أنتهاء بعد ادلتحدة األمم منظمة أنشأت العشرين القرن أوائل يف وبعدىا االوىل العادلية احلرب أنتهاء عقب األمم

 العالقات تنظم اليت الدولية وادلواثيق األتفاقيات من العديد أنشاءىا منذ صدرت وقد 1945عام يف الثانية العادلية
 (.2)الدولية

  الثاني الفرع                                                    

  العام الدولي القانون تعريف                                     

 :منها العام الدويل القانون تعريف يف أذباىات عدة ظهرت

 تنظم اليت القانونية القواعد رلموعة)بأنو العام الدويل القانون االذباه ىذا أنصار يعرف حيث:التقليدي االذباه:أوال
 بونفيس من كل عرفو   ولقد,فقط الدول واجباتو  حقوق بتنظيم يعٌت العام الدويل القانون أن يعٍت وىذا(الدولية العالقات

 الدولية العدل زلكمة عرفتو   كذلك(ادلتبادلة عالقاهتا يف وواجباهتا الدول حقوق ربدد اليت القواعد رلموعة)بأنو وفوشي

                                                           

 ومابعدىا. 54ص –مصدر سابق  –د.عادل امحد الطائي  (1)
 ومابعدىا. 16ص – 2113 –صنعاء  –جامعة العلوم والتكنولوجيا  – 1ط –القانون الدويل العام  –زلمود عبداهلل العراسي  د.سارة (2)
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 بأنو 1927عام اللوتس قضية حول أصدرتو الذي بالقرار عرفتو حيث التقليدي ادلذىب ألنصار مؤيدة عرفتو فقد
 (.1()ادلستقلة الدول بُت العالقات حيكم الذي القانون)

  أخر قانون اي يف كما الدويل للقانون الوحيد الشخص ىو الفرد بأن ادلذىب ىذا أنصار ذىب:ادلوضوعي االذباه:ثانياً 
 لو القيمة افًتاض رلرد وأهنا للدولة ادلعنوية الشخصية فكرة أنكر حيث(ديكي)الفرنسي الفقيو ادلذىب ىذا أنصار ومثال
 أيضاً  أنصاره ومن القانون ىذا أشخاص من وحدىم االفراد بل العام الدويل القانون أشخاص من ليست الدولة أن وعنده

 (.2)بصلة احلقيقة اىل الديت رلاز رلرد وأهنا ادلعنوية بالشخصية الدولة سبتع ايضاً  أنكر فقد سل جورج االستاذ

 بل الدويل للقانون الوحيد الشخص ليست الدولة أن اىل احلاضر الوقت يف الفقهاء غالبية يذىب:احلديثة االذباىات:ثالثاً 
 :فئات ثالث اىل ىؤالء وينقسم العام الدويل للقانون الرئيس الشخص ىي

 عرفها فقد االخرى القانون اشخاص تعريف عن وسبتنع العام الدويل للقانون الرئيس الشخص الدولة تعترب:األوىل الفئة
 القانون االشخاص من غَتىا وواجبات وحقوق وواجباهتا الدول حقوق تتضمن اليت القانونية القواعد من رلموعة)شًتوب
 .الدويل

 .العام الدويل القانون أشخاص من يكون أن من صرحية بصورة الفرد تستبعد:الثانية الفئة

 (.3)الدولية وادلنظمات الدول جانب اىل متواضعاً  ضيقاً  رلاالً  للفرد تفسح:الثالثة الفئة

 القواعد امجاع)بأنو يعرف حيث االسالمي الدويل القانون ناحية من تعاريف ىنالك صلد التعريفات ىذه جانب اىل      
 (.4)التعاريف من ذلك غَت واىل( الدولية العالقات يف يقبلها او االسالم هبا يأمر اليت االسالمي العمل عليو جرى وما

 الدويل القانون اشخاص بُت العالقات ربكم اليت القانونية القواعد رلموعة)بأنو العام الدويل القانون تعريف ديكن      
 (.5()منها كل وإلتزامات أختصاصات وربدد العام

 
                                                           

 ومابعدىا.62ص – 2112 –مركز الشرق االوسط الثقايف  –اجلزء االول  – 1ط –موسوعة القانون الدويل العام  –احملامي زلمد نعيم علوه  (1)
 .9ص – 2112 –بغداد  –ادلكتبة القانونية  – 2ط –القانون الدويل العام  –العطية  د.عصام (2)
 .11ص –ادلصدر نفسة  (3)
 .71ص –مصدر سابق  –احملامي زلمد نعيم علوه  (4)
 .11ص –مصدر سابق  –د.عصام العطية  (5)
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 الثاني المطلب                                                   

 العام الدولي القانون مصادر                                     

 النظام من 38ادلادة حددت ولقد االلزامية قوهتا القانونية القاعدة منو تستمد الذي ادلنبع القانون دبصادر يقصد      
 :مايأيت على تنص أهنا نرى ادلادة ىذه اىل وبالرجوع العام الدويل القانون مصادر الدولية العدل حملكمة االساسي

 :الشأن ىذا يف تطبق وىي العام الدويل القانون ألحكام وفقاً  إليها ترفع اليت ادلنازعات يف تفصل ان احملكمة وظيفة-1)

 .ادلتنازعة الدول جانب من صراحة هبا معًتفاً  قواعد تضع اليت واخلاصة العامة الدولية االتفاقات -أ

