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 محاضرة في القانون الدولي الخاص

 القواعد العامة في االختصاص القضائيبعنوان                        

 تتضمن عدة محاور:

 .تحديد مفهوم تنازع االختصاص القضائي المحور األول:

 .المبادئ العامة في تحديد االختصاص القضائي الدولي المحور الثاني:

 .الختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقيةي واالقضائي في القانون العراقختصاص اال :المحور الثالث

 .كيفية سير المرافعات في الدعوى المحور الرابع:

 تحديد مفهوم تنازع االختصاص القضائي  : األولالمحور 

هو تنازع االختصاص القضائي الدولي وليس تنازع االختصااص القضاائي  ،المقصود به       

وهذا التنازع يثار عندما تشتمل العالقة الخاصاة علاع عنصار بينباي بد عنادما ت اون الداخلي، 

، مثال لو تعرض شخص عراقي إلع فعل ضار في فرنسا من قبل شخص بلماني العالقة دولية 

، فقد يثار التنازع علع االختصاص القضائي سواء تنازع سلبي بو إيياابي وذلاب ب اض الن ار 

و ل مشرع يقوم بتحديد نطاق اختصاص محا مه الوطنياة وهاذا يق ، عن القانون الوايب التطب

وبذلب ي ون المشارع قاد حادد نطااق ، بالمفهوم المخالف ما يعرف باالختصاص الدولي للمحا م

اختصااص محا مااه الوطنيااة بشاا ل مباشاار وي ااون قاد حاادد اختصاااص المحااا م ا ينبيااة بشاا ل 

 الوطنية في حاالت معينة.وذلب بالتنازل عن اختصاص محا مه  ،غير مباشر

تحاادد فقااط متااع  قواعااد بحاديااةبالنتييااة  افااة قواعااد االختصاااص الاادولي للمحااا م هااي دائمااا  

تخااتص المحااا م الوطنيااة.  ااذلب الااذد يثااار بوال هااو تنااازع االختصاااص القضااائي قباال تنااازع 

 االختصاص التشريعي. 

  ؟تنازع االختصاص القضائي الدولي وتنازع االختصاص القضائي الداخلي بين س/ما الفرق

، بمااا عنصاار بينبااييلياال لااه عنادما ي ااون فااي العالقااة  القضااائي الاادوليتناازع االختصاااص  -1

 العالقة وطنية. عندما ي ون يميع عناصر  القضائي الداخليتنازع االختصاص 

، بمااا قواعااد محااا م الدولااة بشاا ل عااامتحاادد اختصاااص  االختصاااص الاادوليقواعااد تنااازع  -2

بو  و يفيلالختصاااص الاافتحاادد المح مااة ماان ضاامن محااا م الدولااة وفقااا  االختصاااص الااداخلي

 النوعي بو الم اني. 
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 ما هي عالقة االختصاص القضائي باالختصاص التشريعي ...؟ س/ 

بمعناع اناه إذا ا صل انه ال يوياد تاالزم باين االختصااص القضاائي واالختصااص التشاريعي، 

 انت محا م دولة معينة هي المحا م المختصة ليس بالضرورة بن ي ون قاانون تلاب الدولاة هاو 

القااانون الوايااب التطبيااق، وبااالع س إذا  ااان قااانون دولااة هااو القااانون الوايااب التطبيااق لاايس 

لتاي بالضرورة بن ت ون محا م تلب الدولة هي المحا م المختصة، وذلب الختالف االعتباارات ا

يقاوم علياه  ال اختصااص إال بناه وعلاع الارغم مان ذلاب فأناه قاد يتالثر االختصااص التشاريعي 

 باالختصاص القضائي وذلب في الحاالت التالية : 

من خالل مسللة الت يياف  ناه بااختالف الت يياف الاذد يقاوم باه القاضاي قاد يختلاف القاانون  -1

 الوايب التطبيق. 

