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 املقدمة
يتككف المجتمع الدكلي مف دكؿ عديدة تتمتع كؿ منيا باالستقالؿ كالسيادة كترتبط ىذه الدكؿ       

ثقافية ، كىذه العالقات إما أف تككف بيف الدكؿ  مع بعضيا بعالقات متنكعة ، سياسية ، تجاريو ،
ما أف تككف ىذه  العالقات بيف أفراد كمكاطني ذاتيا باعتبارىا شخصيو قانكنيو كسياسية مستقمة ، كا 

ىذه الدكؿ ، كمما يترتب عمى تمتع الدكؿ التي يتككف منيا المجتمع الدكلي بالسيادة كاالستقالؿ 
 ف ابرز مظاىر السيادة كاالستقالؿ ، تمتع كؿ منيا بنظاـ قانكني كقضائي خاص بيا ، بؿ كىذا م
ركرية لنمك كتطكر التعاكف االقتصادم كينظر إلى النظاـ القضائي الدكلي باعتباره مف األسس الض

 .الدكلي 
 -مشكلة البحث :

ىناؾ عالقات تنشأ في المجاؿ الدكلي يككف أطرافيا رعايا دكؿ مختمفة مما يعني أف تمؾ       
العالقات كالركابط تككف مشكبة بعنصر أجنبي كقد يحصؿ أف ينشأ عند مباشرة ىذه العالقات نزاع 

الفرض تظير الحاجة لمبحث عف الكسيمة المناسبة لحؿ ذلؾ النزاع  معيف ألم سبب كاف كفي ىذا
كتمثؿ النصكص القانكنية التي يسنيا المشرع الكطني في مجاؿ االختصاص القضائي الدكلي 

ما  ان فكثير   لممحاكـ الكطنية سياجان يقي العالقات القانكنية الناشئة في المجاؿ الدكلي ،  كعمى ذلؾ
ينظر المستثمر أك الطرؼ األجنبي إلى النظاـ القانكني كالقضائي الكطني لمعرفة مدل االمتيازات 
كالضمانات التي يحققيا أك يكفميا ىذا النظاـ قبؿ أف يقدـ عمى أم تصرؼ قانكني يترتب عميو 

عتبارات ىؿ ال -عميو يحاكؿ البحث الحالي االجابة عف التساؤؿ التالي : .  خضكعو لذلؾ النظاـ
 العدالة أثر في تحديد االختصاص القضائي الدكلي ؟

 منهجية البحث :
اعتبارات العدالة في تحديد   مكضكع اختيار في السبب كاف التساؤؿ ىذا عف اإلجابة كألىمية    

 االتجاىات كثرة بسبب المكضكع بحث صعكبة مف الرغـ كعمى،  الدكلي القضائي االختصاص
القضائي الدكلي كفقا  الختصاصيعتمد في تحديد ا معيار أك مقياس لكضع تصدت التي الفقيية

 سنبيف حيث المقارف المنيج ىك ىذا بحثنا في سنتبعو الذم المنيج فإف كعميوالعتبارات العدالة ، 
 ىك بما بالمقارنة كالمصرم، الفرنسي القانكف سيماكال المقارنة القانكنية األنظمة في العمؿ عميو ما

 .األخرل العربية الدكؿ بعض كقكانيف العراقي القانكف في بو معمكؿ
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 هدف البحث : 
مف األىمية في العالقات الدكلية   كفي إطار ىذا المكضكع الذم أصبح عمى درجو كبيرة    

مف خالؿ  يحاكؿ البحث الحالي مناقشة اعتبارات العدالة في تحديد االختصاص القضائي الدكلي ،
     -ثالثة مباحث رئيسية ىي :

 . ونشأته ومشروعيته، القضائي ، ماهية االختصاصاملبحث األول : 
 القضائي لغة واصطالحا تعريف االختصاص  المطمب األول:

 تعريف االختصاص لغة واصطالحا -
 .لغة واصطالحا  تعريف القضاء -

 . االختصاص القضائيمشروعية  : نيالمطمب الثا
  الضوابط العامة في تحديد االختصاص القضائي الدولي: المطمب الثالث 

  تنازع االختصاص القضائي الدويل الثاني:  املبحث

 قواعد تنازع االختصاص الدولي -المطمب األول :
  التكامل والتنسيق والتوازن بين قواعد االختصاص القضائي الدولي -المطمب الثاني :
 . االحالة لالرتباط وقيام النزاع امام محكمتينالتكييف و  -المطمب الثالث :

 اعتبارات العدالة يف حتديد االختصاص القضائي الدويل : لثالثا املبحث
 تحقيق حسن سير العدالةاالختصاص القائم عمى  -المطمب األول :
 منع انكار العدالةاالختصاص القائم عمى  -المطمب الثاني :

 إلييا .نا نتائج البحث التي توصمذكر سنوفييا   اخلامتة :
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 بحث األولامل
 ونشأته القضائي ومشروعيته ماهية االختصاص

 

 المطمب األول
 لغة واصطالحاً  تعريف االختصاص القضائي

 -لغة : تعريف االختصاص
 :تقكؿ ، اختصَّ فالف بكذا، إذا انفرد بو دكف غيره، كاختٌصو بالشيء،  -مأخكذ مف مادة خىصَّ

 (ُ) . إذا خصو بو كفضمو كاختاره كاصطفاه، كالتخصيص ضد التعميـ
  َّفيوً  وي بما ال يشاركي  الشيءً  بعضي  دي تفر   :خصصي كالتَّ  كالخصكصيةي  اصي صى تً كاالخٍ  يصي صً خٍ الت 

واتقوا  : }تعالىاهلل كالخاصة ضد العامة قاؿ  ،عميـكالتَّ  ـً مي عى كالتَّ  كذلؾ خالؼ العمكـً  ،الجممةي 
 (ّ) .كـم  عي بؿ تى  :أم (ِ) {خاصةً  وا منكمْ ظمم   الذين   ال تصيبن   فتنةً 

 ء بما ال يشاركو فيو  الشي تفٌرد معناه: مصدر اختٌص   - افتعاؿ كزفعمى  -الختصاصكا
(ْ). التعميـ ك العمـك كضٌده  . العنكاف غيره مٌما يٌتحد معو في

  

 -:ااصطالحتعريف االختصاص 
   ف لمحكمة ما في الفصؿ في نزاع ماالسمطة التي خكليا القانك  .(ٓ) 
   كىك نكعي إذا اختٌص بالمكضكع ، كمحمٌي ، ما لكؿِّ محكمة مف المحاكـ مف سمطة القضاء

مف ك محكمة الجنايات ،  اختصاص القضٌية مفىذه  -:، يقاؿ إذا اختٌص بالمكاف 
    (ٔ).  العقد اختصاص الحٌؿ لو اختصاص لو

                                                           

  االختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي مع بيان التطبيق الجاري في المممكة العربية السعودية،  ، ناصر بن محمد الغامدي  ٔ
 .ٓٔ، ص ٕٓٓٓمكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى ، 

 .ٕ٘/ اآلية األنفالسورة   ٕ
دمشق، والدار الشامية تحقيق صفوان عدنان الداودي ، دار القمم ، ،   المفردات في غريب القرآن،  لراغب األصفيانيا  ٖ

 .ٜٗٔص، ٔج مادة خصص ،ٕبيروت، ط
 .ٖٕ، ص  ٚأبن منظور ، لسان العرب ، ج ٗ
، ٜٜٜٔ، ٔصول العالقات الدولية في فقو اإلمام محمد بن الحسن الشيباني، دار المعالي، ط، أ عثمان جمعة ضميرية ٘

 ..ٜٔص
 .ٕٔ٘، ص  ٘معجم معاني المغة العربية المعاصر ، ج ٙ

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AF+
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AF+
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85
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  أم إفراد الشارع حكمان يخص بعض  : قصر العاـ عمى بعض أجزائو أك أفرادهكاالختصاص ،
 (ُ) .أفراد العاـ، كال يتناكؿ ىذا الحكـ باقي األفراد

فاالختصاص كما  ،مما سبؽ تتضح العالقة الكثيقة بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي      
كىذا المعنى كاضح كجمي في المعنى  ، سمؼ يأتي بمعنى االنفراد كاالصطفاء كنقيض التعميـ

االصطالحي؛ حيث فيو انفراد ىذه الجية القضائية عف غيرىا بيذه القضية لصفة كجدت فييا مما 
ختص بيا دكف سكاىا، لذا اختيرت ليذه الميمة كالنكع، إذ الخصكصية كما جاء في معجـ جعميا ت

  . ال تككف إال لصفة تكجد في شيء كال تكجد في غيره لغة الفقياء

  
 -لغة : تعريف القضاء

 " ـي كالفصؿ، تقكؿ: قضيت بيف  مف مادة ٍك "، كيأتي في المغة بمعاف، منيا: الحي يى قىضى
   ( ِ).الخصميف

 { :ِباْلو اِلد ْيِن ِإْحس انا كبمعنى: األىٍمر، قاؿ اهلل سبحانو بُّك  أ ال  ت ْعب د وا ِإال  ِإي اه  و  ق ض ى ر    (ّ) . {و 
 { :ْل ِباْلق ْرآِن ِمْن ق ْبِل  كبمعنى: الفراغ، تقكؿ: قضى حاجتو، كبمعنى: البياف، قاؿ تعالى و ال ت ْعج 

ْحي و ى ِإل ْيك  و    (ْ) . {أ ْن ي ْقض 
  ،كبمعنى: القىٍتؿ، تقكؿ ضربو فقضى عميو(ٓ ) 
  ٍتؼى كبمعنى: األداء كاالنتياء، تقكؿ قضى دينو، كبمعنى: مات، تقكؿ قضى فالف أم : مات حى

نىع ، كبمعنى: قدَّر كصى ٍربو كال قىٍتؿو   (ٔ) . أىٍنًفًو مف غير ضى
 ٍيت، ًإال أىفَّ الياء لما جاءت بعد األىلؼ ىمزت؛  القىضاء ٍكـ، كأىصمو قىضامه ألىنو مف قىضى لغة: الحي

كالجمع األىٍقًضيةي، كالقىًضيَّةي مثمو، كالجمع القىضايا عمى فىعالىى كأىصمو فىعائؿ. قاؿ أىبك بكر: قاؿ 

                                                           

مكتبة  ، محمد الزحيمي ونزيو حماد ، تحقيقشرح الكوكب المنير ( ، ىـ ٕٜٚالمتوفى:  لحنبمي )اأبي البقاء الفتوحي  ٔ
 .ٖٚٛص  ، ٜٜٚٔ ، الطبعة الثانية ،  العبيكان

 .ٕٓٛ، صٜٛٛٔ ، ٓٔطبيروت ،  ، (، بداية المجتيد، دار الكتب العمميةٜ٘٘أبي الوليد القرطبي ابن رشد الحفيد )ت   ٕ
 . ٖٕسورة اإلسراء / اآلية   ٖ
 .ٗٔٔسورة طو / اآلية   ٗ
 .ٜٖٔ، صٖ، جٜٜٙٔ بيروت ، ، دار الكتب العممية ، تاريخ األمم والمموك،  أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ٘
دار الكتب (، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج الحكام، ٜٜٚأبي الوفاء إبراىيم بن عبد اهلل بن فرحون المالكي )ت  ٙ

 . ٘ٔٗ، ص ٕ( ، ج د. ت) ،  العممية بيروت
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ًعؿ  لياحكـ قاضي معناه في المغة القاًطع لألمكر المال أىىؿ الحجاز . كاٍستيٍقًضي فالف أىم جي
ى يىٍقًضي قىضاء فيك  قاًضيان يحكـ بيف الناس. كالقىضايا: األىحكاـ، كاحدتيا قىًضيَّةه. يقاؿ: قىضى
. كقاؿ الزىرم: القضاء في المغة عمى كجكه مرجعيا ًإلى انقطاع الشيء  ؿى كىـ كفىصى قاضو ًإذا حى

َـّ  ـى أىك أيٍنًفذى أىك أيٍمًضيى فقد  كتمامو. ككؿ  ما أيٍحًكـ عممو أىك أيًت ـى أىك أيدِّمى أىداء أىك أيكًجبى أىك أيٍعًم ًت أىك خي
.  (ُ) قيًضيى

 -:ًا القضاء اصطالحتعريف 
 -، كمنيا : فقد تعددت فيو تعريفات الفقياء االصطالح فيأما تعريفو    

  فصؿ الخصكمات كقطع النزاعات( )عمى كجو مخصكص( عرفو بعضيـ:  -:الحنفيةتعريف(
  (ِ) )قكؿ ممـز صادر عف كالية عامة(.