 .االستعمال تواتر عليو دل قانون دبثابة ادلقبول الدويل العرف -ب

 .ادلتمدنة االمم أقرهتا اليت العامة القانون مبادئ -ج

 لتعيُت مساعدة وسيلة وذلك ىذا ويعترب االمم سلتلف من العام القانون يف ادلؤلفُت كبار ومذاىب احملاكم احكام -د
 (.59)ادلادة احكام مراعاة مع وذلك القانون قواعد

 واألنصاف العدل دلبادئ وفقاً  القضية يف الفصل سلطة من للمحكمة دبا اخالل أي ذكره ادلتقدم النص على اليًتتب-2
 (.1()عليو الدعوى أطراف وافق مىت

 ادلصادر سنتناول, مساعدة ومصادر أصلية مصادر اىل تقسم العام الدويل القانون مصادر أن النص ىذا من لنا يتبُت
 .الثاين الفرع يف ادلساعدة وادلصادر االول الفرع يف االصلية

 األول الفرع                                               

 العام الدولي للقانون األصلية المصادر                                

 .العامة القانون ومبادئ الدويل والعرف ادلعاىدات ىي أقسام ثالث اىل ادلصادر ىذه تقسم      

 بُت يعقد دويل أتفاق تعٍت معاىدة)بقوذلا ادلعاىدة م1969لسنة ادلعاىدات لقانون فيينا أتفاقية عرفت:ادلعاىدات:أوالً 
 (.2()عليو تطلق اليت التسمية كانت واياً  أكثر أو واحدة وثيقة يف مت سواء الدويل للقانون وخيضع كتابة أكثر أو دولتُت

                                                           

( من النظام ايضاً على )اليكون 59( وتنص ادلادة)38ادلادة) 1945 النظام االساسي حملكمة العدل الدولية ادللحقة دبيثاق االمم ادلتحدة لسنة( (1
 للحكم قوة االلزام إال بالنسبة دلن صدر بينهم ويف خصوص النزاع الذي فصل فيو(.

 .1969( من اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعام2يراجع ادلادة ) (2)
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 وادلعاىدات الثنائية وادلعاىدات الشارعة وادلعاىدات العقدية ادلعاىدات منها تقسيمات عدة اىل ادلعاىدات وتقسم
 .اجلماعية

 كاالتفاقيات بينهما خاصة قانونية أحوال تنظيم منها الغرض يكون دولتُت بُت تعقد اليت ىي الثنائية ادلعاىدات      
 ألطرافها ملزمة قانونية قواعد تتضمن فاهنا بينهما ربصل اليت ادلشاكل أوتسوية احلدود أواتفاقيات والفنية والثقافية التجارية
 قواعد خلق منها القصد يكون الدول من كبَت عدد بُت تعقد اليت ىي اجلماعية ادلعاىدات اما,عنو   الغٌت قانونياً  ومصدرا

 (.1)ادلستقبلية احلاالت مجيع على يسري بل أجلو من شرعت الذي ادلوضوع على تطبيقها يقتصر ال ودائمة عامة

 الدول أثرىا عدىوال يت األخرى الدول الهتم امور بشأن اكثر أو دولتُت بُت خاصة أتفاقات ىي العقدية ادلعاىدات      
 على أراداهتا تتوافق الدول من كبَتة رلموعة بُت تعقد اليت ادلعاىدات ىي الشارعة ادلعاىدات أما,عليها توقع مل اليت

 (.2)مجيعاً  الدول هتم رلرد أنظمة أو عامة قواعد أنشاء

 توافر العام الدويل القانون مصادر من مصدر ألعتباره ويشًتط بطبيعتو مكتوب غَت قانون ىو الدويل العرف: العرف:ثانياً 
 بو فيقصد ادلعنوي الركن أما العام الدويل القانون أشخاص قبل من معُت سلوك تكرار يعٍت الذي ادلادي الركن مها بو ركنُت
 ىذه بأن معينة لتصرفات التكرار سبيل على اتباعها عند الدويل القانون اشخاص لدى االعتقاد أو االحساس ثبوت

 (.3)قانوين إلزام أي عليها اليًتتب اليت العادة عن العرف دييز الذي ىو العنصر وىذا ملزمة قانونية قوة ذات التصرفات

 القانونية األنظمة إليها وتستند تقرىا اليت األساسية ادلبادئ تلك العامة القانون دببادئ يقصد: العامة القانون مبادئ:ثالثاً 
 يف النية حسن كمبدأ الداخلي القانون من مستخلصة تكون قد ادلبادئ وىذه ادلتمدنة الدول سلتلف يف الداخلية
 أستمرارية كمبدأ الدويل القانون من مستخلصة تكون وقد, بو ادلقضي الشيء حجية ومبدأ التعسف وعدم احلق أستعمال

 (.4)مصَتىا تقرير يف الشعوب حق ومبدأ الدول

 الثاني الفرع                                                 

 العام الدولي القانون في المساعدة المصادر                       

 القاضي مهمة ان حيث,العام الدويل للقانون االول ادلساعد ادلصدر احملاكم أحكام تعد(:القضاء)احملاكم أحكام:أوالً 
 إال اليلزم الدولية احملكمة حكم وان الدويل للقانون جديدة قواعد خلق اىل تتعداىا وال القائم القانون تطبيق على تقتصر

                                                           

