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 محاضرة في القانون الدولي الخاص

 
 قواعد تنازع القوانين لاللتزامات غير التعاقدية بعنوان                    

 

  

 سنتناول عدة محاور:

 المحور االول: الفعل الضار ) المسؤولية التقصيرية (. المحور األول:

 .الفعل النافع ) اإلثراء بال سبب ( المحور الثاني:

 .شكل التصرف الثالث:المحور 

 

 

 االلتزامات غير التعاقدية

) المسؤولية  الفعل الضاريقتصر حديثنا في هذا المطلب عن االلتزامات الناشئة عن 

كاإلثراء بال سبب. أما االلتزامات القانونية كالنفقة  والفعل المادي النافعالتقصيرية(، 

 والضريبة يرجع في شأنها إلى القانون الذي يفرضها.

 الفعل الضار ) المسؤولية التقصيرية (محور االول: ال

المطالبة تعطي المتضرر حق  األفعال الضارة مسؤولية مدنيةيرتب القانون على 

 . وقد تلتبس المسؤولية المدنية الناشئة عن الفعل الضار )المسؤوليةبالتعويض

(، وهذا ديةالعق (، والمسؤولية الناشئة عن التزام تعاقدي )المسؤوليةالتقصيرية

وما إذا  االختالف في تكييف المسؤولية،االلتباس يؤدي في كثير من األحيان إلى 

، مسؤولية رب العمل والناقلكانت عقدية أو تقصيرية. واالختالف قد يظهر في 

الضرر أثناء العمل في دولة فارتباط رب العمل مع العامل في دولة معينة ووقوع 

، ومسؤولية عقدية أم تقصيريةلمسؤولية ، هل هي أساس ا، يثير التساؤل عن أخرى

 ، هل هي تعاقدية أم تقصيرية...؟ الناقل الجوي بسالمة الركاب والبضاعة

 -لإلجابة عن هذه التساؤالت ظهرت عدة اتجاهات :
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جعل مسؤولية رب العمل والناقل بالنسبة الصطدام القطارات  االتجاه األول/ (1

إلى قانون محل وقوع الضرر، وقد تبنت هذا  والسيارات، بأنها تقصيرية وتخضع 

 الرأي بعض المحاكم الفرنسية.

أعتبر مسؤولية رب العمل والناقل مسؤولية تعاقدية تخضع للقانون  االتجاه الثاني/ (2

 الذي يحكم العقد.

، إذ أوجب القانونفي الوقت الحاضر يرى أن أساس المسؤولية هنا االتجاه السائد/  (3

وهذه المسؤولية شبيهة بالمسؤولية  تحمل تبعة المخاطر، رب العمل والناقلعلى 

لقانون مكان وقوع الفعل الذي نجم عنه التقصيرية، ويكون االختصاص فيها 

 الضرر.

ويقع على عاتق القاضي مهمة التكييف لتحديد منشأ االلتزام، وما إذا كان أساسه العقد 

و تنفيذه، ألن تحديد أساس أم نشأ عن فعل قائم بذاته تم بمناسبة انعقاد العقد أ

المسؤولية له أهمية في اختيار قاعدة اإلسناد، التي يتعين بمقتضاها القانون الواجب 

التطبيق. فإذا تحددت بالتكييف أنها مسؤولية تعاقدية، سوف تخضع للفقرة األولى من 

 ( مدني والتي شرحناها سابقاً، ويحكم العالقة قانون اإلرادة.25المادة )

كان التكييف أشار إلى المسؤولية التقصيرية، فهنا يتنازع حكم هذه العالقات  أما إذا

القانونية مكان أو محل وقوع ارتكاب الفعل الضار وقانون المحكمة المرفوع أمامها 

وأكثر التشريعات أسندت االختصاص فيها لقانون الجهة التي أرتكب فيها النزاع، 

ه القواعد الوضعية ألكثر التشريعات العربية. الفعل المنشئ لاللتزام، وهذا ما قررت

 وهذا القانون نفسه يطبق على المسؤولية عن األشياء والحيوانات. 

وقد أخذ المشرع العراقي بهذا االتجاه حين أخضع هذه االلتزامات إلى قانون الدولة 

زامات ( مدني، حيث قال ) االلت27التي تقع فيها الواقعة المنشئة لاللتزام في المادة )

غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة لاللتزام(. 