 المنازعات عمى كجو خاص صادر جمع بينيما )فصؿ الخصكمات كقطع -:تعريف الحنابمة 
 (ّ) عف كالية عامة(.

  اإلخبار عف حكـ شرعي عمى سبيؿ اإللزاـ(. -:المالكيةتعريف( (ْ)  
  فصؿ الخصكمة بيف خصميف فأكثر بحكـ اهلل تعالى( -:الشافعيةتعريف((ٓ ) 

ف  تفاكتتتعريفات القضاء في االصطالح عبارات المما تقدـ يتبيف لنا أف       قربان كبعدا ، كا 
كانت كميا تدكر حكؿ معنى كاحد ، كىك أف القضاء في الحقيقة ىك فصؿ الخصكمات، كقطع 
ف قييدت ذلؾ بقيكد أك كضحت بإيضاحات إلخراجو عف معناه  المنازعات بطرؽ مخصكصة، كا 

قيكد: أف يككف ىذا الفصؿ عمى سبيؿ اإللزاـ بكاسطة اإلخبار عف حكـ الشارع المغكم، كمف ىذه ال
كالتعريفات في غالبيا ال تخمك مف مأخذ كانتقاد، كيكفي أنيا تقرب   (ٔ).  في الكقائع المعركضة

مىٍنًصبي الفىٍصًؿ بيف الناس  " -كلعؿ أقرب ىذه التعريفات كأجمعيا:،  بو إلى الذِّىفصكرة المعرَّؼ 

                                                           

 .ٕٖٙ، ص باب قضي ،  ٖدار إحياء التراث اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط ،سان العرب ل،  ى(ٔٔٚ)ت  أبن منظور  ٔ
 . ٕٖ٘ص، ٘ج،  ٜٜٛٔ، بيروت ، دار الفكر ، الحاشية  ،بن عابدين أ  ٕ
 . ٙٛص، ٕٓٓٓ، ٙج ، بيروت ، دار الفكر ، مغني المحتاج، الشربيني محمد الخطيب   ٖ
 .ٕٖٚص، ٗجالمرجع نفسو ،   ٗ
 .ٖٖ٘، ص ٘، المرجع السابق ، جبن عابدين أ ٘
، ٔ( ، جد. ت ، ) حفة األحوذي، دار الكتب العممية، بيروتت، ى(ٖٖ٘ٔمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري )ت   ٙ

 . ٘ٙص
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ٍسمان ًلمتَّداًعي، كقطعان لمتَّنىازيًع، باألحكاـ الشرعية الميتىمىقَّاًة مف الكتاًب كالسنةً  في  ُ() " الخصكمات حى

   التي تقكـي بو مف القضاًء، كأىداًتو، كالًجيىةً  كقد تميز ىذا التعريؼ بذكر الغايةً 
ف كاف يأتي كالعالقة بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي، ىك أف لفظ         القضاء كا 

بمعاف عدة في المغة إال أف المعنى المناسب لممعنى االصطالحي ىك: الحكـ كالفصؿ، مع األخذ 
القضاء فيو: معنى االنتياء، كاألمر، كالبياف،  ألف في االعتبار بعدـ خمكه عف أكثر تمؾ المعاني؛

 (ِ) كنحك ذلؾ.
 

 تعريف االختصاص القضائي 
  -: ىكالقضائية االختصاص القضائي في األنظمة      
  ، تخكيؿ كلي األمر لجية قضائية سمطة قضاء الحكـ في قضايا عامة، أك خاصة أك معينة

 (ّ) كفي حدكد زماف كمكاف معينيف .
 أك ىك: ما قدر لجية قضائية ، أك محكمة مف كالية في فصؿ نزاع مف المنازعات  .(ْ) 

اختصاص محكمة معٌينة يقصد بو تحديد القضايا التي تباشر المحكمة كبالتالي فتحديد      
بصفتيا سمطة القضاء ، كالقكاعد المنظمة لالختصاص التي تيدؼ إلى بياف حدكد كنصيب كؿ 
محكمة مف القضايا التي تدخؿ في كالية الجية التي تتبعيا ىذه المحكمة ؛ إذ ال يتصكر أف تقكـ 

فالصالحيات تتحدد كفقان لمعايير محددة ،  أماميا جميع المنازعاتفي الدكلة محكمة كاحدة تعرض 
، كقكاعد منضبطة عمى أساس الزماف، كالمكاف، كالنكعية، كالقيمة التي تباشر فيو الجية المخكلة 

 (ٓ).  كاليتيا فيو دكف أف تتجاكز حدكدىا
  
 
 
 

                                                           

 .ٚٔٗ، ص ٕالمرجع السابق ، ج بن فرحون المالكي، أبي الوفاء إبراىيم بن عبد اهلل  ٔ
 .ٜٓ، المرجع السابق ، صالشربيني محمد الخطيب   ٕ
 .ٙٚ، صٕٕٓٓ ، ٔط،  اإلسكندرية، ، دار المطبوعات الجامعية  صادق، تنازع االختصاص القضائيعمي ىشام   ٖ
 .ٖٕ، ص ٜٜٚٔ، مصر ،  االسكندرية، لقانون القضائي الخاص، منشأة المعارف ، ا إبراىيم نجيب سعد  ٗ
 . ٚٚالمرجع السابق ، ص ، صادقعمي ىشام   ٘
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 المطمب الثاني
  مشروعية االختصاص القضائي 

يضعو البشر أك الدكؿ مف نصكص لمكاد، كأحكاـ  ىي عبارة عف ما "أف النظـ القضائية        
 –بيذا المعنى  –فاألنظمة  (ُ).  " لشؤكنيـ الحياتية في الداخؿ كالخارج لمزيد مف التنظيـ كالضبط

لعامة. ما ىي إال عبارة عف السياسة الشرعية التي ىي في األصؿ مستقاة مف األدلة الخاصة أك ا
، كالتصرفات التي تدٌبر بيا شؤكف األمة في حككمتيا، كتشريعاتيا، كقضائيا، كفي  ألحكاـأك ىي ا

 (ِ). " جميع سمطاتيا التنفيذية، كاإلدارية، كفي عالقاتيا الخارجية التي تربطيا بغيرىا مف األمـ
حقيؽ مصالح الناس، إف اإلسالـ أباف بكثير مف أحكامو، كحكمو، كآياتو، أف غايتو ىي: ت      

إقامة العدؿ بينيـ، كمنع عدكاف بعضيـ عمى بعض؛ يتبيف ىك  كمقصكده ، كدفع الضرر عنيـ
ذا كاف اإلسالـ غايتو كمقصد ، ىذا مف ًحكىـ التشريع التي نص عمييا مع األحكاـ  إصالح حاؿ هكا 

قامة اليسر بيـ، كرفع الحرج عنيـ، فيك بال ريب كفيؿ  ، العدؿ فييـ، كخطتو كطريقتو الناس كا 
بكؿ سياسة عادلة، كيجد كؿ مصمح في أصكلو ككمياتو متسعا لكؿ ما يريد مف إصالح كال يقصر 

 (ّ).  عف تدبير شأف مف شؤكف الدكلة "
النظر في تكزيع مياـ القضاء بيف عدة قضاة، كىك ما يعرؼ في اصطالح المعاصر أف        

القضائي؛ فكما سبقت اإلشارة في المقدمة إلى أف االختصاص القضائي بأنكاعو قد باالختصاص 
يقكؿ ليزيد بف أخت )رض( عمر بف الخطاب   أمير المؤمنيفعرفو المتقدمكف كعممكا بو؛ فيذا 

        -قػاؿ لو: كعف السائب بف يزيد أف عمر -يعني صغارىا –"  اكفني بعض األمكر"  -يمف:
 (ْ). أنو نيى الكالة عف القتؿ إال بإذنو كما جاء عنو"  ، في الدرىـ كالدرىميفرد عني الناس  "

كأنو قد  ،كعمى ىذا جرل األمر بعده حسب الحاجة؛ زمانا كمكانا، كىذا ليس لو حد في الشرع 
ليس في  فيذا دليؿ عمى أنو " ، يدخؿ في كالية القضاء في بعض األمكنة، كاألزمنة دكف بعض

ع كضع نظاـ لمسمطة القضائية يحٌد اختصاصيا كيكفؿ تنفيذ أحكاميا، كيضمف اإلسالـ ما يمن

                                                           

لطرق الحكمية في السياسة، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة دار ا، ى(ٔ٘ٚأبي عبد اهلل محمد بن قيم الجوزية )ت   ٔ
 .  ٕٙٛ، صٜٜٛٔ، ٔالبيان دمشق، ط

 .ٚٛ، صٖٜٜٔالرسالة، الطبعة الخامسة، مؤسسة السياسة الشرعية  عبد الوىاب خالف،  ٕ
      ٜٕٓ، المرجع السابق ، ص أبي عبد اهلل محمد بن قيم الجوزية  ٖ
 .ٛٙٗ، ص ٜٚٛٔ، ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي القاموس المحيط ،ى(ٚٔٛالفيروز آبادي )  ٗ
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القضاء يجكز تخصيصو  . قاؿ ابف نجيـ رحمو اهلل: " لرجاليا حريتيـ في إقامة العدؿ بيف الناس"
 (ُ) . كتقييده بالزماف، كالمكاف، كاستثناء بعض الخصكمات"

مما تقدـ يتضح بجالء أف اختصاص القضاء معركؼ؛ عمؿ بو الخمفاء كمف بعدىـ، كذكره      
؛ منيا : أنو يجعؿ القاضي يككف  أف االختصاص القضائي فيو مصالح كثيرةك الفقياء في كتبيـ، 

أقدر عمى معرفة حقائؽ المسائؿ كدقائقيا في مجاؿ اختصاصو، فتكسبو خبرةن إلى خبرتو، كقكةن إلى 
، أضؼ إلى ذلؾ، أف فيو تيسيران عمى المتقاضيف؛ ألف عدد القضاة سيكثر، كبالتالي يخؼ قكتِّو

 العمؿ مما يعطي القاضي مزيدا مف التفرغ كالتركيز في القضايا المككمة إليو.
األصؿ في القضاء العمكـ ؛ حيث يتكلى الخميفة أك مف ينكب عنو الحكـ في كؿ ما أف       

) صمى اهلل  أف النبي"  -كمف األدلة عمى ذلؾ: ،ال استثناءالمنازعات بيعرض عميو مف القضايا ك 
كفعمو أبك  -فجمده بجريدتيف نحك أربعيف، قاؿ:  أيتي لو برجؿ قد شرب الخمرعميو كآلو كسمـ ( 

                بكر، فمما كاف عمر استشار الناس، فقاؿ عبد الرحمف بف عكؼ: أخؼ الحدكد ثمانكف ، فأمر
 ) صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ( أف النبي"  -كعف ابف عمر رضي اهلل عنيما:  (ِ) ."بو عمر 

 (ّ)" .  ضىرب كغىٌرب، كأف أبا بكر ضىرب كغىٌرب، كأف عمر ضىرب كغرَّب
لكف لما أخذت الدكلة اإلسالمية في التكسع كاالزدياد، فمف طبيعة الحاؿ أف تزداد المشكالت،      

كتكثر أعباء كلي األمر؛ مما يجعمو في حاجة إلى مف يعينو كيكفيو النظر في كتتعقد أمكر الحياة، 
أنو أرسؿ  ) صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ( فمف األمثمة عمى ذلؾ: ما جاء عف النبي،  بعض األمكر

ـى لي "  -إلى اليمف، فقاؿ: ) عميو السالـ ( عمياالماـ  عمميـ الشرائع، كاقض بينيـ، فقاؿ: ال ًعٍم
 (ْ)" . بالقضاء! فدفع في صدره، فقاؿ: الميـ اىده لمقضاء

: "كال تخمك كالية  رحمو اهلل -كىك مف عمماء القرف الخامس اليجرم  -قاؿ الماكردم      
القاضي مف عمكـ أك خصكص، فإف كانت كاليتو عامة مطمقة التصرؼ في جميع ما تضمنتو 

ى أف قاؿ: "كيجكز أف يككف القاضي عاـ النظر فنظره مشتمؿ عمى عشرة أحكاـ..." ثـ عددىا، إل

                                                           

 .ٖٗ٘، المرجع السابق ، ص  ابن منظور  ٔ
 .ٜٙ، صٜٜٜٔ، القاىرة ،  القضاء المدني، دار النيضة العربيةمبادئ ، وجدي راغب فيمي    ٕ
 .٘ٔٔص، ٜٚٛٔدار الريان، القاىرة، ت ، تحقيق كمال الحو جمع الزوائد، م ،ى(ٚٓٛعمي بن أبي بكر الييثمي، )ت   ٖ
 .ٙٔٔالمرجع نفسو ، ص  ٗ
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خاص العمؿ ، فيقمد النظر في جميع األحكاـ في أحد جانبي البمد أك في محمو منو ، فينفذ جميع 
   (ُ) أحكامو في الجانب الذم قمده كالمحمة التي عينت لو..."