الن ااام العااام  قاضااي فااي اسااتبعاد القااانون الوايااب التطبيااق، ماان خااالل الساالطة الممنوحااة لل -2

 والتحايل علع القانون والمصلحة الوطنية(. 

 من خالل تطبيق القاضي  ح ام قانونه الوطني.  -3

من خالل تطاابق االعتباارات بحياناا التاي يقاوم عليهاا  ال اختصااص مثال المساائل المتعلقاة  -4

 بالعقار. 

 العامة في تحديد االختصاص القضائي الدولي المبادئ: الثانيحور الم

إن بد مشاارع عناادما يقااوم بتحديااد اختصاااص محا مااه الوطنيااة فأنااه يعتمااد علااع نااوعين ماان 

   االختصاص:ضوابط 

 : هذا االختصاص يعتمد المشرع فيه علع نوعين من المعايير : االختصاص ا صلي -1

 . الينسية ( :الضوابط  الشخصية -ب

موطن المدعع علياه بو ي ون مرده االرتباط اإلقليمي الذد ي ون عادة  : اإلقليميةالضوابط  -ب

 المدعي بو موقع المال موضوع النزاع بو م ان محل نشوء االلتزام بو م ان التنفيذ. 

   معايير:ويعتمد المشرع فيه علع عدة  :الطارئاالختصاص  -2

إرادة الخصوم بالخضوع لوالية القضاء من خالل اتفاق صاري  بو   اتياه الخضوع اإلرادد -ب

 ضمني(. 
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 بولياة  الينساية بو بطلباات عارضاةفي الادعو  المرفوعاة بماام القضااء بمساائل  االرتباط -ب

 خاريه عن اختصاصه بحسب ا صل . 

بو   طلب تعياين حاارس قضاائي علاع الماال الوقائية والتحف ات: وهي التدابير  اإليراءات -ج

 تقدير نفقة، والتي يحق للقضاء الن ر فيها علع بساس تعلقها بتدابير بمنية.  

 االختصاص القضائي في القانون العراقيمحور الثالث: ال

 االختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية

 ، الوالياة العاماة1962لسانة  26بقرت المادة الثالثة مان قاانون السالطة القضاائية رقام           

التاي يااء فيهاا  واليزائية، التاي تقاام فاي العاراق للمحا م العراقية في الدعاو  وا مور المدنية

تساارد واليااة المحااا م علااع يميااع ا شااخاص الطبيعيااة والمعنويااة بمااا فااي ذلااب الح ومااة،  

وتختص بالفصل في المنازعات واليرائم  افة إال ما بستثني بنص خاص(. و ذلب ناص الماادة 

 .النافذ 1969لسنة  83ن المرافعات المدنية رقم من قانو 29

مان قاانون تنفياذ بح اام المحاا م ا ينبياة فاي العاراق  7وبين المشرع العراقي في الماادة        

النافذ، قيمة ا ح ام ا ينبية بناء علاع صادورها مان المح ماة المختصاة،  1928لسنة  30رقم 

 -ة إذا تحقق بحد الشروط التالية:فنص علع اعتبار المح مة ا ينبية ذات صالحي

  ون الدعو  متعلقة بلموال منقولة بو غير منقولة  ائنة في البالد ا ينبية. (1

قسام  بو ون الدعو  ناشئة عن عقاد وقاع فاي الابالد ا ينبياة بو  اان يقصاد تنفياذه هنااب  (2

 منه يتعلق به الح م.

 الدعو  ناشئة عن بعمال وقع  لها بو يزء منها في البالد ا ينبية.  ون (3

بالتياارة فيهاا بالتااري   عادة في البالد ا ينبياة بو  اان مشات ال    ون المح وم عليه مقيما   (4

 الذد بقيمت فيه الدعو .