ويحكم هذا القانون الوقائع التي تقع في أرضها ومياهها اإلقليمية، وكذلك تلك التي 

    في عرض البحر. تحدث في بواخرها الحربية أينما كانت والبواخر التجارية إذا كانت

لفعل الضار في  مكان تنتفي فيه السلطة، كما لو وقع تصادم في عرض أما إذا وقع ا

البحر بين باخرتين تابعتين لدولتين مختلفتين، أو طائرتين تصادمتا خارج المجال 

الجوي التابع لدولة معينة. فكيف يتم تعيين القانون الواجب التطبيق وهو قانون المحل 

 أو المكان حسب ما تقدم ذكره...؟
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إلى القانون الشخصي أي لقانون الباخرة ذهب البعض إلى إخضاع مثل هكذا نزاعات 

بقانون القاضي في حين يذهب آخرون إلى األخذ  أو الطائرة التي سببت الضرر.

 قانون القاضي. وقد يكون هذا الرأي األخير األكثر قبوالً ألنه المرفوع أمامه النزاع

 ً ة غياب قاعدة إسناد تعين القانون الواجب في حال لديه اختصاص احتياطيدائما

 التطبيق.

وصعوبة تعيين  توزع عناصر الواقعة المنشئة لاللتزام على إقليم عدة دول،أما مسألة 

تم  أفعال متعددةتتألف من  الواقعةمكان وقوع الفعل. ومرد هذا التعدد أما كون 

الضرر في دولة ق وتحقدولة  وقوع الخطأ فيارتكابها في أكثر من دولة أو بسبب 

 ككتاب سب وشتم أرسل من دولة وأستلم في دولة أخرى،. وعلى سبيل المثال أخرى

ك صأو سحب  إغراء بنت على الفاحشة في بلد وتمام الفعل الفاحش في بلد آخر،أو 

في هذه  بدون رصيد في دولة على بنك في دولة أخرى تحقق فيها عدم وجود رصيد،

دة اإلسناد ومن ثم قانون البلد الذي تمت فيه الواقعة المنشئة كيف يتم تحديد قاعاألمثلة 

 لاللتزام...؟

إعطاء االختصاص إلى قانون البلد الذي حدث فيه يذهب الفقيه الفرنسي باتيفول إلى 

يرتبط والمقصود بالفعل الرئيس هو الذي  الفعل الرئيس للواقعة المنشئة لاللتزام،

رمي القفة يكون الفعل الرئيس  قد تم في محل تهشمها، ففي حالة  مباشرةً مع الضرر،

ويميل القضاء األمريكي إلى بالنسبة لكتاب السب والشتم تم في مكان استالم الكتاب. 

 .تطبيق مكان أقرب واقعة ترتب عليها وقوع الضرر

كتصاعد مواد ضارة من أما إذا وقع الفعل في دولة وتحقق الضرر في دولة أخرى، 

، مما أدى إلى نيوم  نتيجة زلزال ضرب اليابان مؤخراً على سبيل المثالمعمل اليورا

. المياهوتلوث  الزراعيةفي الدول المجاورة ومدى تلف المحاصيل  إحداث تلوث بيئي

ً لتنفجر في أراضي دولة أخرى مثل حادثة أو  وضع قنبلة في طائرة وتوقيتها زمنيا

مكان قانون الذي يطبق هل هو قانون فما هو ال لوكربي واتهام ليبيا بهذا الحدث.

 قانون تحقق الضرر...؟أم  وقوع الخطأ

 

أساس المسؤولية ، ألنه المحل الذي حدث فيه الخطأيذهب رأي إلى إعمال قانون ----

 وما الضرر إال نتيجة له. المدنية

ألن نظام  محل وقوع الضرر،ويعطي رأي آخر االختصاص إلى قانون  ---

إلى إيقاع الجزاء على المخطئ بقدر إصالح الضرر المسؤولية المدنية ال يهدف 
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وهذا المكان الذي تحقق فيه الضرر هو وتعويض المتضرر عما لحقه من ضرر، 

وهنا  المكان الذي أختل فيه التوازن بين المصالح والتي يهدف القانون إلى حمايتها.