بالقضاء في ناحية تخصيص أشخاص النبي )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ (  عيدكقد كجد في       
إلى اليمف، كقد كرد ) عميو السالـ (  عمي بف أبي طالبإلماـ مف النكاحي، كما رأينا إرسالو ل

فيذا اختصاص  ، كيؿٌّ عمى نصؼ مف اليمف ، كأبي مكسى األشعرم لمعاذ بف جبؿ أيضا بعثو
ي؛ ككجد أيضا تطكرت الفكرة في عيد الخمفاء، فكاف ىناؾ االختصاص القيمي كالنكعك  . بالمكاف

نما تعني الجرائـ الكبرل  قاضي األحداث، كىك غير األحداث المعركؼ في المصطمح المعاصر، كا 
بف الخطاب الصحابي  عمرالخميفة التي تشمؿ الجنايات عمى األنفس كاالعتداء عمييا، فقد كلَّى 

 (ِ).  عمى الككفة كأسند إليو القضاء في األحداث بف ياسر رعماالجميؿ 
ثـ كجد ىناؾ قاضي الجيش أك قاضي العسكر؛ كميمتيـ أف يرافقكا الجيش في غزكاتيـ         

كيقكمكا بفصؿ المنازعات كالخصكمات التي تحدث بيف الجيش حتى يتفرغكا لميمتيـ بعيديف مف 
كمف االختصاصات التي كجدت ما يعرؼ بقاضي البىرٌ ؛ كىك كؿ ما عدا ،  الشحناء كالبغضاء

فسعيا إلى التخفيؼ عمى الناس نتيجة صعكبة المكاصالت ، حيث كاف  ،ك قاضي المياه الميديف، 
القاضي يتنقؿ فيما بينيـ كيقضي بكؿ ما يحدث مف النزاعات كالخصكمات بسبب ذلؾ، كحتى ال 

ككجد أيضا ما يعرؼ ،  فأجؿ التحاكـ إلى القاضي في المديضطركا إلى ترؾ مصالحيـ مف 
كميمتو في ىذا الركب أف يفتي الناس  ي مكسمي، خاص بركب الحج،بقاضي الركب، كىك قاض

كفي عيد الدكلة األمكية كجد ،  في مسائؿ الحج ، كيحكـ بينيـ فيما شجر بينيـ مف الخالؼ
كما كجد ،  اختصاص آخر أبرز مف ذم قبؿ، كىك ما يعرؼ بديكاف المظالـ، أك قاضي المظالـ

كفي العيد ،  ريب مف قاضي األحداث غير أنو في الجراحأيضان ما يعرؼ بقاضي الًجرىاح؛ كىك ق
  (ّ) . العباسي كجد منصب قاضي القضاة

  
 
 

                                                           

 .ٖٕٔص، ٜٜٙٔ، رواس قمعة جي، معجم لغة الفقياء، دار النفائس، الطبعة األولى   ٔ
 .ٕٔٔ، صٕٓٓٓ، ٔظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، دار النفائس، طنعبد الناصر موسى أبو البصل،   ٕ
 .ٗٔٔ-ٖٔٔالمرجع نفسو ، ص ص   ٖ
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 المطمب الثالث
 ضوابط االختصاص القضائي الدولي

 

 اختصاص حاالت تحديد يتكلى الذم ىك لمدكلة الكطني المشرع فإف العاـ المبدأ حيث مف     
 التي الكطنية الصفة إلى نزكال الدكلية، الخاصة الطبيعة ذات المنازعات بنظر الكطنيةو محاكم
 مبادئ كجكد تصكر إمكاف مف يمنع ال ىذا لكف،  الدكلي القضائي االختصاص قكاعد بيا تتميز
 مف كذلؾ محاكميا، اختصاص مجاالت لتحديد كضكابط اتباعيا في الدكؿ غالبية تشترؾ عامة
 (ُ).  المقارف القانكف أحكاـ استقراء خالؿ
 المبنية الضكابط ىذه دراسة ستتناكؿ الدكلي القضائي االختصاص لضكابط دراستنا فإف كعميو     
 أك االلتزاـ مصدر محؿ أك ، الماؿ مكقع كضابط ، مكطنو كعمى،  عميو المدعى جنسية عمى
 كالية قبكؿ أك اإلرادم الخضكع عمى المبنية االختصاص ضكابط سنبحث كذلؾ تنفيذه، محؿ

 .القضاء
 -:عميو المدعى جنسية ضابط .ٔ

 بجنسيتو، عميو المدعى إلييا ينتمي التي الدكلة لمحاكـ االختصاص ينعقد الضابط ليذا اكفق    
 ضابط كىك باإلقميـ، االعتداد كدكف الشخص صفة عمى مبني إقميمي كغير شخصي ضابط كىك

 مف معينة طائفة عمى يقتصر ال ألنو عاـ ضابط أنو كما قانكنية، فكرة عمى مبني قانكني
 اعتبار إلى الضابط ىذا عمى بناء المنعقد المحاكـ اختصاص كيستند،  غيرىا دكف المنازعات
 تختص أف يجب ذلؾ كعمى رعاياىا، بيف العدؿ إقامة الدكؿ قضاء كظائؼ مف أف مؤداه سياسي
 ألف الخارج؛ في إقامتيـ محؿ كاف لك حتى فييا أطرافنا مكاطنكىا يككف التي المنازعات في بالفصؿ
 (ِ) .ليـ المقررة األساسية الحقكؽ بأحد التمتع مف الكطنييف حرماف يعني ذلؾ بعكس القكؿ

 مف منتقد الدكلية لممحاكـ القضائي االختصاص تقرير في الضابط ىذا إلى المجكء أف كالكاقع     
 كاألجانب، الكطنييف بيف المعاممة في التفرقة مف نكع عمى يقـك أنو أساس عمى النظرية الناحية

 كطنينا أطرافيا أحد داـ ما المنازعات عمى الكطنية المحاكـ اختصاص بسط إلى يؤدم قد أنو كما
زاء،  عميو مدعى أـ مدعينا أكاف سكاء  إلى الدكلي كالفقو القضاء سعى فقد االنتقادات ىذه كا 

                                                           

 ، ، بغداد دار الحرية لمطباعة،  ٕ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، ط ممدوح عبد الكريم حافظ  ٔ
 .ٕٓ٘، صٜٚٚٔ

 .ٕٙىشام عمي صادق ، المرجع السابق ، ص   ٕ
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 الجكاز ـث كمف العاـ، بالنظاـ متعمقنا ضابطنا بكصفو إليو النظر بعدـ كذلؾ أثره مف لتخفيؼا
 (ُ).  عنو الضمني أك الصريح بالتنازؿ

 -:عميو المدعى موطن ضابط .ٕ
 النظر بغض عميو المدعى محكمة إلى يسعى أف المدعي عمى يتعيف الضابط ىذا كبمكجب    
 النفاذ قكة مبدأ إلى الضابط بيذا األخذ أساس كيرجع (ِ).أجنبينا أـ كطنينا األخير ىذا ككف عف

 الحكـ آثار كفالة عمى المحاكـ أقدر ىي عميو المدعى مكطف محكمة أف اعتبار عمى كذلؾ
 فتكطف منيا، الصادر بالحكـ إلزامو بمكجبيا تستطيع فعمية سمطة مف ليا لما عنيا الصادر
 ىك عميو المدعى مكطف أف ذلؾ كبينيا، بينو رباطنا ثمة أف يفيد معنية دكلة إقميـ في عميو المدعى
 ( ّ).  نشاطو كأكجو مصالحو فيو تتركز الذم المكاف

 -:المال موقع ضابط .ٖ
 ضابط بأنو كيتميز الماؿ، مكقع بيا يكجد التي الدكلة محاكـ اختصاص الضابط ىذا كيعتمد    

، أشخاص إلى النظر دكف كحده بو يكتفي ألنو مكضكعي، قميمي الخصـك  بالنظر يتحدد ألنو كا 
 يقتصر أنو كما .قانكنية فكرة أية أعماؿ دكف بالكاقع شأنو في يعتد ألنو ككاقعي الدكلة، إقميـ إلى
 بنظر الدكلة محاكـ اختصاص كيعد باألمكاؿ، المتعمقة تمؾ كىي المنازعات، مف معينة طائفة عمى

 نجد إذ الدكؿ، مختمؼ في تطبيقنا الضكابط أكثر مف إقميميا في مكجكد بماؿ المتعمقة المنازعات
 قانكف مف( ِ/ فؽْٔ) المادة حكـ إلى استنادنا الضابط بيذا أخذا قد الفرنسييف كالقضاء الفقو أف

 الداخمي القضائي االختصاص نطاؽ في بأحكاميا العمؿة تعدي تـ كالتي ُٕٓٗ لعاـ المرافعات
 العقارية العينية الدعاكل تخضع أف يمكف ال ثـ كمف الدكلي، القضائي االختصاص ميداف إلى

 اختصت كالتي المصرية المحاكـ بو أخذت ما كىك ( ْ) العقار مكقع محكمة غير الختصاص
 كما،  اعقار  أـ منقكال ماال ككنو عف النظر كبغض مصر في مكجكد بماؿ المتعمقة الدعاكل بنظر

                                                           

 . ٓٚٗص ، ٕٔٓٓ عمان،، لمنشر وائل دار الثاني، الجزء الخاص، الدولي القانون الداودي، غالب  ٔ
 .٘ٙٗ، ص ٜٙٛٔ القاىرة ، ، لمكتاب المصرية العامة الييئة الخاص، الدولي القانون عبداهلل، الدين عز  ٕ
 وأحكام األجنبية األحكام وتنفيذ الدولي القضائي االختصاص الثاني، الكتاب الخاص، الدولي القانون حداد، السيد حفيظة  ٖ

 . ٖٔ، صٕٕٓٓ بيروت، الحقوقية، الحمبي منشورات التحكيم،
فؤاد عبد المنعم رياض، سامية راشد، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء األول في الجنسية ومركز األجانب وتنازع   ٗ

 .ٚ٘، ص ٜٜٜٔ، القاىرة ،  دار النيضة العربية، االختصاص القضائي 
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 مف( ُٓ) المادة مف ب / الفقرة بمكجب الضابط ىذا عمى بناء العراقي القضاء اختصاص تأكد
 في العراؽ محاكـ أماـ األجنبي يقاضى"  أنو عمى نصت كالتي النافذ العراقي المدني القانكف
 بمنقكؿ أك العراؽ في مكجكد بعقار متعمؽ حؽ في المقاضاة كانت إذا .ب .... اآلتية األحكاؿ
 (ُ)" .  الدعكل رفع كقت فيو مكجكد

 -:تنفيذه محل أو االلتزام مصدر محل ضابط .ٗ
 االلتزاـ نشكء محؿ بيا يكجد التي الدكلة لمحاكـ االختصاص ينعقد الضابطيف ىذيف كبمكجب    
 بعقد يكتفياف ألنيما جية مف بالمكضكعية المعياراف ىذاف كيتميز،  تنفيذه محؿ أك مصدره كاف أينا

، أشخاص عف النظر بصرؼ االختصاص  يتحدداف ألنيما أخرل جية مف كباإلقميمية الخصـك
 ىي المنازعات مف معينة طكائؼ عمى يقتصراف ألنيما بالخصكصية كأخيرنا الدكلة، إقميـ بمراعاة
 المصرم المشرع تبنى كقد ( ِ) تنفيذه محؿ جية مف أك مصدره ناحية مف سكاء بااللتزاـ المتعمقة

 العراقي المشرع تبناه ماك (ّ) المصرية المرافعات قانكف مف( َّ) المادة نص بمكجب الضابط ىذا
 (ْ). العراقي المدني القانكف مف( ُٓ) المادةالفقرة )ج( مف  بمكجب

 -:القضاء والية قبول أو اإلرادي الخضوع ضابط .٘
 دكلة لمحاكـ االختصاص عقد إمكانية في المتمثمة اإلرادية بطبيعتو الضابط ىذا كيتميز     
 أف عمى المقارنة التشريعات كتتفؽ،   لكاليتيا الخضكع ضمننا أك صراحة الخصكـ قبؿ معينة