 .66ص – 2119 –بغداد  –ادلكتبة القانونية  – 2ط –القانون الدويل العام دراسة مقارنة  –د.حكمت شرب  (1)
 .262ص – 2111 –االردن  –دار الثقافة  –الكتاب االول  – 5ط –الوسيط يف القانون الدويل العام  –د.عبد الكرمي علوان  (2)
 .186ص – 2112 –القاىرة  –دار النهضة العربية  –ادلدخل لدراسة القانون الدويل االنساين  –د.سعيد سامل جويلي  (3)
 وما بعدىا. 253ص – 2119 –دار اجلامعة اجلديدة  –القانون الدويل العام ادلصادر القانونية  –د.مجال زلي الدين  (4)
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 الدويل القانون قواعد من ومطبق قائم ماىو على لالستدالل احملاكم أحكام اىل الرجوع ادلمكن من أنو إال النزاع أطراف
 ذلا ماسبق اىل االستشارية أوأرائها أحكامها يف تشَت الدائمة الدولية العدل زلكمة كانت ما وكثَتاً  منو   غمض ما ولتفسَت

 (.1)القانون قواعد اىل واألىتداء األستدالل سبيل على السابقة األستشارية أرائها أو أحكامها يف قالتو أو بو أخذت أن

 العام الدويل القانون يف ادلؤلفُت كبار مذىب وىو,أخر مصدر السابق االستداليل ادلصدر اىل يضاف:الدويل الفقو:ثانياً 
 وبناء قواعد شرح تولوا العلماء من كبَتة رلموعة بدراسات القدم منذ مدين الدويل القانون أن واحلقيقة,االمم سلتلف يف

 الدرجة يف االن يستخدم وىو,الدويل بالفقو يسمى العلماء ىؤالء ومؤلفات أحباث من مانشر ورلموع ادلختلفة نظرياتو
 الدويل القانون مصادر من مباشر غَت مصدر الكاتب يعترب أن وديكن للقانون ادلختلفة التفسَتات لتحديد كوسيلة االوىل
 مع تعقد القانون تصنع معاىدة االراء ىذه أوتضمُت وأستعمالو القانون تطوير يف هبا تنتفع آراء حكومتو تتبٌت ما بقدر
  (.2)أخرى دول

 تتجسد أن ديكن الدويل القانون مصادر من مصدراً  بأعتبارىا واألنصاف العدل مبادئ أن:واألنصاف العدل مبادئ:ثالثاً 
 يتعُت اليت ادلثالية القيم من رلموعة عن تعرب اليت االشياء طبائع من ادلستمد اجملرد العدل سبثل اليت ادلبادئ من رلموعة يف
 .(3)الطبيعي القانون من جزءاً  بوصفها ربقيقها اىل اجملتمعات من رلتمع اي يف القانون يسعى ان

 الثالث المطلب                                                 

 العام الدولي القانون تطبيق نطاق                                 

 يف ادلطلب ىذا نتناول سوف لذلك الداخلي القانون يف معروف ماىو عن العام الدويل القانون تطبيق نطاق خيتلف      
 نطاق الثاين الفرع يف ونتناول االشخاص حيث من الدويل القانون تطبيق نطاق االول الفرع يف سنتناول فروع ثالث
 .الزمان حيث من الدويل القانون تطبيق نطاق الثالث الفرع يف ونتناول ادلكان حيث من الدويل القانون تطبيق

 االول الفرع                                                     

 االشخاص حيث من الدولي القانون تطبيق نطاق                         

 اىل الوضعي ادلذىب أنصار من يرأ فذىب األشخاص حيث من الدويل القانون قواعد زباطبهم من يف الفقهاء أختلف 
 األجتماعي التضامن مذىب دعاة من أخر رأي وذىب الدويل القانون قواعد زباطبو الذي الوحيد الشخص ىي الدولة أن

                                                           

 .121ص –مصدر سابق  –د.عصام العطية  (1)
 .119ص –مصدر سابق  –د.عبد الكرمي علوان  (2)
 .61ص –مصدر سابق  –د.سارة زلمود عبداهلل العراسي  (3)
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 الذي الوحيد الكائن ألنو دويل أو داخلي القانون ىذا سواء بالقانون خياطب الذي الوحيد الشخص ىو الفرد أن اىل
 الدولة أن على األدلة يقدم حالياً  الدويل اجملتمع يف الواقع لكن سلاطبتو من القانون سبكن اليت واألرادة االدراك بصفة يتمتع

 أشخاص جانبو اىل يوجد و الرئيس الشخص ىي فالدولة الدويل القانون أشخاص من الوحيد الشخص ليست ىي
 (.1)مصَتىا تقرير اىل تسعى اليت والشعوب والفاتيكان الدولية كادلنظمات أخرى

  الثاني الفرع                                                    

 المكان حيث من الدولي القانون تطبيق نطاق                           

 ىذا ويتضمن والشعوب الدول مجيع بأحكامو يشمل حيث عادلياً  يعد الفقهاء مجيع بأتفاق العام الدويل القانون ان      
 ميثاق يف العامة ادلبادئ أىم تيتثب ومت الدولية والعرف ادلعاىدات دبوجب تقررت اساسية وقواعد مبادئ على القانون

 الدول من رلموعة بأحكامو األمم عصبة عهد جاء ولقد الدول من العظمى الغالبية بأحكامو تلتزم اليت ادلتحدة األمم
 ادلتحدة األمم أنشاء مت الثانية العادلية احلرب بعد األمر تطور عندما الذايت باألستقالل ادلتمتعة الشعوب وبعض ادلستقلة

 العامل دول من العظمى الغالبية تشمل عادلية ادلنظمة ىذه أصبحت حيث ادليثاق على الدول مصادقة بعد م1945عام
 (.2)بعد أستقالذلا تنل مل اليت الشعوب على ادليثاق ىذا حكامأل أثارىا سبتد وكذلك