أي قانون  يثار أشكال آخر مفاده قد يتوزع محل وقوع الضرر إلى أكثر من بلد عندها

 يختص بحكمها...؟

الضرر يذهب البعض إلى إعطاء االختصاص إلى قانون الدولة التي تحقق فيها ---

، وهذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي في قضية خالصتها، أن امرأة وضعت الرئيسي

طفالً في فرنسا أثر إغراء تم في البرتغال، أعتبر الضرر الرئيسي هو والدة الطفل 

 نسا، فقانون محل الضرر الرئيسي هو فرنسا.وهذه تمت في فر

أو وقوع الخطأ قانون محل  الحق في اختيارويذهب آخرون إلى إعطاء المتضرر 

وقد يكون هذا االختصاص أكثر عدالة ألنه  ترتب فيها الضرر،قانون الدولة التي 

 من اختيار الطريق األيسر واألنفع له.  الطرف الضعيف وهو المتضرريمكن 

( مدني باألخذ باتجاه محدد، فقد اكتفى 27شرع العراقي فلم يقيدنا في المادة )أما الم

بإعطاء االختصاص إلى البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ لاللتزام دون وضع ضوابط 

 لهذا االختيار. 

العمل الشخصي ، فيشمل أسباب المسؤولية وهي نطاق القانون اإلقليمي المختصأما 

، كما يشمل شروط األشياء والحيواناتوما ينجم من ضرر عن  وعمل الغير

دفع المسؤولية وتحديد فكرة الخطأ، كذلك يحدد أسباب  كوجود الخطأالمسؤولية 

األهلية الالزمة وهو الذي يحدد كالقوة القاهرة والحادث الفجائي وتدخل الغير، 

ً أو مع نوياً، وكذلك العالقة للمساءلة ويحكم الضرر وتقديره والتعويض الالزم ماديا

 السببية بين الخطأ والضرر.

أما في القانون العراقي و إن أعطى االختصاص إلى قانون البلد الذي تمت فيه 

(مدني فقيد 27في الفقرة الثانية من المادة )الواقعة المنشئة لاللتزام ، إال أنه عاد 

) على أنه ال تسري أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بقولـــه  األجنبي إعمال القانون

بااللتزامات  الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج 

 وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه(. 

يتوجب وهذا يعني ما جاء في شرط كون الفعل غير المشروع الواقع في الخارج، 

كونه غير مشروع في العراق أيضاً، وهذا يعتبر شرط من شروط تطبيق النص ال 

استثناء يخرج عن القاعدة األصلية. فالزواج الثاني وتأديب الزوجة في الحدود 

ً في الدولة التي وقع فيها الفعل، فأنه  المرسومة إن كان كل منهما ال يعتبر مشروعا
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اقي. وبالتالي يقتصر دور الفقرة الثانية على تقدير يعد مشروعاً بمقتضى القانون العر

 مشروعية أو عدم مشروعية الفعل الواقع في الخارج وفقاً لمفهوم القانون العراقي. 

   

 

 الفعل النافع ) اإلثراء بال سبب (: الثانيمحور ال

 

من دراستنا للمسؤولية وجدنا هناك إلزام على محدث الضرر للغير أن يعوضه عن 

الضرر. كذلك يلتزم من أثرى على حساب غيره دون وجه حق أن يرد إليه قيمة ذلك 

هذا اإلثراء في حدود ما أفتقر به ذلك الغير. ومن أمثلته الكسب دون سبب والدفع 

دون وجه حق وقضاء دين الغير والفضالة. وبالنظر  الختالف التشريعات في هذه 

د نواجه إشكالية التنازع بين قانونين، التطبيقات من حيث شروط وآثار كل منها. لذا ق

وهل يعطى االختصاص فيها إلى قانون البلد الذي تم فيه االفتقار أم يعطى 

 االختصاص لقانون البلد الذي تم فيه االغتناء...؟

تذهب أكثر الدول إلى إعطاء االختصاص إلى القانون اإلقليمي، أي قانون البلد الذي 

ع أو دون سبب. ومن هذه القوانين القانون الكويتي تم فيه فعل الكسب غير المشرو

( منه حيث قالت، ) يسري على االلتزامات الناشئة 67بالمادة ) 1961لسنة  5رقم 

عن أثراء بال سبب ودفع غير المستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل 

 المنشئ لاللتزام(. 

لج هذا األمر، إال أنه يبقى االختصاص أما القانون العراقي فأنه خال من هكذا نص يعا

( مدني 27إلى القانون المحلي أو المكان كما هو مقرر بالفقرة األولى من المادة )

) االلتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون البلد الذي والتي نصت على أنه، 

البلد الذي وهنا القانون المعول عليه هو قانون  حدثت فيه الواقعة المنشئة لاللتزام(.

ألن المكان الذي تم فيه اإلثراء هو األساس وقع فيه فعل اإلثراء وليس االفتقار، 

الكسب غير المشروع من  أركانوهذا القانون مختص في تحديد القانوني لاللتزام. 