 مف ىك الدكلي الطابع ذات المنازعات في لممحاكـ االختصاص عمى االتفاؽ أك اإلرادم الخضكع
 إذا الدكلية الخاصة المنازعات بنظر الكطنية المحاكـ تختص بمقتضاىا كالتي المستقرة لضكابطا

 (ٓ) . لكاليتيا لمخضكع الخصـك إرادة اتجيت

                                                           

 العدد ( ، ٕ٘) المجمد ،والقانونية االقتصادية لمعموم دمشق جامعة مجمة، القوانين  تنازع أصول،  العيسى  ياسين طالل  ٔ
 . ٖ٘ٔ، ص ٜٕٓٓ،  األول

 . ٙٗٙ ص سابق، المرجع عبداهلل، عزالدين  ٕ
 عمى ترفع التي الدعاوى بنظر المصرية المحاكم تختص" :أنو عمى المصرية المرافعات قانون من( ٖٓ) المادة نصت  ٖ

 في واجًبا تنفيذه كان أو نفذ أو نشأ بالتزام متعمقة الدعوى كانت إذا مصر، في إقامة محل أو موطن لو ليس الذي األجنبي
  ."الجميورية

 إبرامو تم عقًدا التقاضي موضوع كان إذا .ج  ..."أنو عمى العراقي المدني القانون من (٘ٔالفقرة )ج( من المادة ) نصت  ٗ
 " . العراق في وقعت حادثة عن التقاضي كان أو فيو التنفيذ واجب كان أو العراق في

 . ٗٚٗ، صٜٛٛٔ الموصل، جامعة والنشر، لمطباعة الكتب دار مطبعة المدنية، المرافعات النداوي، وىيب آدم  ٘
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ا، المصرم المشرع سار التشريعات ىذه ىدل كعمى  المرافعات قانكف في صراحة نص حيث أيضن
 عمييا النص مف اليدؼ ككاف، (ُ) المصرية لممحاكـ اإلرادم الخضكع إمكاف عمى، ُٖٔٗ لعاـ

ا  حماية ىك النياية في يككف قد النصكص ىذه ىدؼ أف راعى قد المصرم المشرعث أف حي كاضحن
 الخضكع إمكاف مخصـكل أجاز فقد لذلؾ الدكلية التجارة معامالت كتسيير لألفراد الخاصة المصالح
 بيذا األخذ عمى صراحة ينص لـ العراقي المشرع أف نجد حيف يف،  المصرية لممحاكـ االتفاقي
 بو االعتداد إمكاف إلى يذىب العراقي الفقو لكف ، العراقية لممحاكـ االختصاص لعقد الضابط
 إلى المجكء إمكانية تؤكد التي العراقي المدني القانكف ف( مُّ) المادة نص ذلؾ في كسندىـ
ا األكثر الخاص الدكلي القانكف مبادئ  أغمب دامت ما بذلؾ نص كجكد عدـ حالة في شيكعن
 االعتداد مف يمنع ما يكجد ال فإنيا محاكميا اختصاص لعقد الخصـك بإرادة االعتداد تؤكد القكانيف

  (ِ) .العراقية المحاكـ أماـ بو

 في األجنبية األحكاـ تنفيذ قانكف مف( ٕ) المادة نص إلى االستناد يمكف فإنو ثانية جية كمف     
 كافؽ إذا اختصاص ذات تعد األجنبية المحكمة أف عمى منيا )ق( الفقرة في تقضي كالتي العراؽ
 لإلرادة اعترؼ قد العراقي المشرع أف يعني كىذا دعكاه، في األجنبية المحكمة قضاء عمى الخصـك
 األجنبية، المحاكـ لمصمحة العراقية لممحاكـ الثابت االختصاص لسمبان سبب كجعميا بدكرىا

 الخضكع أساس عمى األجنبية المحاكـ اختصاص تكسيع أجاز قد داـ ما ىنا العراقي فالمشرع
 (ٖ).  العراقية لممحاكـ الخضكع ذلؾر أق قد أكلى باب مف يككف فإنو اإلرادم

 
 

 
 
 
 
 

                                                           

ة داخم تكن لم ولو الدعوى في بالفصل الجميورية محاكم تصتخ " أنو عمى المرافعات قانون من( ٕٖ) المادة نصت حيث  ٔ
  ."الضمنية أو الصريحة واليتيا الخصم قبل إذا السابقة لممواد طبًقا اختصاصيا  في

      .ٕٚ، صٕٓٓٓ القاىرة، العربية، النيضة .دار النوعي، الخاص الدولي القانون سالمة، عبدالكريم أحمد  ٕ
 .ٛٚٗالمرجع السابق ، ص  النداوي، وىيب آدم  ٖ
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 الثاني املبحث
 تنازع االختصاص القضائي الدويل

 المطمب األول
 ف تنازع االختصاص القضائي الدولييتعر 

ذلك المبحث من القانون الدولي " بأنو ي يمكف تعريؼ تنازع االختصاص القضائي الدكل      
الخاص الذي يضم القواعد التي تحدد اختصاص المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات ذات 

؛  األجنبي إذا ما عرضت عمييا لمفصل فييا بصفة مبتدأه ويطمق عمى ىذه القواعد العنصر
القواعد المنظمة لالختصاص العام المباشر لممحاكم الوطنية والقواعد التي تحدد القانون الواجب 
التطبيق عمى اإلجراءات المتبعة في نظر المنازعات ذات الطابع الدولي وكذلك آثار األحكام 

 (ُ)". األجنبية
كقكاعد تنازع االختصاص القضائي الدكلي ىي التي تنظـ كيفية حسـ المنازعات المتكلدة عف      

العالقات ذات الطابع الدكلي كالتي يمكف أف تطمؽ عمييا اختصار المنازعات المشتممة عمى 
 فإذا ما طرح أماـ القضاء منازعة ذات عنصر أجنبي تعيف عمى القاضي كقبؿ،   عنصر أجنبي

،  أف يفصؿ فييا أف يبحث أكالن عما إذا كانت تمؾ المنازعة تدخؿ ضمف كالية محاكـ دكلتو أـ ال
كيقـك القاضي بيذا البحث عمى ضكء قكاعد تنازع االختصاص القضائي الدكلي في قانكف دكلتو 
          كالتي تحدد الحاالت التي تختص فييا محاكـ الدكلة بنظر المنازعات المشتممة عمى عنصر 

 (ِ). أجنبي

  -: قواعد االختصاص القضائي الدولي لممحاكم الوطنية
االختصاص القضائي الصفة الكطنية باعتبارىا مف صنع المشرع تنازع تكتسب قكاعد       

الكطني الذم يرسميا ضمف ىامش كاسع مف الحرية المعبرة عف سيادة الدكلة كاستقالليا مما يعني 
دكلة إلى أخرل مف حيث المبدأ، إالَّ أف استقراء التشريعات الداخمية لمعديد اختالؼ تمؾ القكاعد مف 

 (ّ).في األسس كالضكابط التي تقكـ عمييا تمؾ القكاعد  ف الدكؿ يشير حقيقة إلى كجكد تنازعم

                                                           

 . ٜٚ، صٕٙٓٓ، مصر،  دار الكتب القانونية، أشرف عبد العميم الرفاعي، االختصاص القضائي الدولي  ٔ
 .ٜٓ، صٜٔ٘ٛ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ، قواعد االختصاص القضائي في ضوء القضاء والفقو الشواربي عبد الحميد ٕ
، وفقًا لنصوص قانون المرافعات معمقًا عمييا بآراء الفقو وأحكام القضاء  والوالئي حمد مميجي، اختصاص المحاكم الدوليأ  ٖ

 . ٗٛٔ، ص ٜٜٔٔ،دار النيضة العربية، القاىرة 
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حدد الفقو الدكلي في مجاؿ القانكف الدكلي الخاص مجمكعة مف القكاعد العامة التي كقد       
الدكؿ عندما تقكـ بتحديد الحاالت التي تعطي فييا محاكميا الكالية في الفصؿ في تسترشد بيا 

 (ُ) -المنازعات المشتممة عمى عنصر أجنبي كىي عمى النحك اآلتي:

 ضكابط اختصاص تقـك عمى أساس ارتباط اطراؼ النزاع بالدكلة. )مثاؿ الجنسية كالمكطف( .ُ
 نزاع بالدكلة.) مثاؿ: العقارات(ضكابط اختصاص تقـك عمى أساس ارتباط مكضكع ال .ِ
 ضكابط اختصاص تقـك عمى أساس الخضكع االختيارم. .ّ
 ضكابط اختصاص تقـك عمى اعتبارات حسف سير العدالة. .ْ

  -: أوجو التمييز بين قواعد تنازع القوانين وقواعد االختصاص القضائي

كاجب التطبيؽ في النزاع قكاعد االسناد في تنازع القكانيف ترشد القاضي الى القانكف الأف      
أما قكاعد االختصاص القضائي فيي تحدد مدل اختصاص ،  المشتمؿ عمى عنصر أجنبي

 المحاكـ الكطنية بالمنازعات المشتممة عمى عنصر أجنبي. 
أف دكرىا يمتد لتحديد  بمعنى ، قكاعد االسناد في تنازع القكانيف ىي قكاعد مزدكجة الجانبك       

أما قكاعد االختصاص لكطني أك لمقانكف األجنبي ، التطبيؽ سكاء لمقانكف االقانكف الكاجب 
أف دكرىا فقط يقتصر عمى  تكجيو  القضائي الدكلي فيي قكاعد مفردة )أحادية( الجانب بمعنى

قكاعد تعد ، ك  القاضي الكطني الختصاصو القضائي في المنازعات المشتممة عمى عنصر األجنبي
أنيا ال تحسـ النزاع المطركح أماـ  بمعنى، صؿ قكاعد غير مباشرة تنازع القكانيف بحسب األ

أما قكاعد تنازع ،  ، فيي تشير الى القانكف الكاجب التطبيؽ عمى النزاع القاضي مباشرة
االختصاص القضائي فيي قكاعد مباشرة، بمعنى أنيا تفصؿ بطريقة مباشرة في مدل اختصاص 

 (ِ) و.القضاء الكطني بالنزاع المطركح أمام
 
 
 
 

                                                           

 .ٛٙ، صٜٜٛٔمنشورات جامعة دمشق، ، ، الطبعة السادسة  - تنازع القوانين -فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص  ٔ
عكاشة عبد العال، اإلجراءات المدنية والتجارية الدولية في دولة اإلمارات العربية المتحدة )دراسة مقارنة(: االختصاص  ٕ

 . ٖٛٔ، ص ٕٓٓٓ، لبنان  منشورات الحمبي الحقوقية، تنفيذ األحكام األجنبية، الطبعة األولى  -القضائي الدولي 
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 المطمب الثاني
  التكامل والتنسيق والتوازن بين قواعد االختصاص القضائي الدولي

 

 االجنبية أف المحكمة عميو قكاعد االختصاص القضائي الدكليعني مبدأ التكامؿ الذم تقـك ي     
القضاء ىيئات عندما تككف إال  ى الدعاكل المعركضة أمامياكالمحاكمة عمال يمكنيا التحقيؽ 
كيعكس المبدأ تفضيؿ  ، رغبة حقيقية في ذلؾ ةعمى المحاكمة أك غير راغب ةالكطني غير قادر 
كقد صيغ ذلؾ المبدأ  ، كالمحاكمة عمييا في البمد الذم ارتكبت فيو الدعاكلالتحقيؽ في تمؾ 

القضائي مبدأ االختصاص  إذ أف االجنبية ،باعتباره أحد مبادئ قبكؿ الدعكل أماـ المحكمة 
عمييا ىك الممجأ األخير الذم تنص عميو كثير مف األنظمة الجنائية الكطنية حينما يتعذر  الدكلي

(، أك الجنسية كقعت فييا الدعكلفي الدكلة التي  استنادا إلى مبدأ اإلقميمية ) النظر في الدعاكل
ة )في الدكلة التي ينتمي ( أك الجنسية السمبيصاحب الدعكلاإليجابية )في الدكلة التي ينتمي إلييا 

القاضي مف النظر في الدعاكل  ييمٌكف القضائي الدكليفمبدأ االختصاص ،  عميو( المدعىإلييا 
األساسية التي يرتكبيا في دكلة أجنبية أحد األجانب ضد ضحايا أجانب عندما ال يككف ألم منيما 