 الذايت باحلكم متمعة الغَت الدول وبعض كافة الدول على تطبق العام الدويل القانون أحكام أن تقدم شلا لنا يتضح      
 .الدولة داخل األفراد على واليطبق

  الثالث الفرع                                                    

  الزمان حيث من العام الدولي القانون تطبيق نطاق                         

 نافذة ادلعاىدة فيو تكون الذي الوقت من او عليها الدول توافق حُت التطبيق واجبة الدولية القانونية القاعدة تصبح      
 واذا التطبيق وواجبة نافذة فيو تصبح الذي ادلوعد على معاىدة كل يف عادة ينص أنو إذ ادلعاىدة نصوص ربدده دلا وفقاً 

 وقت من اي ألطرافها ملزمة تصبح دبقتضاىا اليت األجراءات سبام بدء من التطبيق واجبة تكون النص من خالية كانت
 عن تنشأ اليت القواعد يف تكون الصعوبة لكن عليو ادلتفق وادلوعد ادلكان يف ايداعها أو هبا اخلاصة التصديقات تبادل
 أوقات يف سلتلفة دول جانب من شلاثلة أفعال تكرار عرب تدرجيياً  تثبت وأمنا معُت تاريخ يف تتقرر ال ألهنا العرف طريق
 دبعاىدة الدولية القانونية القاعدة نشوء حكم نفس على فيو التصرف يكون الذي الوقت ربديد معو   اليسهل شلا سلتلفة

                                                           

 وما بعدىا. 165ص –مصدر سابق  –د.حكمت شرب  (1)
 وما بعدىا. 146ص –ادلصدر نفسة  (2)
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 ىؤالء بقبول الدولية اجلماعة يف اجلدد لألعضاء بالنسبة العرفية القانونية القاعدة لسريان وقت ربديد ديكن أنو غَت
 تعرض اليت احلاالت اىل اإل القانونية القاعدة سلطان ديتد ال واألصل,معُت ثابت تاريخ يف الدول رلموعة ضمن األعضاء

 األخَتة احلاالت ىذه فتظل بعد تنتو ومل ذلك قبل نشأت قد تكون اليت احلاالت على تطبق وال نافذة تصبح أن بعد
 اجلديدة القاعدة بينها تقررت اليت الدول قصد كان اذا إال نشأهتا وقت قائمة كانت اليت القاعدة لسلطان خاضعة
 (.1)رجعي أثر احلالة هبذه اجلديدة للقاعدة فيكون القاعدة ذلذه وفقاً  معاجلتها

 القانون مصادر عن زبتلف مصادر وأن العام الدويل للقانون تعريفات عدة ىنالك ان ذكره شلاتقدم نستخلص      
 فهو ادلكان حيث من تطبيقو النطاق حيث من كذلك, الداخلي القانون أشخاص عن زبتلف أشخاصو وأن الداخلي

 فهو الزمان حيث من نطاقو اما, مصَتىا تقرير اىل تسعى اليت والشعوب والفاتيكان دوليةال وادلنظمات الدول على يطبق
 اجلهة لدى التصديق أيداع أو التصديقات تبادل وقت من أو عليو والتصديق ادلوافقة بعد اإل أحكامو والتسري يطبق ال

 .ادلختصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وما بعدىا. 77ص – 2112 –لبنان  –منشورات احلليب احلقوقية  –اجلزء االول  – 1ط –موسوعة القانون الدويل العام  –د.خليل حسُت ( (1
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 الثالث المبحث                                           

 الداخلي والقانون العام الدولي القانون بين العالقة                            

 بينهما العالقة طبيعة حيدد أن الدويل الفقو اوىل فقد الداخلي والقانون العام الدويل القانون بُت العالقة اىل بالنظر      
 ثنائية لنظرية االول ادلطلب خنصص مطالب بثالثة ادلبحث ىذا سنتناول لذا,العالقة ىذه طبيعة يف اختلف أنو   غَت

 .النظريتُت بُت للتوفيق الثالث وادلطلب القانون وحدة لنظرية الثاين وادلطلب القانون

 االول المطلب                                                  

  القانون ثنائية نظرية                                          

 فأن لذلك وطبقاً  منها وجوده ويستمد اجلماعة الرادة أنعكاساً  يعد القانون أن القانون ثنائية نظرية أصحاب يرى      
 الدولة داخل ينظمو الذي اجملتمع ارداة عن الداخلي القانون يعرب بينما الدولية اجلماعة ارادة عن يعرب العام الدويل القانون

 (.1)بعضهما عن منفصالن نظامان فهما الداخلي القانون عن يستقل العام الدويل القانون فأن ىنا ومن

 بأعتبارىا سلتلفة قوانُت من تضعو دبا ادلنفردة ارادهتا طريق عن الوطٍت قانوهنا بأنشاء الدولة تقوم ادلصادر حيث فمن      
 طبيعة حيث من أما,الدول من غَتىا مع باالشًتاك العام الدويل القانون قواعد خبلق تقوم بينما,والسلطان السيادة صاحبة

 صاحبة بأعتبارىا السلطة وبُت بينهم أو االفراد بُت عالقات ينظم الداخلي فالقانون منهما كل ينظمها اليت العالقات
 (.2)وادلساواة السيادة مبدأي اىل باالستناد الدول بُت العالقات ينظم فهو الدويل القانون أما,السيادة

 بالدول تتمثل اليت الدولية القانونية االشخاص ىم العام الدويل القانون فأشخاص االشخاص حيث من أما      
 الشخصية واالحوال والشركات وادلؤسسات االفراد ىم الداخلي القانون اشخاص أن حُت يف الدولية وادلنظمات