 وانعدام السبب وأركان الفضالة ودفع غير المستحق.، افتقار واغتناء
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 شكل التصرفثالث: الور المح

 

األصل في العقود الرضائية، أي مجرد ارتباط اإليجاب بالقبول على وجه يحدث أثره 

ً بإظهار في المعقود عليه بشكل مشروع،  ولكن أكثر التشريعات ال تكتفي أحيانا

بل تشترط إظهار اإلرادة بشكل معين بالنسبة لبعض التصرفات  الرضا النعقاد العقد،

كما فعل المشرع العراقي بعقد بيع شرع اهتمام خاص القانونية المهمة، التي يوليها الم

( مدني، والكتابة في الصلح )م 508العقار وضرورة تسجيله في الدائرة المختصة )م 

( مدني، وعقد التأمين على حياة الغيــــــر 979( مدني، والمرتب مدى الحياة )م 711

لسنة  188م ( من قانون األحوال الشخصية رق65( مدني، والوصية )م 992)م 

والشكلية  قد تكون بحضور شاهدين كشرط النعقاد العقد أو  المعدل ...الخ. 1959

 إتباع مراسيم معينة أو الكتابة سواء كانت عرفية أو رسمية...الخ.

ولكن قد نجد تشريعات أخرى قد تختلف في إذا كان هذا موقف المشرع العراقي،

على خالف موقف المشرع العراقي على الشكلية المطلوبة أوال تستوجب شكلية أصالً 

بما . بالتأكيد هذا التنوع يثير التنازع بين قوانين الدول في شأن الشكل، سبيل المثال

يلزم في إخضاع الشكل لقانون واحد من هذه القوانين المتنازعة كقانون محل إبرام 

ن هذه فأي مالتصرف أو قانون الجنسية أو قانون الموطن أو قانون بلد التنفيذ، 

 القوانين ينال التفضيل ويعطى له االختصاص في حكم شكل التصرف...؟ 

أخذت معظم التشريعات في العالم على إخضاع شكل التصرف القانوني إلى قانون 

ً في تقرير ما إذا  الجهة التي ابرم فيها، فقانون المكان الذي انعقد فيه يعتبر مختصا

ع العراقي ذهب بهذا االتجاه حيث والمشركانت الشكلية المقررة فيه مستوفاة أم ال. 

خضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها ( مدني بأنه ) ت26ت المادة )نص

( مدني على انه ) يعتبر الزواج صحيحاً من حيث الشكل إذا 19(، كما نصت المادة )

عقد وفقاً للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه األشكال التي 

من قانون التجارة النافذ ( 149قررها قانون كل من الزوجين(، كما جاء في المادة )

 على انه ) يخضع شكل السفتجة إلى قانون الدولة التي تم تنظيمها فيها(.

كما يرتبط الشكل باإلثبات في أكثر القوانين تمام االرتباط، وبهذا فان هذا القانون ) 

مثل كون العقد ، القانون الذي يحكم الشكل( يرجع إليه أيضاً في تعيين وسائل اإلثبات

أو ال يمكن إثباته بالشهادة أو بالقرينة أو بالبينة التحريرية، وبيان ما إذا كان يمكن 
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( من 13وهذا ما عملت فيه الفقرة األولى من المادة )اإلقرار واليمين مقبولين أم ال، 

، إذ جاء فيها ) يسري في شأن اإلثبات قانون 1979لسنة  107قانون اإلثبات رقم 

ولكن في الشق الثاني من الفقرة األولى ف القانوني ...(. الدولة التي تم فيها التصر

( المذكورة، عادت وجوزت للمحكمة إعمال القانون العراقي إذا كان 13من المادة )

دليل اإلثبات أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون األجنبي(، فإذا كان دليل اإلثبات 

ينة الشخصية، يشترط اإلثبات  بورقة رسمية مثالً بينما يكتفي القانون العراقي بالب

 جاز هنا للمحكمة العراقية تطبيق القانون العراقي واالكتفاء بقبول البينة الشخصية. 

أما اإلجراءات المتعلقة بالتنفيذ وإجراءات إقامة الدعوى وتعقيبها، فهي ال تخضع إلى 

قانون المحكمة المرفوع أمامها قانون البلد الذي تم فيه التصرف القانوني، وإنما إلى 

 ع المطلوب إليها إجراء التنفيذ. زاالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