 (ُ).صمة بالدكلة األجنبية

مف قانكف يفضي الى تداخؿ  بأكثرية التصاؿ عناصرىا ف اتصاؼ العالقة بالصفة الدكلإ     
حث عف كسيمة اك باختصاص كؿ منيا في حكميا مما يطرح ذلؾ التنازع ،كمف ثـ ضركرة ال

، كصكال الى تناسؽ تطبيؽ تمؾ القكانيف ، كعمى نحك عادؿ ،كتكجد   طريقة لحؿ التنازع
القكانيف، كىما القكاعد المكضكعية تحقيؽ التناسؽ في تطبيؽ   لحؿ التنازع كمف ثـ  كسيمتيف

 (ِ) . كقكاعد تنازع القكانيف

   -: القواعد الموضوعية
كىذه القكاعد تقضي بالحؿ المباشر كالفكرم لمتنازع لذا يصطمح عمييا بقكاعد التطبيؽ الفكرم ك     

، كما يصطمح عمييا بقكاعد في الغالب بقكاعد االمف المدني كالشرطةالمباشر كتتمثؿ ىذه القكاعد 
الدكلي الخاص المادم، كتمتاز بانيا قكاعد حؿ مباشر لمنزاع كمفردة الجانب أم انيا   القانكف

تقرر اختصاص قانكف دكلة ما بصكرة مباشرة، كتجد مصدرىا في االتفاقيات الدكلية كالقكاعد 

                                                           

 .ٜٛ، ص ٜٜٚٔلى، دار النيضة العربية ، القاىرة ، محمد حافظ غانم، الوجيز فى القانون الدو   ٔ
 . ٚ٘ٙ ص سابق، المرجع عبداهلل، عزالدين  ٕ
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كمف ىذه  كمنيا الشيكات ، التجارية باألكراؽالمتعمقة بالنقؿ الجكم كالبحرم كتمؾ المتعمقة 
ىذه  ، كما يمكف اف يككف مصدرُُّٗكلعاـ  َُّٗاتفاقية كارشك لعاـ   االتفاقيات

احكاـ القضاء الكطني، كمكقؼ القضاء الفرنسي مف جكاز االتفاؽ عمى التحكيـ في   القكاعد
ؾ شرط الدفع العقكد الدكلية حيث تقر ىذه القاعدة بصفة شرط التحكيـ في مثؿ ىذه العقكد، ككذل

 (ُ)بسعر الذىب اذا كرد في عقد دكلي كبطالنو اذا كرد في عقد داخمي.

 -: قواعد تنازع القوانين ) قواعد االسناد(
قكاعد القانكف   اف قكاعد االسناد اصطالح فقيي، كاالسـ العممي ليا عمى مستكل التشريع    

( مف القانكف ُ/ُّفي المادة )  حيث اعتمد المشرع العراقي ىذا االصطالح الدكلي الخاص ،
تطبؽ منيا القكاعد  فإنماالمدني التي نصت عمى )اذا تقرر اف قانكف اجنبيا ىك الكاجب التطبيؽ 

الخاص( كما ذىبت الى نفس المعنى باقي   المكضكعية دكف تمؾ التي تتعمؽ بالقانكف الدكلي
 ما يصطمح عمييا بعض الفقياء بقكاعد تنازع القكانيف.التشريعات العربية ك

تمك القواعد التي يضعيا المشرع الوطني في كل دولة ميمتيا " كتعرؼ ىذه القكاعد بانيا      
القوانين مالئمة ليا ،وتنتيي ميمتيا  ألكثراو وظيفتيا اسناد عالقة قانونية ذات عنصر اجنبي 

لذا تسمى بقكاعد االسناد بالنظر  (  ِ)"  د لو االختصاصميمة القانون المسن ألتبد باإلسناد
تفض التنازع، كقد استعمؿ االصطالح  ألنياا االسنادية ، كما تسمى بقكاعد تنازع القكانيف يلميمت

ا دكلة لتسكية المنازعات االستثمارية بيف الدكلة كرعاي ُٓٔٗاالخير مف قبؿ اتفاقية كاشطف لعاـ 
المسائؿ التي يحصؿ في نطاقيا التنازع عمى   كبناء عمى ذلؾ تككف( منيا ، ِْاخرل في المادة )

مسائؿ ،  مسائؿ العقكد، مسائؿ االحكاؿ العينية ،  مسائؿ االحكاؿ الشخصيةىي )   خمسة فئات
 (ّ).( مسائؿ الشكؿ،  الغير عقدية

 
 
 

                                                           

 .ٔٚالمرجع السابق ، ص فؤاد ديب،  ٔ
،  كمية القانونغير منشورة ، رسالة ماجستير ، تنازع القوانين في مسائل الميراث والوصية ، نصور يحيى عبد اهلل محمد م  ٕ

 .  ٖ٘ص، ٕٕٓٓ، جامعة الموصل 
 .ٖٜٔالمرجع السابق ، ص حمد مميجي،أ  ٖ
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 المطمب الثالث

 . وقيام النزاع امام محكمتيناالحالة لالرتباط التكييف و 
اسناد العالقة ذات البعد الدكلي لقانكف دكلة ما ال يتـ بصكرة مباشرة انما بعد اجراء عممية إف     

 فنية اكلية عمييا يتكقؼ اختيار قاعدة اسناد دكف غيرىا يصطمح عمييا بالتكييؼ اك
دىا، كال يعني االمسندة تمييدا إلسنكمف خالليا يتـ تصنيؼ العالقة ضمف احد االفكار  ، التصنيؼ

 يفاإلسناد بمثابة عرض االختصاص التشريع، االسناد تطبيؽ القانكف المسند اليو االختصاص 
فاذا قبؿ االختصاص  ، كعمى االخير اف يختار بيف قبكلو اك رفضو لذلؾ االختصاص، لقانكف ما 

مف طبيعة اخرل يصطمح عمييا   اما اذا لـ يقبمو يمكف اف تعترض القاضي اشكالية، يطبؽ 
 .باإلحالة 

 -: التكييفمفيوم 
 لمتكيؼ نكعاف تكييؼ اكلي كتكييؼ ثانكم.     

: يعني عممية فنية اكلية سابقة عمى االسناد كتفيد تحديد طبيعة العالقة القانكنية ذات  االول
 إلسنادىاالعنصر االجنبي لغرض اعطائيا الكصؼ القانكني الحد االفكار المسندة تمييدا 

لمقانكف الكاجب التطبيؽ، فيك يعني تكصيؼ العالقات القانكنية لمكشؼ عف طبيعتيا كمف 
قكاعد  إلعماؿ  المالئمة ليا ، كبيذا المعنى يعد التكييؼ البداية  ثـ اختيار قاعدة االسناد

ف تـ التكييؼ بالشكؿ الصحيح فينسحب ذلؾ عمى االسناد كام خطأ في ، فإاالسناد 
ينصرؼ الى االسناد كىذا يعني اف التكصيؼ الخاطئ لمعالقة يترتب عميو اختيار التكييؼ 

 بخطأخاطئ لمفكرة المسندة كمف ثـ قاعدة االسناد كبعده يصبح تطبيؽ القاعدة مشكب 
 (ُ)يخضع لرقابة المحاكـ العميا الف اعماؿ القكاعد مسالة قانكنية.

قاضي النزاع   عمى عممية االسناد يجرييا  الحقواما التكييؼ الثانكم فيك عممية فنية  : الثاني
بمكجب القانكف المختص بحكـ النزاع الغرض منيا البحث عف القكاعد المكضكعية في 

  ( ِ). القانكف الذم سيحكـ النزاع كالمالئمة لمعالقة 
   -تشتمؿ القكاعد الكاجبة التطبيؽ لمتكييؼ عمى ما يأتي :     

                                                           

 . ٙٓٔ، ص المرجع السابق،  محمد حافظ غانم  ٔ
 .ٓٙٙ ص سابق، المرجع ، عبداهلل عزالدين  ٕ
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لقكاعد القانكف المقارف أم اف ىنا التكييؼ يخضع :  ارنخضوع التكييف لمقانون المق .ُ
القاضي يقـك بتكصيؼ العالقة في ضكء مفاىيـ عالمية بمعزؿ عف المفاىيـ الكطنية الكاردة 
في قانكنو فالقاضي سكؼ ال يتردد في تكييؼ أم عالقة كاف لـ يجد ليا تنظيـ في قانكنو 

 ( ُ). كف المقارف الداخمي طالما اف ليا كجكد بحسب المفاىيـ العالمية الكاردة في القان
بحسب ىذا االتجاه فاف القانكف الذم تستند اليو :  خضوع التكييف لمقانون الذي يحكم النزاع .ِ

قكاعد اسناد قاضي النزاع ىك المختص في حكـ التكييؼ كيبرر اصحاب ىذا   االختصاص
اجمالي اف اسناد العالقة لقانكف ما يقتضي اف يككف اسناد   االتجاه كجية نظرىـ بالقكؿ

لمعالقة فيحكميا القانكف بشكؿ كامؿ مف الناحية الفنية )التكييؼ( كمف الناحية المكضكعية 
حكـ النزاع المتعمقة بالعالقة كاف تجزئة حكـ العالقة كتكزيعيا بيف قانكف القاضي ك القانكف 

عدد الذم يحكـ النزاع يفضي الى تعدد اكصاؼ العالقة القانكنية بتعدد القكانيف كمف ثـ ت
الحمكؿ ك بعدىا تطبيؽ قانكف غير مختص اك تطبيؽ القانكف المختص خارج النطاؽ الذم 

عف ارادة مشرعو كىذا سيفكت الغرض مف قكاعد االسناد  اقرره مشرعو فيك تطبيؽ قانكف رغم
  (ِ).  ألطرافيامعيا كيحقؽ العدالة  يتالءـربط العالقة بالقانكف الذم  التي ميمتيا

بحسب ىذا االتجاه يككف تحديد طبيعة العالقة بمكجب :  قانون القاضيخضوع التكييف ل .ّ
قكاعد قانكف قاضي النزاع أم اف القاضي ينظر لمعالقة مف خالؿ المفاىيـ الكطنية الكارد في 
قانكنو الداخمي فيك يطبؽ االفكار ك المبادئ ك القكاعد في القانكف االخير عند عممية التكييؼ 

الرام بالقكؿ اف اسناد االختصاص في عالقة ما مف قبؿ قاضي النزاع اصحاب ىذا  كيبرر
بمكجب قكاعد اسناده ىك تنازؿ عف حكـ المسائؿ المكضكعية في العالقة اما المسائؿ الفنية 
المتمثمة بالتكييؼ فتبقى محككمة بمكجب قانكف القاضي فتحديد المسالة عمى انيا اىمية 

 (ّ)كف القاضي.بحسب الكصؼ الذم يحدده قان  يككف
  

                                                           

دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحمول  -وتنازع االختصاص القضائي الدولي محمد مبروك الالفي، تنازع القوانين  ٔ
 . ٕٛ، صٜٜٗٔمنشورات الجامعة المفتوحة، ،  - التشريع الميبي الوضعية المقررة في

   -االختصاص القضائي الدولي بمنازعات المسؤولية التقصيرية الموضوعية" ، مصمح أحمد الطراونة، الحجايا نور حمد  ٕ
 ، ٖٓ، السنة ٗ، بحث منشور في مجمة الحقوق، مجمس النشر العممي، جامعة الكويت، العدد "  دراسة في القانون األردني

 .ٜٔٔ، ص ٕٙٓٓ
 .ٖٛمحمد مبروك الالفي ، المرجع السابق ، ص  ٖ
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 -: مفيوم االحالة
تطبيق قواعد اإلسناد في قانون الدولة األجنبية الذي تحدد إختصاصو " اإلحالة معناىا      

 (ُ)".  بناءًا عمى قواعد إسناد قانون القاضي وصواًل إلى تحديد القانون المختص بشكل نيائي
اإلحالة أك ترفضيا إنما يقصد بيا دكلة الحظ ىنا أف الدكلة التي تتبنى مكقفان إيجابيان مف كي

القاضي مف دكف غيرىا، مضافان إلى أف أغمب الدكؿ ال تأخذ باإلحالة إاٌل إذا كانت إحالة بالرجكع 
 .أم بإرجاع االختصاص التشريعي إلى قانكف القاضي

عد اف االحالة ال تظير في ظؿ تشابو قكاعد االسناد بيف الدكؿ كىذا يعني اذا كانت قكا     
االسناد في دكلة قاضي النزاع تقر نفس الحكـ الذم تقرره قكاعد اسناد القانكف المسند لو 
االختصاص فستككف النتيجة ىي تطبيؽ القكاعد المكضكعية في القانكف المسند لو االختصاص 
كما ىك الحاؿ في قكاعد االسناد العراقية كفي بقية التشريعات العربية أم اف الدكؿ المتقاربة 