 مثل التوجد بينما وقضائية وتنفيذية تشريعية ىيئات توجد الداخلي القانون ففي القانوين الًتكيب حيث من اما,واالدراية
 (.3)العام الدويل القانون يف اذليئات ىذه

                                                           

 . 38ص – 2119 –االردن  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  – 1ط –ادلوجز يف القانون الدويل العام  – ( د.سهيل حسُت الفتالوي(1
  .117ص –مصدر سابق  –د.حكمت شرب  (2)
 .38ص –مصدر سابق  –د.سهيل حسُت الفتالوي  (3)
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 (:1)االتية النتائج القانون( ثنائية)ازدواج بنظرية االخذ على ويًتتب

 الدويل القانون قواعد ادلوضوع حيث فمن الشكل حيث ومن ادلوضوع حيث من بقواعده القانونُت من كل يستقل-1
 التزمت ما مراعاة مع ادلنفردة بأرادهتا الدولة تنشئها الداخلي القانون قواعد أما,الدول من غَتىا مع بأتفاقها الدولة تنشئها

 الديكن الدولية القانونية فالقواعد الشكل حيث من اما,الدولية ادلسؤولية تبعة الدولة تتحمل ذلك خالفت واذا دولياً  بو
 يف ادلتبعة لالجراءات وفقاً  داخلية قانونية قواعد اىل ربولت اذا اإل الداخلي القانون دائرة يف االلزام وصف تكتسب ان

 .الداخلية القوانُت اصدار

 .الدويل القانون بتطبيق الوطنية احملاكم اختصاص عدم-2

 القانونُت بُت التنازع الن وذلك منهما كل تطبيق نطاق الختالف القانونُت بُت اوتعارض تنازع قيام الديكن انو  -3
 .واحد تطبيق نطاق يف يشًتكان قانونُت بُت اإل حصولو الديكن

 فتعٍت االحالة أما الستقبالاو  االحالة طريقة عن القانونُت بُت عالقة وجود امكانية ادلذىب ىذه أنصار يقرر ولكن      
 احلصانة الداخلي القانون يقرر ان ذلك ومثال معينة مسألة تنظم اليت قواعد على للحصول الدويل القانون حييل ان

 الدويل القانون حييل قد وبادلقابل,الدبلوماسي وصف عليو يصدق من على ليتعرف الدويل القانون اىل فَتجع الدبلوماسية
 الدول واجبات الدويل القانون يقرر كأن معينة مسألة تنظم اليت القواعد القانون على للحصول الداخلي القانون على
 فمعناه االستقبال اما,الدولة اقليم نطاق يف االجنيب وصف عليو يصدق من ربديد الداخلي للقانون ويًتك االجانب اذباه

 الدويل القانون اعتبار يقرر الدولة دستور يف نص دبوجب فيو ويدرلها الدويل القانون قواعد الداخلي القانون يستقبل ان
يطرح  ما نزاع يف الدولية القانونية القاعدة يطبق ان الوطٍت للقاضي ديكن احلالة ىذه ويف الوطٍت القانون من اليتجزأ جزءاً 
 (.2)دولية قواعد فتصبح مبادئو يف الداخلي القانون قواعد الدويل القانون يدمج فقد وبادلقابل,امامو

 (:3)عليها استندت اليت االسس حيث من النظرية ىذه أنتقدت

 نتاج من ليس القانونُت فكال,عنها التعبَت وظاىر القانونية القاعدة اصل بُت زبلط النظرية ىذه ان:ادلصادر حيث من-1
 مظاىر من مظهر الدولية فاالتفاقات عنهما التعبَت مظاىر يف خيتلفان أهنما غَت,االجتماعية احلياة وليدا مها امنا,الدولة
 .الداخلي القانون يف التعبَت مظاىر من والتشريع الدويل القانون يف التعبَت

                                                           

 .41ص –مصدر سابق  –د.عصام العطية  (1)
تاريخ الزيارة  -  www.lawjo.netمقال منشور على موقع االنًتنت: –والقانون الداخلي العالقة بُت القانون الدويل  –زلمد الصعوب  (2)

6/2/2117. 
 2117 –االردن  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  – 1ج – 1ط –موسوعة القانون الدويل  –د.سهيل حسُت الفتالوي ود.غالب عواد حوامدة  (3)

 .46ص –
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 الذين االشخاص اختالف الن,الستقالذلما سبباً  اليعد االختالف ىذا ان:القانونُت اشخاص اختالف حيث من-2
 على دليل وخَت موحداً  النظام ىذا يبقى ذلك ومع الداخلي القانوين النظام يف حىت موجود القانونية القواعد إليهم تتوجو
 .خاص وقانون عام قانون اىل الداخلي القانون انقسام ذلك

 معو الزماً  يعد مل احلاضر الوقت يف الدويل اجملتمع يسود الذي التطور ان:الدولية العالقات طبيعة اختالف حيث من-3
 ادلوضوعات نطاق اتسع حبيث وتشعبها الدولية العالقات لتداخل بالنظر,القانونُت من لكل خاص ميدان ىناك يكون ان

 .الداخلي بالقانون زلصورة كانت اليت ادلسائل من العديد تنظم وأخذت الدولية االتفاقيات تتناوذلا اليت

 الدويل القانون عرف فقد بينهما التشابو اليعدم النظامُت بُت االختالف ان:القانوين النظام تركيب اختالف حيث من-4
 يف تركيب اىل اليرقى ذلك كان وان,االمن رللس مثل تنفيذية ومؤسسات الدولية العدل زلكمة مثل قضائية مؤسسات