  ون المح وم عليه قد حضر الدعو  باختياره. (5

 ا ينبية في دعواه. ون المح وم عليه قد وافق علع قضاء المح مة  (6

ولما  انت النصوص المذ ورة لم تستوعب ولم تحدد اختصاص القضاء العراقاي فاي            

صاريحة فقاد يااءت  النزاع الذد ي اون فياه عنصار بينباي، ولتالفاي هاذا الانقص فاي نصاوص

  يقاضااع ماادني تحااددان االختصاااص العااام فااي العااراق بااالنص علااع بن  (14،15المادتااان  

بمام محا م العراق عما ترتب في ذمتاه مان حقاوق حتاع ماا نشال منهاا فاي الخاارج(  م  العراقي

( ماادني ا حااوال 15. وان يقاضااع ا ينبااي بمااام محااا م العااراق فااي وفقااا للمااادة  ( ماادني14

 -:التالية
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 إذا ويد في العراق. (1

حق متعلق بعقار مويود فاي العاراق بو بمنقاول موياود فياه وقات  إذا  انت المقاضاة في (2

 رفع الدعو .

إذا  ان موضوع التقاضي عقدا تام إبراماه فاي العاراق بو  اان واياب التنفياذ فياه بو  اان  (3

 التقاضي عن حادثة في العراق( .

 في النزاع المشوب بعنصر بينبي فاي يمياع وعلع هذا ا ساس بصب  القانون العراقي مختصا  

   -ا حوال التالية:

 إذا  ان المدعع عليه عراقي الينسية. ( ب

 في العراق. إذا  ان المدعع عليه بينبيا مويودا   ( ب

إذا  اناات الاادعو  متعلقااة بعقااار مويااود فااي العااراق بو بمنقااول مويااود فيااه وقاات رفااع  ( ت

 الدعو .

 اان  تام إبراماه فاي العاراق بو  اان واياب التنفياذ فياه بو إذا  ان موضوع الدعو  عقادا   ( ث

 التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.

 اختصاص المحا م العراقية بسبب الخضوع اإلرادد. ( ج

اختصاااااص المحااااا م العراقيااااة بالمسااااائل ا وليااااة والطلبااااات العارضااااة واإليااااراءات  ( ح

 المستعيلة.

 كيفية سير المرافعات في الدعوى حور الرابع: الم 

تخضاع لقاانون القاضاي الاذد رفعات  قواعد المرافعات إنمن المتفق عيه بصوره عامة         

تعتباار قواعااد المرافعااات ماان  بو مشااوبة بعنصاار اينبااي إذالاادعو  سااواء العالقااة وطنيااة  بمامااه

الن ااام العااام ل اال دولااة، لااذا ال يم اان الخااروج عنهااا  نهااا مرتبطااة بالصااال  العااام والن ااام 

قانون القاضي الاذد رفعات بماماه الادعو  لهذا تخضع قواعد المرافعات ل و االيتماعي للدولة،

( 1بصرف الن ر عان  اون العالقاة وطنياة بم مشاوبة بعنصار بينباي. وهاذا ماا قررتاه الماادة  

  ي اون هاذا ، بقولهاا ماا يلاي المعادل 1969لسانة  83الفقرة ا ولع مان قاانون المرافعاات رقام 

 ي ن فيها نص يتعارض معه(. القانون هو المريع ل افة قوانين المرافعات واإليراءات إذا لم

تتبااع اإليااراءات المقااررة فااي  المح مااة العراقيااة إن بعااالهويسااتفاد ماان نااص المااادة           

 بوفارق باين اذا  اان اطاراف النازاع وطنياين  قانونها في الادعاو  المرفاوع بمامهاا النازاع وال

 خاصة . بح امفتتبع بالنزاع تؤثر القاعدة عامة فان الصفة الدولية  إن، ومع بيانب
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 الدعو  :بوال

الااذد تباشاار بااه الاادعو  وهااو المطالبااة القضااائية يخضااع لقااانون القاضااي  اإليااراء إن        

ومان المساائل ة التي ت ون في ميموعها الخصاومة  اف تاإليراءاو ذلب مواعيد المرافعات و 