ضاريا تطرح قكاعد اسناد متشابو كمف ثـ ال تظير فييا مسالة االحالة كىذا يعني اف ىناؾ ح
 (ِ) -شركط يستمـز تظير تكافرىا لظيكر االحالة ىي:

اختالؼ حكـ قكاعد االسناد في دكلة قاضي النزاع عف الحكـ الذم تقرره قكاعد االسناد في  .ُ
  المسند لو االختصاص. القانكف

  قكاعد االسناد في القانكف المسند لو االختصاص قبؿ تطبيؽ قكاعده المكضكعية.اعتماد حكـ  .ِ
تخمي قكاعد اسناد القانكف المسند اليو االختصاص لحساب دكلة قانكف قاضي النزاع اك  .ّ

  لحساب قانكف اخر.
عنو مف قبؿ قكاعد   ىقبكؿ قانكف قاضي النزاع اك القانكف االجنبي لالختصاص المتخم .ْ

 لو االختصاص. القانكف المسند االسناد في
تسعى قكاعد تنازع االختصاص القضائي لفض التزاحـ بيف محاكـ دكؿ مختمفة تسعى      

جميعيا لالختصاص بنظر النزاع كذلؾ عف طريؽ تحديد مجاؿ كالية محاكـ مختمؼ الدكؿ بنظر 
فإف قكاعد تنازع ، المنازعات ذات الطابع الدكلي . كبالرغـ مف أتحاد المشكمتيف في الطابع 

التقميدم  وكفي ىذا الصدد يجمع بالفق،  االختصاص القضائي تختمؼ عف قكاعد تنازع القكانيف
عمى أف قكاعد تنازع االختصاص القضائي ىي قكاعد مكضكعية تتكفؿ مباشرة بتحديد الحاالت 

                                                           

 .ٖٙٚ، ص ٜٛٗٔ، مطبعة التفيض ، بغداد ، ٕ، طٕالقانون الدولي الخاص ، ج ،جابر جاد عبدالرحمن   ٔ
 .ٙٚالمرجع السابق ، ص  فؤاد ديب،  ٕ
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ضي أف التي يختص القضاء الكطني فييا بفض النزاع أم أف ليا مضمكنا مكضكعي يستطيع القا
يستند اليو لمحكـ باختصاصو أك بعدـ اختصاصو أما قكاعد تنازع القكانيف فميس ليا مضمكف 
مكضكعي إذا أف حؿ ىدفيا تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى النزاع دكف النفقات لمحمكؿ 

 (ُ) . المكضكعية التي يتضمنيا ىذا القانكف

تنازع االختصاص القضائي الدكلي مف حيث أنيا كذلؾ تختمؼ قكاعد تنازع القكانيف عف قكاعد     
تككف عادة قكاعده مزدكجة الجانب أم أنيا تقـك ببياف حاالت تطبيؽ القانكف الكطني كبياف حاالت 
تطبيؽ القانكف األجنبي كفقا لضابط اسناد كاحد أما قكاعد تنازع االختصاص القضائي فيي تقتصر 

تجاكز ىذا النطاؽ إلى تحديد اختصاص محاكـ الدكؿ عمى تحديد اختصاص المحاكـ الكطنية كال ت
يف قكاعد االختصاص بلالختالؼ  وإال أنو ينبغي أيراد بعض التحفظ عمى ىذه الكج،  األجنبية

القضائي الدكلي كقكاعد تنازع القكانيف فتمؾ األخيرة تتسـ عادة بككنيا مزدكجة الجانب كلكنيا 
 (ِ). ليست كذلؾ في جميع األحكاؿ

قكاعد االختصاص القضائي الدكلي تقـك بتحديد مجاؿ كالية المحاكـ الكطنية بنظر  أف     
المنازعات ذات الطابع الدكلة كىي تعد مف أىـ قكاعد القانكف الدكلي الخاص مف الناحية العممية 
ذلؾ أف تحديد المحكمة التي ينعقد ليا االختصاص بنظر النزاع ذم العنصر األجنبي يتكقؼ عميو 

لنيائي ليذا النزاع . كيرجع ذلؾ سكاء الختالؼ قكاعد األسناد مف دكلة ألخرل في مسألة الحؿ ا
 (ّ) . معينة أك سكاء الختالؼ كيفية أعماؿ ىذه القكاعد

مسائؿ األحكاؿ  - كجميكرية مصر العربية -فعمى سبيؿ المثاؿ تخضع كثير مف الدكؿ       
فمك فرضنا أف  ، لقانكف المكطف مثؿ بريطانياخرل الشخصية لقانكف الجنسية بينما تخضعيا دكال أ

يطبؽ  متطميؽ مف زكجتو فإف القاضي المصر رفع دعكل أماـ المحاكـ المصرية طالبا ال ايطاليان 
كلما كاف ، قاعدة اإلسناد المصرم كىي تقضي بتطبيؽ قانكف جنسية الزكج أم القانكف اإليطالي 

فإف القاضي المصرم قد يرفض  ، في أضيؽ حدكد ىذا القانكف األخير ال يسمح بالتطميؽ إال
حيف أنو لك رفع ىذا اإليطالي دعكل التطميؽ أماـ المحاكـ اإلنجميزية فإف  في ، دعكل التطميؽ

فإف ىذه األخيرة ستطبؽ  البريطانيةىذه األخيرة ستطبؽ قكاعد اإلسناد اإلنجميزم أماـ المحاكـ 

                                                           

 .ٜٗالمرجع السابق ، ص ،الشواربي عبد الحميد  ٔ
 .ٓٓٔالمرجع السابق ، ص أشرف عبد العميم الرفاعي،  ٕ
 .ٕٖٔالمرجع السابق ، ص عكاشة عبد العال،  ٖ
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فمك فرض ككاف ، ؽ قانكف المكطف في مسائؿ التطميؽ كىي تقضي بتطبي البريطانيةقكاعد اإلسناد 
يمكنو حينئذ الحكـ  البريطانيىذا اإليطالي متكطنا في دكلة يبيح قانكنيا التطميؽ فإف القاضي 

المحكمة المختصة إلى اختالؼ الحؿ  بالتطميؽ مف ذلؾ يتضح كيؼ يؤدم االختالؼ في تحديد
اجع الختالؼ قكاعد االسناد في مسألة معينة مف دكلة النيائي المطبؽ في النزاع ذلؾ االختالؼ الر 

أف تحديد المحكمة المختصة ال يستتبع بالضركرة تطبيؽ قانكف تمؾ المحكمة عمى ك  ( ُ). ألخرل
مكضكع النزاع فالقاضي المطركح عميو النزاع يمجأ لقكاعد اإلسناد في قانكف لتعييف القانكف الكاجب 

ذا حدث كاشارت قاعدة االسناد إلى التطبيؽ الذم قد يككف قانكنان آ خر غير قانكف دكلة القاضي كا 
تطبيؽ قانكف القاضي فإف مثؿ ىذا التالـز يككف نتيجة عرضية أدل الييا تطبيؽ قكاعد اإلسناد في 

 (ِ) . قانكف القاضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٓٔالمرجع السابق ، ص أشرف عبد العميم الرفاعي،  ٔ
 .ٕٜٔالمرجع السابق ، ص  حمد مميجي،أ  ٕ
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 لثاملبحث الثا 
 اعتبارات العدالة يف حتديد االختصاص القضائي الدويل

 
 

اف قكاعػػػد االختصػػػاص القضػػػائي الػػػدكلي فػػػي كػػػؿ دكلػػػة تعمػػػؿ عمػػػى تحديػػػد مػػػا يػػػدخؿ ضػػػمف       
نطػػاؽ ىػػذا االختصػػاص لمحػػاكـ تمػػؾ الدكلػػة ، كاعتبػػارات العدالػػة ىػػي احػػدل اىػػـ األسػػس كالمبػػادئ 
العامػػة التػػي يسػػتند إلييػػا المشػػرع عنػػد كضػػع قكاعػػد ىػػذا االختصػػاص ، كىػػذه االعتبػػارات تتمثػػؿ فػػي 

بػػدأ حسػػف سػػير العدالػػة مػػف خػػالؿ تكحيػػد الخصػػكمة القضػػائية كمنػػع تعػػارض السػػعي الػػى تحقيػػؽ م
االحكػػاـ ككػػذلؾ ضػػركرة التعػػاكف القضػػائي بػػيف محػػاكـ الػػدكؿ المختمفػػة فيمػػا ييػػدؼ الػػى تمكػػيف ىػػذه 
المحػػاكـ مػػف السػػير فػػي اجػػراءات الػػدعكل المرفكعػػة اماميػػا عمػػى الكجػػو االكمػػؿ ، فضػػالن عػػف منػػع 

د ضػابط اسػتثنائي لالختصػاص القضػائي الػدكلي يمكػف مػف ال تمكػنيـ انكار العدالة عف طريؽ ايجا
 القكاعد االخرل ليذا االختصاص مف المجكء الى القضاء الستعادة حقكقيـ.

اعتبارات  لتكضيحكبناء عمى ذلؾ سنتطرؽ في ىذا المبحث الى دراسة مطمبيف رئيسييف       
تحقيؽ االختصاص القائـ عمى ي ، ىما ي تحديد االختصاص القضائي الدكلالتي تدخؿ ف العدالة

 . انكار العدالةتالفي  االختصاص القائـ عمى ، كحسف سير العدالة 
 

 المطمب األول
  حسن سير العدالة تحقيق االختصاص القائم عمى 

 تطبيؽ ىي قضائية سمطة لكجكد االساسية الغاية اف كقضاء كقانكنان  فقيان  عميو المتفؽ مف    
 شأنيا مف التي كالقرارات االحكاـ كاصدار المنازعات في كالفصؿ الجميع ، عمى القانكف احكاـ
 كالخاصة، العامة الحقكؽ كضماف العدالة كتحقيؽ الكافة عمى كسكاده القانكف سيادة مبدأ تطبيؽ

 عدـ لضماف كالتنفيذية التشريعية السمطتيف اداء عمى كرقابة كالمشركعية الشرعية كضماف
 ال قضائي قرار اك حكـ ألم ةقيم ال كبالتالي القانكف، حكـ خالؼ عمى لصالحياتيما ممارستيما

الكطنية  فيانك الق تحرص ما كىذا،  امتناع اك مماطمة اك تأخير اك ابطاء دكف كتنفيذه احترامو يتـ
 الحديثة الكطنية كالدساتير الدكلية المكاثيؽ تدأك، إذ  ةخاصال ـاحكاأل كأفراد عميو النص عمى
 األفراد لحقكؽ ميمة كضمانة القانكف لدكلة أساسيان  مظيران  باعتباره القضاء، استقالؿ مبدأ عمى

 القضائية الدعكل كأطراؼ المحكمة تتمتع أف  :أساسية بصفة المبدأ ىذا كيعني . كحرياتيـ
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 لممحكمة المستقؿ القضائي العمؿ يمنح كأف الدعكل، سير أثناء تدخؿ أم عف التاـ باالستقالؿ
 ( ُ).  مشركعية كذات إلزامية سمطة

 كبإجراءات الجميع أما مفتكحة محاكمو يجعؿ أف عمى دكلة كؿ في الكطني المشرع يحرصك      
ا منيا الغرض ألف كسيمة يسيرة  نشر يتعطؿ أف يجكز كال أصحابيا، إلى الحقكؽ إيصاؿ ىك دائمن
 ىناؾ فإف كعميو،   جميعيـ أك الخصـك ألحد األجنبية الصفة أك الدكلية الحدكد بسبب العدالة
 التي الضكابط مف أم تكافر لعدـ الدكلة محاكـ اختصاص في المنازعة فييا تدخؿ ال حاالت

 لسرعةان تحقيق ذلؾ مف الرغـ عمى بيا تختص الدكلة محاكـ فإف ذلؾ كمع سابقنا، عرضناىا
حقاؽ اإلنجاز التدابير التحفظية كالمؤقتة  في الحاؿ ىك كما األحكاـ، تضارب مف كمنعنا العدالة، كا 
 (ِ) .األصمية بالدعكل المرتبطة كالطمبات،  العارضة كالطمبات

 بناء الكطنية لمحاكميا الدكلي القضائي االختصاص عقد التشريعات مف الكثير أكدت كقد     
 المحاكـ باختصاص يقضي صريحان  نصان  يكرد لـ فإنو العراقي المشرع أما،  الضابط  ىذا عمى