 .الدويل اجملمع عن الداخلي اجملتمع اختالف ىو ذلك ومرد,الداخلي القانوين النظام

  الثاني المطلب                                                 

 القانون وحدة نظرية                                         

 يشكالن الداخلي والقانون الدويل فالقانون القانونية االنظمة كافة وحدة أنطالق كنقطة القانون وحدة نظرية تأخذ      
 (.1)االخر على وتفوق يسمو نظام ىناك,لالخر تابع احدامها ولكن سلتلفُت قانونُت نظامُت

 (:2)أذباىُت اىل وذىبوا النظام ىذا تعلو اليت االساسية القاعدة ربديد يف النظرية ىذه اصحاب اختلف      

 دستور يف زلددة االساسية القاعدة ان أيضاً  ويرى الدويل القانون من أمسى الداخلي القانون ان يرى:االول االذباه
 ولذلك ادلعاىدات عقد كيفية حيدد الذي ىو الدولة دستور وان الدويل القانون بقواعد إرادهتا دبحض تلتزم فالدولة,الدولة

 الداخلي القانون علوية مع القانون وحدة نظرية الرأي ىذا على اطلق وقد الدويل القانون من اعلى الداخلي القانون فإن
 القانون عالقة لتفسَت اليصلح ولكنو الدولية باالتفاقيات الداخلي القانون عالقة لتفسَت يصلح النو الرأي ىذا أنتقد وقد

 .مثالً  كالعرف االخرى الدويل القانون دبصادر الداخلي

 للمحافظة زبضع وادلدينة للمدينة زبضع مثالً  فالقرية الداخلي القانون من أمسى الدويل القانون أن يرى:الثاين االذباه
 ىو الدويل القانون يكون وبذلك,العام الدويل للقانون الدول رلموعة وزبصعالداخلية  قوانُتال اىل احملافظات وزبضع
 أنتقد قد,النفاذ على للنص حاجة دون الداخلية القوانُت على مباشر بنفاذ أيضاً  ويتمتع القانوين للنظام االساسية القاعدة

                                                           

 .39ص – 2111 –لبنان  -رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع – 1ط –الدويل العام الوسيط يف القانون  –د.علي زراقط  (1)
 .41ص –مصدر سابق  –د.سهيل حسُت الفتالوي  (2)
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 طبقاً  إقرارىا على يتوقف الداخل يف ادلعاىدة ىذه تطبيق فأن دولية دبعاىدة تلتزم عندما الدولة ان جهة من الرأي ىذا
 الدويل القانون ان يعٍت الداخلي القانون على الدويل القانون علوية ان كما,الدولة دستور عليها ينص اليت لالجراءات

 فقد الدويل القانون من الوجود يف اسبق الداخلي القانون ان يؤكد التارخيي ادلنطق ان حُت يف الداخلي القانون من اسبق
 .بينهما عالقات ووجود دول عدة بنشوء الداخلي القانون نشأ

 (:1)االتية النتائج القانون وحدة بنظرية االخذ على يًتتب

 ذلك ويعٍت,القواعد ىذه بتفسَت تقوم ان تستطيع أهنا كما الدويل القانون قواعد وتطبيق بأحًتام الوطنية احملاكم التزام-1
 .الدويل القانون لقواعد االفراد وكذلك الدولة داخل ادلختلفة السلطات خضوع

 القانون قواعد تغليب الدول على يتوجب الداخلي القانون وقواعد الدويل القانون قواعد بُت تنازع حصول حالة يف-2
 .القوانُت يف التدرج مبدأ اىل استناداً  الداخلي القانون قواعد على الدويل

 الثالث المطلب                                               

 النظريتين بين التوفيق                                      

:                                   ايضاً  أختلفت قد العملية التطبيقات فان القانون وحدة ونظرية القانون ثنائية نظرية بُت للتناقض نتيجة      
 إال التطبق فالدول الدولية العالقات رلال يف الداخلي القانون على بسمو الدويل القانون يتمتع:الدولية العالقات:اوالً 

 كل توجو بأن الدول وواجبات حقوق مشروع من(14)ادلادة يف الدويل القانون جلنة أقرت وقد بينها فيما الدويل القانون
 فيما تتعامل عندما فالدول الدويل القانون يعلوىا الدول سيادة ان ودلبدأ الدويل للقانون وفقاً  االخرى بالدول عالقتها دولة
 الدويل القانون لقواعد طبقاً  تتصرف ان عليها بل دبوجبو ويتصرف الداخلي قانونو على يعتمد ان منها ألي الجيوز بينها
 تكون ان الدول على توجب العامل دول غالبية تظم اليت العادلية ادلنظمات من وىي العادلية التجارة منظمة قواعد ان كما

 (.2)أطارىا يف تعقد اليت ولالتفاقيات ادلنظمة التفاقية طبقاً  وتصرفاهتا قوانينها

 (:3)مايأيت على بعيد زمن منذ الدويل القضاء استقر لقد:الدويل القضاء:ثانياً 

 علو مبدأ على ذلا عديدة أحكام يف الدولية احملاكم أكدت ولقد العادي الداخلي القانون على الدويل القانون علو -1
 زلكمة حكم مثالو  ,العامة القانون ومبادئ ومعاىدات عرف من مصادره دبختلف الداخلي القانون على الدويل القانون

                                                           