الويوب وتعناي حاق الشاخص فاي  بهليةبما التقاضي ، ولألهلية  بهلية بيضاالمرتبطة بالدعو  

الوياوب وهاو  بهلياةالقاانون الواياب التطبياق علاع  إن إلاعالقضاء ، وياذهب الفقاه  إلعالليوء 

 بهليااة بمااا، بد قااانون القاضااي.  إقليمهاااقااانون الدولااة التااي ياادعي الشااخص تمنعااه بااالحق علااع 

الالزمااة لمباشاارة حااق التقاضااي بعااد ثبوتااه للشااخص ، فهااي تخضااع لقااانون  ا هليااةفهااي  ا داء

ماادني عراقاي بااان    18/1ينساية الشاخص وقاات رفاع الاادعو  ، وهاذا مااا نصات عليااه الماادة 

 الشخص بينسيته( . اليهايسرد عليها قانون الدولة التي ينتمي  ا هلية

دعاو  ب يار  لدعو  ويقاال اناه الفالمصلحة هي مناط ا شرط المصلحة في الدعو  بما         

والمصاالحة العامااة  لإلفاارادمصاالحة. والهاادف ماان هااذا الشاارط هااو حمايااة المصاالحة الخاصااة 

عقد االختصااص لقاانون القاضاي  إلعواالتياه ال الب في الفقه يذهب  نفسه،للميتمع في الوقت 

لقانون المح ماة  لشرط المصلحة وهو ما يبرر خضوع هذا الشرط اإليرائيالطابع  إلعاستنادا  

المختصة. فيما اختلف الفقه قد بشلن القانون الوايب التطبياق علاع شارط المصالحة وياورد فاي 

الاراد  إنيبادو وتطبيق قانون الموضوع.   إلعهذا الميال راد االستاذ باتيفول الذد يذهب فيه 

شرط المصلحة لقانون القاضي الن هذا الشرط يينب المح ماة الفصال فاي  إخضاعالراي  هو 

 إرهاااقت ااون دعااو   يديااة القصااد منهااا  إن بوقضااايا  ثياارة فااي ال الااب ت ااون غياار مشااروعة 

يتارب للقاضاي الاذد  إنالمدعع عليه ، وبالنتيية فلن تقدير تحقاق المصالحة مان عادمها يفضال 

 ين ر الدعو .

  ثانيا  اإلثبات:

، وعاابء اإلثبااات، وطرائااق اإلثباااتفانااه يثياار مسااائل عدياادة، ومنهااا محاال  ا ثبااات بمااا      

وعااابء اإلثباااات فهماااا مساااللتان ترتبطاااان  اإلثبااااتمحااال  فلمااااالقضاااائية . واإلناباااة، اإلثباااات

هاو الاذد  ا خياربالموضوع ارتباطا  وثيقا  مما يخضعهما للقانون الذد يح م الموضوع ، وهاذا 

 ،  ما يبين الخصم الذد يقع عليه وايب تقديم الدليل  . اإلثباتي ينصب عليها يبين الواقعة الت

 و ا دلاةتقديم  وإيراءاتوقوة الدليل  اإلثباتالخالف هي طرق  بثارتالمواضيع التي  إنغير 

 القضائية . اإلنابة

 إلعفان يانب من الفقه يميل  اإلثباتما يتعلق بالقانون الوايب التطبيق علع طرائق  بما        

هاي مساللة تقديرياة تعاود  ا دلاةعادم قباول  بوقباول  إنتطبيق قانون القاضي وحيتهم فاي هاذا 

بن تحدياد ماا يقبال مان ا دلاة فاي الادعو   إلاع لفقه في حين يذهب يانب من ا، لقناعة القاضي
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نفساه الاذد يح ام  للقاانون إلخضااعههو امر وثيق الصلة بموضوع النازاع ، وهاو مبارر  ااف  

واليماين الحاسامة  ادليل فاي  واإلقارارالحق المدعع به  . فمساالة ياواز قباول  ال مان الشاهادة 