 األجنبي عمى تقاـ التي كالمرتبطة العارضة كالطمبات التدابير التحفظية كالمؤقتة في لمنظر العراقية
 مبادئ اتباع تكجب كالتي العراقي المدني القانكف مف( ُّ) المادة لنص اكتطبيق لكنو العراؽ، في

 كنظرنا القانكف، ىذا في نص بشأنيا يرد لـ التي األحكاؿ فيان شيكع األكثر الخاص الدكلي القانكف
 بنظر مختصة دعت العراقية المحاكـ فإف ان دكلي كالمستقرة الشائعة المبادئ مف االختصاص ىذا ألف
 .الذكر اآلنفة( ُّ) لممادة طبقنا الدعاكل ىذه

 -اآلتي :أف مبدأ حسف سير العدالة في االختصاص القضائي الدكلي يتمثؿ في         
  -:التدابير التحفظية والمؤقتةاالختصاص في اتخاذ  .ُ

مختمف التدابير التي ال يحتمل اتخاذىا التراخي أو " يقصد بالتدابير التحفظية كالمؤقتة بداية     
  (ّ) ."  حرصا عمى سير العدالة البطء لما يخشى فييا من فوات لموقت

                                                           

 الحقوق، معيد،   اإلنسانية والكرامة القضاء استقالل مبادرة مفاىيمية، ورقة  :فمسطين في القضاء استقالل منصور، كميل  ٔ
 . ٓٔ، صٕٔٔٓ  اهلل، رام ،بيرزيت جامعة

 .ٕٓ٘ص ،ٜٛٛٔ، بغداد ، ٔط الثاني، الكتاب الخاص، الدولي القانون ، الداودي غالبو اليداوي  حسن  ٕ
دار الفكر ،  الدوليةلقبول التحكيم في منازعات التجارة  الدولية الفعالية ، الدين ومحمود مصيمحيصالح الدين جمال   ٖ

  . ٘ٙٔ، ص ٕٗٓٓ، القاىرة ، ٔط، الجامعي 
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حالة بضاعة سريعة كمثاؿ التدابير التحفظية: بيع الشيء محؿ النزاع خشية التمؼ أك إثبات   
التمؼ، أما مثاؿ اإلجراءات الكقتية فيك األمر بالنفقة الكقتية لمزكجة أك األمر بتسميميا األشياء 

 الالزمة الستعماليا اليكمي كذلؾ أثناء دعكل التطميؽ أك االنفصاؿ.
ة نطاؽ االختصاص بالتدابير التحفظيكتتبايف التشريعات القضائية لكؿ دكلة في تحديد        
اختياريا لسمطة قضاء دكلة معينة لإلرادة دكر في الخضكع ، حيث جعؿ المشرع اليمني  كالمؤقتة

ككفقا لذلؾ فإف ، بو لدل غالبية فقو القانكف الدكلي الخاص  ان ف ىذا المبدأ أصبح مسممأل
االختصاص القضائي لممحاكـ اليمنية يثبت إذا ما قبؿ الخصـ األجنبي الخضكع اختياريا لسمطة 
القضاء اليمني كلك لـ يكف ىناؾ ثمة ضابط آخر مف ضكابط االختصاص السابؽ اإلشارة إلييا 

                  نص عمى: ( مف قانكف المرافعات كالتي تُٖكقد قرر ىذا المبدأ المشرع اليمني في المادة )
تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخمو في اختصاصيا طبقا لممواد ) 

 (ُ) (.السابقة إذا قبل المدعى عميو واليتيا صراحة أو ضمنا

إف مف مقتضيات حسف سير العدالة اختصاص المحاكـ اليمنية باألمر باإلجراءات كما      
، كفقا لما جاء في  فظية التي تنفذ في اليمف كلك كانت غير مختصة بالدعكل األصميةالكقتية كالتح

 (ِ) يمني(.المرافعات مف قانكف ال (ّٖمادة )ال
( مف قانكف ٗنصت المادة )كقد أخذ القضاء السكرم بالتدابير التحفظية كالمؤقتة ، حيث     

المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية تختص "  عمى أف  السكرمأصكؿ المحاكمات المدنية 
 (ّ) ." والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى األصمية

اتخاذ يحؽ لممحاكـ السكرية  أعاله ، فإنو (ٗ)ادة مالنص لمف إطالؽ  ككفقا لما جاء       
بصدد دعاكل التدابير التحفظية كالمؤقتة سكاء أكانت في معرض قضايا األحكاؿ الشخصية أـ 

األحكاؿ العينية، كيستكم في ذلؾ أيضان أف تككف محاكـ الدكلة السكرية مختصة بنظر الدعكل 
األصمية أك أال تككف كذلؾ، كذلؾ باعتبارىا المكاف األقرب إلى مكقع الخطر مما يعني أنيا األكلى 

 باتخاذ مثؿ تمؾ التدابير.
 

                                                           

و أثرىا عمى تنفيذ االحكام  اليمنيةدراسة حول ضوابط االختصاص القضائي الدولي لممحاكم أمين حفظ اهلل الربيعي ،   ٔ
  http://ameenlawyer.blogspot.com -، الموقع االلكتروني : باليمن األجنبية

 .ٕٖٚ، ص  السابقالمرجع أمين حفظ اهلل الربيعي ،   ٕ
 . ٖٙٛالمرجع السابق ، ص  ، حافظ عبدالكريم ممدوح  ٖ

http://ameenlawyer.blogspot.com/
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 -: االختصاص في حاالت االرتباط .ٕ
لممادة السابقة الخاصة بالتدابير التحفظية كالمؤقتة يشترط المشرع السكرم لمنح  خالفان      

االختصاص لممحاكـ السكرية في الطمبات المرتبطة كبعض المسائؿ الفرعية المتعمقة بالدعكل 
األصمية أف تككف تمؾ الدعكل داخمة في اختصاصيا بحسب قكاعد االختصاص القضائي الدكلي، 

، إذ  االختصاص في الدعاكل المرتبطة، مثؿ  ا إلى نكع معيف مف المسائؿكأف ينصرؼ مكضكعي
إذا رفعت لممحاكم " ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات السكرم عمى أنو: ُ/َُنصت المادة )

السورية دعوى من دعاوى األحوال الشخصية الداخمة في اختصاصيا فإنيا تكون مختصة 
عمى دعوى المدعي. وفي كل طمب مرتبط في ىذه  بالفصل في كل طمب يرفعو المدعى عميو رداً 

 -كمف أمثمة ىذه الطمبات : (ُ) ."  الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيو
كمثاليا عندما يرفع الزكج دعكل  -:الطمبات التي يرفعيا المدعى عميو ردًا عمى دعوى المدعي -

 طاعة عمى زكجتو فترد  عميو بطمب الطالؽ.
فاالرتباط  -: المرتبطة بالدعوى األصمية التي يقتضي حسن سير العدالة النظر فيياالطمبات  -

يتحقؽ عادةن عندما تككف ىناؾ كحدة في المكضكع أك السبب أك األطراؼ بيف الدعكييف، كمف 
أمثمة االرتباط: دعكل المككؿ عمى الككيؿ بتقديـ حساب أك برد المستندات التي سمميا إليو 

 (ِ) ة، كدعكل الككيؿ عمى المككؿ بطمب مصاريفو كأتعابو.بمناسبة الككال

( قانكف ِ/َُنصت ـ) -رعية المتعمقة باألحوال الشخصية:االختصاص في المسائل الف -
إذا رفعت لممحاكـ السكرية دعكل مدنية أك تجارية داخمة »أصكؿ محاكمات سكرم عمى أنو 

المسائؿ الفرعية المتعمقة باألحكاؿ في اختصاصيا فإنيا تككف مختصة كذلؾ بالفصؿ في 
 (ّ)«.الشخصية لألجانب الخاضعيف لقانكف مدني

ارتباط بيف الدعكل األصمية كالطمبات العارضة  كجكدالى حالة أما المشرع اليمني فقد أشار        
تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل )  -( مف قانكف المرافعات بقكلو:ِٖفي المادة )، 

 مبررا ذلؾ ( ْ). (لية والطمبات العارضة المرتبطة بالطمبات األصمية إذا كانت مختصة بيااألو 
 تحقيؽ كحدة الخصكمة كحسف سير العدالة، كقد قرر المشرع اليمني ذلؾ  بالحاجة الى

                                                           

 .ٛٙٔ، المرجع السابق ، ص صالح الدين جمال الدين ومحمود مصيمحي  ٔ
 .ٗٓٔالمرجع السابق ، ص ،الشواربي عبد الحميد  ٕ
 .ٕ٘ٚالمرجع السابق ، ص ، الداودي غالبو اليداوي  حسن  ٖ
 . السابقالمرجع أمين حفظ اهلل الربيعي ،   ٗ
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 المطمب الثاني
  االختصاص القائم عمى تالفى إنكار العدالة

القانكف كجكد ضابط أخر باإلضافة إلى الضكابط السابؽ اإلشارة إلييا يقـك ىذا  ءيرل فقيا     
إلى قضاء دكلة  ءالمجك كىذا في كؿ حالة يستحيؿ فييا  الضابط عمى أساس تالفي إنكار العدالة

أخرل لفض المنازعات فيثبت االختصاص ىنا لمحاكـ الدكلة بسبب ىذه االستحالة كتفاديان لترؾ 
اض يفصؿ في منازعاتيـ كيشمؿ ىذا الضابط الدعاكل المتعمقة باألحكاؿ الخصـك دكف ق

 (ُ) الشخصية.
 ضابط أم تحقؽ عدـ مف الرغـ عمى اختصاصيا األحياف بعض في الكطنية المحاكـ تعقد     
 الكطني القضاء يككف ال عندما يحدث كىذا .العدالة إلنكار تفادينا كذلؾ السابقة الضكابط مف
 القضاء يككف ال قد كما السابقة، المعتادة الضكابط بالحسباف أخذنا ما إذا الدعكل بنظر اصمخت

ا األجنبي  العالقة تككف كبذلؾ .القضاء كىذا المنازعة بيف جدم رباط أم لتخمؼ بالمنازعة مختصن
  مف عميو يترتب كما الكضع ليذا كتفاديا،  بيا ليفصؿ مختص قاضو  بال األجنبي العنصر ذات
 في الكطني المشرع يعترؼ لذا،  الدكلي الصعيد عمى لو قضائية حماية كجكد دكف حؽ كجكد
 ضابط عمىبناء  الفركض ىذه في لمحاكمو الدكلي القضائي االختصاص بانعقاد الدكؿ مف العديد
 (ِ).  العدالة إنكار تالفي

ف كانت       كمجمؿ القكؿ ىنا أف ضكابط االختصاص القضائي الدكلي السابؽ الحديث عنيا كا 
تعتبر مف قبيؿ الضكابط العامة المسمـ بيا كعادة ما تستند إلييا الدكؿ عند قياميا بتحديد قكاعد 

تضع القكاعد التي تحدد بمكجبيا االختصاص لقضائيا الكطني إال أنو كمع ذلؾ فإف الدكؿ عندما 
اختصاص قضائيا الكطني فإنيا تجرل ذلؾ التحديد بالقدر الذم يحقؽ ليا مصالحيا، أم أف كؿ 
دكلة تنظر لألمر ىنا مف زاكية كاحدة كىك ما قد يترتب عميو التنازع في االختصاص القضائي 

دكلي الخاص بأف مف الكاجب لذلؾ ينادم فقيا القانكف ال،  الدكلي بيف تشريعات مختمؼ الدكؿ

                                                           

القانون الدولي الخاص تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي دراسة مقارنة في المبادئ  ،حمد عبد اهلل المؤيد م  ٔ
 . ٖٔ، صٜٜٜٔ، ٔ، ط العامة والحمول المقررة في القانون اليمني

 .ٕٚٔ، المرجع السابق ، ص صالح الدين جمال الدين ومحمود مصيمحي  ٕ

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8129256174963350817&pli=1#_ftn9
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عمى المشرعيف في الدكؿ المختمفة حينما يتصدكف لتقرير نطاؽ الحماية القضائية الدكلية التي 
 (ُ) يقدميا كؿ منيـ أف يحققكا التناسؽ المطمكب في ىذا الصدد دكف احتكار يؤدل إلى التقكقع.