 .111ص –مصدر سابق  –د.حكمت شرب  (1)
 .49ص –مصدر سابق  –د.سهيل حسُت الفتالوي ود.غالب عواد حوامدة  (2)
 وما بعدىا.44ص –مصدر سابق  –العطية  د.عصام (3)
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 باالضافة وفنزويال االمريكية ادلتحدة الواليات بُت النزاع يف(1911سنة االول تشرين25)يف الىاي يف الدائمة التحكيم
 .الداخلي القانون على الدويل القانون علو تؤكد واليت الدولية احملاكم من الصادرة االحكام من العديد اىل

 على الدويل القانون علو مبدأ على كذلك الدولية احملاكم اقرت لقد:للدولة الداخلي الدستور على الدويل القانون علو-2
 كولومبيا بُت1875سنة سبوز26يف"مونتيغو"السفينة قضية يف الصادر التحكيم قرار ذلك فمن للدولة الداخلي دستور

 ان( كولومبيا تشريع) اجلمهورية تشريع على وان الدستور فوق ادلعاىدة)أن فيو جاء وقد االمريكية ادلتحدة والواليات
 لتطبيق الالزمة القوانُت تصدر ان الدول على وان, الداخلي القانون تطابق ان ادلعاىدة على وليس ادلعاىدة يطابق

 (.ادلعاىدات

 (:1)كاأليت الدويل للقانون استجابتها مدى يف اختلفت:الدول دساتَت:ثالثاً 

 القانونيُت من اياً  ربدد ان دون الدويل للقانون الدولة مبدأخضوع عرض على الدول بعض دساتَت تقتصر:اخلضوع-1
 يف السلوك كقواعد الدويل القانون لقواعد أمتثاذلا او اوتبنيها قبوذلا على الدساتَت ىذه تنص حيث,االخر على يعلو

 .االخرى الدول مع عالقاهتا

 .الدويل للقانون العامة والقواعد يصدرىا اليت القوانُت مابُت التوفيق ادلشرع على الدول بعض دساتَت فرضت:التوفيق-2

 صرحية بصورة وتنص الداخلي القانون يف العام الدويل القانون قواعد ادماج على الدول بعض دساتَت تنص:االدماج-3
 .الدويل القانون مسو على

 على مالية اعباء الترتب اليت الدولية القواعد اىل,الدولية اعدو قال من نوعُت بُت الدساتَت بعض ميزت:ادلالية االعباء-4
 موافقة من بد فال مالية اعباء ترتب اليت القواعد والثانية,الدولة رئيس موافقة دبجرد الدولة داخل نافذة تكون فهذه الدولة
 .داخلي تشريع واصدار عليها الربدلان

 يلزم داخلي تشريع دبوجب اصداره بعد إال العام الدويل القانون تطبيق عدم الدول بعض اوجبت:داخلي تشريع-5
 على الداخلي القانون علو يعٍت وىذا داخلياً  تشريعاً  بكوهنا الداخلية وادلؤسسات احملاكم وتطبيقها الداخلية ادلؤسسات

 .الدويل القانون

                                                           

 .43ص –مصدر سابق  -ادلوجر يف القانون الدويل العام  –د.سهيل حسُت الفتالوي  (1)
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 قيالعرا دستور يف العراقي ادلشرع نص لقد:الدولية واالتفاقيات ادلعاىدات من العراقي الدستور موقف      
 وتعد النواب رللس موافقة بعد الدولية واالتفاقيات ادلعاىدات على ادلصادقة اجلمهورية رئيس يتوىل) على2115لسنة

 (.1()تسلمها تاريخ من يوماً  عشر مخسة مضي بعد عليها مصادقا

 ثلثي بأغلبية يسن بقانون الدولية واالتفاقيات ادلعاىدات على ادلصادقة عملية تنظم النواب رللس خيتص)ايضاً  ونص
 (.2()النواب رللس اعضاء

 والقانون الدويل القانون مابُت العالقة طبيعة ربديد يف قيلت نظريات عدة ىنالك ان ذكره شلاتقدم نستخلص      
 بعد ادلعاىدات اعترب العراقي وادلشرع, الداخلي القانون على الدويل القانون مسو ىو العمل عليو ماجرى وان الداخلي
 .الشعب عن ادلمثليُت النواب رللس اعضاء بأغلبية سن قد القانون وىذا قانون عليها ادلصادقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2115( من الدستور العراقي لسنة 2(الفقرة)73يراجع  ادلادة) (1)
 .2115(الفقرة)رابعاً( من الدستور العراقي لسنة 61يراجع ادلادة) (2)
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 الخــــــــاتمة                                                     

بعد ان تناولنا يف حبثنا ىذا القانون الداخلي من حيث تطوره التارخيي وتعريفو ومصادره وأشخاصو ونطاقو  والقانون الدويل 
ومصادره وأشخاصو ونطاقو والعالقة بُت القانون الدويل العام والقانون الداخلي العام من حيث تطوره التارخيي وتعريفو 

 توصلنا اىل رلموعة من النتائج والتوصيات.

 اوال:النتائج:

ان القانون ىو رلموعة من القواعد ادلطبقة على االفراد يف اجملتمع وان مصادره قد تكون رمسية اصلية وقد تكون رمسية -1
مصادر تفسَتية وان نطاق تطبيقو يكون على االشخاص ادلوجودين داخل الدولة ويطبق من تاريخ  احتياطية وقد تكون

 نشره باجلريدة الرمسية.