 من عدمها تخضع للقانون الذد يح م الموضوع . اإلثبات

يسات ني عاان الاادليل ال تااابي الاذد يتطلبااه القااانون المحلااي  إنللقاضااي  إن إلااعالفقاه يااذهب و    

ماان قااانون اإلثبااات  13قانونااه ال يشااترط هااذا الاادليل.  وهااذا مااا نصاات عليااه المااادة  إنمااادام 

اإلثباات قاانون الدولاة  بدلاةيسارد فاي شالن  :بوالباالنص علاع  1979لسانة  107العراقي رقم 

تطباق القاانون العراقاي اذا  اان  إنالتي تم فيها التصارف القاانوني ، وماع ذلاب يياوز للمح ماة 

 (. ا ينبييسر من الدليل الذد يشترطه القانون فيه ا اإلثباتدليل 

 إيااراءاتاتخاااذ بعااض  إلااعمحااا م الدولااة  بمااامفااي دعااو  مرفوعااة  ا مااروقااد يحتاااج       

تحقياق  إياراءالزما  للفصل في الدعو  ومثالهاا  اإليراءوي ون هذا  بينبيةالمرافعات في دولة 

المح مااة المعروضااة عليهااا الاادعو   عإلااسااماع شااهادة شااهود يتعااذر انتقااالهم  بوحلااف يمااين  بو

تلياال المحااا م التااي تن اار  ا حااوالوغياار ذلااب ، فااي مثاال تلااب  الخباارة بعمااالعماال ماان  وبداء

 بوفيهاا  اإلياراءالممثلاين الدبلوماسايين للدولاة الماراد اتخااذ  إلع بمااحد طريقين ،  إلعالدعو  

القضاائية  باإلناباةفيها، وهذا ماا يعارف  اإليراءالسلطات المختصة في الدولة المراد اتخاذ  إلع

احااد   بمااامالتااي يم اان تعريفهااا بلنهااا  طلااب يقاادم ماان ساالطة قضااائية لويااود دعااو  من ااوره 

يم نها القياام باه باذاتها  قضائي ال بأيراءدبلوماسية للقيام  بو بخر سلطة قضائية  إلعمحا مها 

 (.بمامهايقتضيه الح م في النزاع المعروض 

المطلاوب اتخاذهاا فاي  اإلياراءاتقا  للقواعد العامة في القانون الدولي الخاص فالن ووف         

 اإلياراءمان حياث اثار  اإلناباةتقدير نتيياة  بما،  ا ينبيةتخضع لقانون هذه الدولة  بينبيةدولة 

 اإلناباةفان اتخاذ قارار  بيضا اإلنابةالذد اتخذ علع الدعو  فيخضع لقانون القاضي الذد طلب 

وتسامع  قضاائي يقارره القاضاي الاذد ين ار النازاع وذلاب وفقاا  لقانوناه الاوطني إياراءد هو يع

والسااااالطة المطلاااااوب منهاااااا مباشااااارة اإلياااااراء علاااااع  السااااالطة الطالباااااة  بالسااااالطة المنيباااااة(

 براضيها بالسلطة المنابة(.

قاد بشاارت إلاع  1979لسانة  107رقام  اإلثبااتقاانون مان  16الماادة  وفي العراق فان         

ييوز للمح مة ان تطلب بواسطة وزارة الخاريية من القنصال  –اوال  بقولها  اإلنابة القضائية 

العراقي بو من يقوم مقامه استيواب الخصم بو تحليفه اليمين بو االستماع الع شهادة الشاهد اذا 

  ان عراقيا مقيما في الخارج.