ان ىنالك عدة تعريفات للقانون الدويل العام وان مصادره زبتلف عن مصادر القانون الداخلي وان نطاق تطبيقو من -2
والفاتيكان والشعوب اليت تسعى اىل تقرير مصَتىا اما من حيث الزمان  حيث ادلكان يطبق على الدول وادلنظمات الدولية

فهو ال يطبق وال تسري احكامو إال بعد ادلوافقة والتصديق عليو او وقت تبادل التصديقات او ايداع التصديق لدى اجلهة 
 ادلختصة.

لقانون الداخلي وان ماجرى عليو العمل ان ىنالك عدة نظريات قيلت يف ربديد طبيعة العالقة مابُت القانون الدويل وا-3
 ىو مسو القانون الدويل على القانون الداخلي.

 ثانياً:التوصيات.

نرى ان يكون الفرد احد اشخاص القانون الدويل اسوة بأشخاصو احلاليُت مع مراعاة اخلصوصية اليت سبيز الفرد على -1
 االشخاص االخرين.

لقانون الدويل العام على القانون الداخلي دبا يف ذلك دستور الدولة وقوانينها ان تؤكد الدول يف دساتَتىا على مسو ا-2
 ويف حالة التنازع بينهما فيجب تطبيق القانون الدويل العام.
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 المـــــــصادر                                              

 القرأن الكــــــرمي.

 اواًل:الكتب 

 – مكتبة الكتب للطباعة والنشر –1ط – القانونية للعلوم ادلدخل –الفضل احلسُت عبد منذر.ود الفضلى جعفر.د -1
 .1987–بغداد

 .2119 –االزاريطية – اجلديدة اجلامعة دار – القانونية ادلصادر العام الدويل القانون – الدين زلي مجال.د -2

 .2119 – بغداد – القانونية ادلكتبة – 2ط – مقارنة دراسة العام الدويل القانون – شرب حكمت.د -3

 .2115–بغداد – السنهوري مكتبة –1ط– الدستوري القانون مبادئ – خالد حنون محيد.د -4

 .2112 – لبنان – احلقوقية احلليب منشورات –االول اجلزء –1ط–العام الدويل القانون موسوعة– حسُت خليل.د -5

 .2113 – صنعاء – والتكنولوجيا العلوم جامعة – 1ط – العام الدويل القانون – العراسي عبداهلل زلمود سارة.د -6

 .2112 – القاىرة – العربية النهضة دار – االنساين الدويل القانون لدراسة ادلدخل – جويلي سامل سعيد.د -7

 .1982 – 1ط – القانون أصوال – مبارك الكرمي عبد سعيد.د -8

 للنشر الثقافة دار – 1ج – 1ط – الدويل القانون موسوعة – حوامدة عواد غالب.ود الفتالوي حسُت سهيل.د -9
 .2117 – االردن – والتوزيع

 .2119 –االردن –والتوزيع للنشر الثقافة دار –1ط – العام الدويل القانون يف ادلوجز –الفتالوي حسُت سهيل.د-11

 .2119 – عمان – والتوزيع للنشر الثقافة دار – 1ط – العام الدويل القانون – الطائي أمحد عادل.د -11

 .1994 –االردن–والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة–القانون علم اىل ادلدخل–خربون جورج.ود الصراف عباس.د -12

 .2117 – القاىرة – العاتك – 2ط – القانون تاريخ – العبودي عباس.د -13

 – 1ط –االجانب ومركز وادلواطن2116لسنة26رقم العراقية اجلنسية قانون احكام شرح – العبودي عباس.د -14
 .2112 – بغداد – السنهوري مكتبة

 2111 – بغداد – السنهوري مكتبة – القانون لدراسة ادلدخل –البشَت زىَت وادلدرس البكري الباقي عبد االستاذ-15
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 .سنة دون – دولة دون – التقٍت دار – القانون لدراسة ادلدخل – ادلالكي فارس الكاظم عبد.د -16

  .2111 –االردن – الثقافة دار– االول الكتاب –5ط – العام الدويل القانون يف الوسيط– علوان الكرمي عبد.د -17

 .بغداد – القانون لدراسة مدخل يف دروس – اخلفاجي ىادي جواد عزيز.د -18

 .2112 – بغداد – القانونية ادلكتبة – 2ط – العام الدويل القانون – العطية عصام.د -19

 –لبنان-والتوزيع والنشر للدراسات اجلامعية ادلؤسسة رلد–1ط–العام الدويل القانون يف الوسيط– زراقط علي.د -21
2111  

 – االداري القانون واحكام مبادئ – السالم ياسُت مهدي.ود الربزصلي الوىاب عبد عصام.ود بدير زلمد علي.د -21
 .دون سنة -القاىرة – العاتك–دون طبعة 

 .1998 – بَتوت – اجلامعية دار – القانون اىل مدخل – قاسم حسن زلمد.د -22

 . 2113 – اليمن – والتكنولوجيا العلوم جامعة – 1ط – القانون لدراسة مدخل – احملبشي ادللك عبد زلمد.د -23

 .2112-الثقايف االوسط الشرق مركز–االول اجلزء–1ط– العام الدويل القانون موسوعة– علوه نعيم زلمد احملامي-24

 .1972– بغداد – العاين مطبعة –دون طبعة – القانون تاريخ – احلافظ ىاشم.د -25

 والقوانين. والدساتير ثانياً:االتفاقيات

 .1945لسنة النظام االساسي حملكمة العدل الدولية ادللحق دبيثاق االمم ادلتحدة-1

 .1969اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لسنة-2

 .2115العراقي النافذ لسنةالدستور -3

 .1951(لسنة 41القانون ادلدين العراقي رقم)-4

 ثالثًا:االنترنت.
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