اقاي بو مان يناوب عناه، تاتم االياراءات المبيناة فاي في البلدان التي ليس فيها قنصال عر –ثانيا 

 الفقرة  اوال( طبقا الح ام معاهدة التعاون القضائي بين اليمهورية العراقية وذلب البلد.
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اذا لم تويد معاهدة من هذا القبيل فتتم االيراءات علع اساس المعاملة بالمثل فاان تعاذر  –ثالثا 

 تخاذ ما يلزم بهذا الخصوص بالطرق الدبلوماسية.ذلب يصار الع مفاتحة وزارة الخاريية ال

طبقاا لماا هاو منصاوص علياه  لألينباي( بالنسابة بوالالمبينة في الفقرة   اإليراءاتتتم  –رابعا 

 في الفقرتين  ثانيا وثالثا( من هذه المادة.

تثبااات فاااي البياناااات الخاصاااة التاااي يطلاااب  إنعلاااع المح ماااة التاااي تن ااار الااادعو   –خامساااا 

 إنالشااهد، علاع  إلاعالتي تويه  ا سئلةعنها بو صي ة اليمين التي يراد تحليفها بو  االستيواب

 ليه.إل ة العربية وبل ة البلد المرسل ي ون ذلب بال

فاي البلاد المعناي، تلتازم  اإلياراءاتفي حالة ترتاب مصااريف معيناة علاع تنفياذ تلاب  –سادسا 

 لمصلحته. اإليراءاتمح مة الموضوع بدفعها والريوع بها علع الخصم الذد تمت تلب 

القضائية ومنها االتفاقياة المعقاودة باين  اإلنابةوقد ن مت بعض االتفاقيات الدولية موضوع      

 18/3/1970د فاي ، واتفاقية الها 1935/تموز / 25العراق وبريطانيا والموقعة في ب داد في 

 14في الماادة  1983ام واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لع ،الخارجفي  ا دلةللحصول علع 

ل ل طرف متعاقد إن يطلب إلع بد طرف متعاقد بخار إن يقاوم فاي إقليماه نياباة التي ياء فيها  

عنه باد إيراء قضائي متعلق بدعو  قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشاهود وتلقاي تقاارير 

  (.الخبراء متعلق وبيراء المعاينة وتحليف اليمين 

 الية التبليغ:        

اذا  اان  علاع الياة التبلياغ ( 23   الخارج، فقد نصات الماادةفيما يتعلق بتبليغ المقيم في          

مقيماا خاارج العاراق، يرياع تبلي اه بواساطة البرياد المسايل  بينبياا بوالمطلوب تبلي اه عراقياا 

 في  ان العراق مرتبط باتفاقية تنص علع الية معينة للتبليغ فييب اتباعها المريع، اال 

احااد   بوماان العاااملين فااي الساافارات العراقيااة اذا  ااان وبشااارت إلااع تبليااغ الشااخص         

تبلي ااه بواسااطة وزارة  تم، فاا بينبيااا بوعراقيااا وسااواء  ااان  الملحقيااات العراقيااة بوالممثليااات 

وزارة  إلااعبالبريااد المساايل المريااع  بووترساال الورقااة المااراد تبلي هااا باادفتر اليااد  الخارييااة

فاي وصال  بومبل ا بتاري  التسلم المدون في دفتار الياد لشخص المراد تبل ه الخاريية، ويعتبر ا

تمتعااه  بوخااارج مااالب وزارة الخارييااة،  إلااعالمح مااة بانتقالااه  إلااع بشااعارالتساالم، مااا لاام ياارد 

، 23مان الماادة 2و 1محال تبلي اه، وفاق الفقارتين  إقاماةعلع المح ماة مراعااة محال بأيازة،  و

 بودائارة البرياد،  إلاعيياب تساليم ورقاة التبلياغ  لا حاواعند تحديد موعد المرافعة، وفي يميع 

يوماا  وبربعاينوزارة الخاريية قبل مدة ال تقل عن خمسة عشر يوما، وال تزيد علع خمسة  إلع

مساللة المح ماة  بماامموعاد الحضاور  وفي ضوء ما تقدم فاان تحدياد .من اليوم المعين للمرافعة
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بعاد دولاة  بوقارب ختلف بحسب م ان توايد المطلوب تبلي ه من حياث تخضع لتقدير القاضي ت

 .من العراق  إقامته