انكار  تالفيبقصد  نطاؽ االختصاصكتتبايف التشريعات القضائية لكؿ دكلة في تحديد      
باختصاص المحاكـ المصرم مف قانكف المرافعات سابعان (  -َّ)  تقضي المادة ، إذ  العدالة

المصرية إذا لـ يكف لممدعي عميو مكطنا معركفا بالخارج ككاف المدعي مصريا أك أجنبيا متكطنا 
مع ذلؾ يتضح ضركرة ، بمصر متى كانت الدعكل متعمقة بمسالة مف مسائؿ األحكاؿ الشخصية 

  :- االختصاص الدكلي لممحاكـ المصرية النعقادتكافر ثالثة شركط 
عي مصريا سكاء كاف متكطنا في مصر أك في الخارج أك أف يككف اجنبيا اف يككف المد .ُ

  . متكطنا في مصر فال يكفي في شأنو أف يككف مقيما فييا
  . ال يككف لألجنبي المدعي عميو مكطف معركؼ في الخارجأ .ِ
اف تككف الدعكل المتعمقة بمسالة مف مسائؿ األحكاؿ الشخصية كيرجع في تحديد المقصكد  .ّ

الشخصية الى القانكف المصرم باعتبار اف األمر يتعمؽ بتفسير قاعدة مف قكاعد  باألحكاؿ
  . االختصاص المصرية

في ىذه الحالة إلى تالفي انكار  بمدهمف عقد االختصاص لمحاكـ  الكطنيييدؼ المشرع        
ـ إمكانية كالناجـ عف عد في بمدهالعدالة الذم قد يتعرض لو المدعي الكطني أك األجنبي المتكطف 

تحديد المحكمة المختصة لجيالة مكطف المدعي عميو بالخارج باعتبار اف ىذا المدعي يككف جدير 
بالرعاية في تمؾ الحالة كخصكصا اف ىذه الرعاية ال تتعارض مع الرعاية الكاجبة لممدعي عميو 

مكطف بمقاضاتو أماـ محكمة مكطنو إذا المفركض في ىذه الحالة أف المدعي عميو ليس لو 
 (ِ) . معركؼ في الخارج

قدر المشرع المصرم أف المحاكـ المصرية ستككف اقدر مف أم محكمة أخرل عمى لقد       
تطبيؽ القانكف المصرم ال سيما المدعي مصرم أك أجنبي متكطف بيا ىذا فضال عف انو مف 

الشؾ فيو اف  المستحسف اف تكفؿ محاكـ الدكلة تطبيؽ قانكنيا بنفسيا كممة امكنيا ذلؾ كمما
 ُْيـ المادة يالمشرع المصرم كىك يقرر ىذا االختصاص لممحاكـ المصرية كاف يضع نصب عين

                                                           

القانون القضائي الخاص الدولي  : الكتاب الثالث ،القانون الدولي الخاص  ،حفيظة السيد الحداد  وصادق  يىشام عم ٔ
 . ٕٛٔ، ص ٜٜٜٔ ، القاىرة ، دار الفكر الجامعي، ٕط، والتحكيم 

 . ٖٛٛالمرجع السابق ، ص  ، حافظ عبدالكريم ممدوح  ٕ

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8129256174963350817&pli=1#_ftn10
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مدني كالتي تقضي بتطبيؽ القانكف المصرم في مسائؿ الزكاج كالتطميؽ كاالنفصاؿ إذا كاف أحد 
 (ُ) . الزكجيف مصريا كقت انعقاد الزكاج كذلؾ فيما عدا شرط األىمية لمزكاج

لـ يجعؿ مف العربي المشرع كالمالحظ مف دراسة بعض التشريعات القضائية العربية ، أف       
كلكنو قصر ىذا االختصاص عمى  ،انكار العدالة سببا عاما لعقد االختصاص لممحاكـ  تالفي

الدعاكل المتعمقة بمسائؿ األحكؿ الشخصية شريطة تكافر صمة بيف النزاع كاإلقميـ تمؾ الصمة التي 
كؿ ، فميست   إذا كاف أجنبيا في بمدهلممدعي أك تكطف ىذا األخير  الكطنيةتجسدىا الجنسية 

اإلقميمية، كبالمقابؿ ليست األحكاـ  األحكاـ القضائية األجنبية مما تقبؿ التنفيذ خارج حدكدىا
القضائية األجنبية كحدىا ما ييقبؿ تنفيذه، إذ يجكز مف كجية نظر القانكف القضائي الخاص الدكلي 

 (ِ) كؿ مف أحكاـ المحكميف كالقرارات كاألسناد الرسمية. -عدا األحكاـ القضائية-تنفيذ 

إذا ما تعقبت النصكص  األحكاـ القضائيةالمعيار المعتمد لتحديد أجنبية  كما يالحظ أف      
التشريعية في أكثر مف دكلة يالحظ اختالؼ في صياغة النص المحدد لمعيار أجنبية األحكاـ 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المبناني إلى اعتبار ََُٗالمادة ) -مثالن  -فتذىب ،  القضائية
مما يعني أف  ." غير السيادة المبنانية األحكام الصادرة باسم سيادة… "األحكاـ األجنبية ىي تمؾ 

الحكـ القضائي األجنبي في نظر المشرع المبناني ىك الحكـ الصادر باسـ سيادة أجنبية بغض 
 (ّ) . النظر عف جنسية القاضي الذم أصدره أك عف مكاف صدكره

بالحكـ ( مف القانكف المدني العراقي فيي تذىب لتحديد الحكـ األجنبي ُٔأما المادة )      
المادة في حيف تشير ،  الصادر عف محاكـ أجنبية، أم المحاكـ المشكمة خارج دكلة العراؽ

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية السكرم إلى أف األحكاـ األجنبية ىي األحكاـ َّٔ)
كيذىب الرأم الراجح عمكمان في معرض تحديد أجنبية األحكاـ إلى رىف ،  الصادرة في بمد أجنبي

سير النص التشريعي بالسمطة التي أصدرت الحكـ فيما لك كانت سمطة كطنية أك أجنبية كذلؾ تف
 (ْ) بصرؼ النظر عف مكاف صدكر الحكـ.

                                                           

 .ٕٕٓ، المرجع السابق ، صحفيظة السيد الحداد  وصادق  يىشام عم  ٔ
 . ٖٜٓالمرجع السابق ، ص  ، حافظ عبدالكريم ممدوح  ٕ
  الجنسية المبنانية واإلجراءات المدنية والتجارية الدولية: عكاشة عبد العال، أصول القانون الدولي الخاص المبناني المقارن   ٖ

 .ٕٔٗ، ص ٜٜٛٔ، ، القاىرة  الدار الجامعية، 
 .ٖٜٔالمرجع السابق ، ص  ، حافظ عبدالكريم ممدوح  ٗ
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كاحدة عند تنفيذىا األحكاـ األجنبية كما ينزؿ منزلتيا، إذ كال تسير الدكؿ عادة عمى كتيرة      
 (ُ) -يمكف التمييز عمكمان بيف نظاميف:

أمريكية كالدكؿ التي تنيج  -الدكؿ األنجمكيسكد ىذا النظاـ في  :الدعوى بالحق نظام رفع -أ
نيجيا، كبحسب ىذا النظاـ يجب عمى صاحب المصمحة رفع دعكل جديدة لممطالبة بالحؽ 
الذم يتضمنو الحكـ األجنبي، كيتـ تقديـ ذلؾ الحكـ عمى اعتباره دليالن حاسمان في تمؾ الدعكل، 

 الن يقبؿ إثبات العكس.أك عمى اعتباره دلي
يسكد نظاـ األمر بالتنفيذ في بالد القارة األكربية  :نظام األمر بالتنفيذ )دعوى األمر بالتنفيذ( -ب 

كيتطمب ىذا  ،خاصة، كالدكؿ التي تحذك حذكىا كالدكؿ العربية مثؿ مصر كلبناف كليبيا كالعراؽ
تنفيذ الحكـ فييا الستصدار ما  النظاـ مف صاحب المصمحة المجكء إلى قضاء الدكلة المراد

يسمى باألمر بالتنفيذ. كيختمؼ مكضكع )دعكل األمر بالتنفيذ( عف مكضكع الدعكل القضائية 
عمكمان، إذ ال يطمب فييا حماية قضائية لمركزو قانكني متنازع عميو إنما ينصب مكضكعيا عمى 

 الحكـ األجنبي نفسو.
تختمؼ الدكؿ التي تكفؿ لمحكـ ف ـ القضائية األجنبيةالنظاـ المتبع في تنفيذ األحكاأما       

إال أنو يمكف التمييز بحسب السائد حاليان ما بيف نظاميف ،  األجنبي آثاره في تحديدىا لنظاـ تنفيذه
 (ِ).  اثنيف ىما نظاـ المراجعة، كنظاـ المراقبة

مما يتقدـ يتبيف لنا أف الدكؿ عمكما تسعى مف خالؿ ىذه االجراءات الى محاكلة تنظيـ       
الخصكمة بيدؼ تالفي إنكار العدالة ، كضماف سيرىا بما يؤدم الى إحقاؽ الحقكؽ الشخصية 
لممدعيف ، سكاء أكانكا مف مكاطنييا أـ مف االجانب ، كفي ىذا السياؽ حرصت الدكؿ العربية 

ثيؽ عالقات التعاكف القائمة بيف الدكؿ العربية في المجاالت القضائية كالعمؿ عمى دعميا عمى تك 
، مف قبؿ ُّٖٗ/ْ/ٔكقعت اتفاقية الرياض لمتعاكف القضائي بتاريخ ، فكتنميتيا كتكسيع نطاقيا 

عدا كؿ مف مصر كجزر القمر االتحادية  -جميع الدكؿ األعضاء في الجامعة العربية 
، كذلؾ تطبيقا لنص ُٖٓٗ/َُ/َّدخمت ىذه االتفاقية حيز النفاذ ابتداء مف تاريخ ك  -اإلسالمية

 (ّ)مف االتفاقية.  (ٕٔ) المادة

                                                           

 .ٕٜالمرجع السابق ، ص  فؤاد ديب،  ٔ
 .ٕٕ٘، المرجع السابق ، صحفيظة السيد الحداد  وصادق  يىشام عم  ٕ
 .٘ٛٔالمرجع السابق ، ص أشرف عبد العميم الرفاعي،   ٖ
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د تنفيذىا العؿ أبرز بنكد ىذه االتفاقية ىك مكضكع االعتراؼ باألحكاـ الصادرة في دكلة كير       
االتفاقية المقصكد باألحكاـ  في ىذا السياؽ؛ بينت المادة الخامسة كالعشركف مفك في دكلة أخرل، 

كفقا لالتفاقية كشركط تنفيذىا، حيث اعتبرت االتفاقية أف الحكـ المعترؼ بو ىك كؿ قرار أيا كانت 
تسميتو يصدر بناء عمى إجراءات قضائية أك كالئية مف محاكـ أك أية جية مختصة لدل أحد 

قعة تعترؼ باألحكاـ الصادرة عف األطراؼ المكقعة عمى االتفاقية. كعميو؛ فإف كؿ األطراؼ المك 
محاكـ أم دكلة مكقعة أخرل في القضايا المدنية بما في ذلؾ األحكاـ المتعمقة بالحقكؽ المدنية 
الصادرة عف محاكـ جزائية، كفي القضايا التجارية كالقضايا اإلدارية، كقضايا األحكاؿ الشخصية، 

بتنفيذ ىذه األحكاـ كفقا لإلجراءات المتعمقة  الحائزة لقكة األمر المقضي بو. كما تمتـز ىذه الدكؿ
بتنفيذ األحكاـ، كذلؾ بشرط أف تككف محاكـ الدكلة المكقعة التي أصدرت الحكـ مختصة طبقا 
لقكاعد االختصاص القضائي الدكلي المقررة لدل الدكلة المطمكب منيا االعتراؼ بالحكـ أك تنفيذه. 

كف النظاـ القانكني لمدكلة المطمكب منيا االعتراؼ بالحكـ كما أنو يشترط لتنفيذ ىذه األحكاـ أال يك
أك تنفيذه يحتفظ لمحاكمو أك لمحاكـ طرؼ آخر دكف غيرىا باالختصاص بإصدار الحكـ. الجدير 
بالبياف ىنا، ىك أف ىذه القاعدة ال تسرم عمى األحكاـ التي تصدر ضد حككمة الدكلة المطمكب 

د مكظفييا عف أعماؿ قاـ بيا أثناء الكظيفة أك بسببيا. كما أف منيا االعتراؼ أك التنفيذ أك ضد أح
ىذه القاعدة ال تسرم عمى األحكاـ التي يتنافى االعتراؼ بيا أك تنفيذىا مع المعاىدات كاالتفاقات 
الدكلية المعمكؿ بيا لدل الدكلة المطمكب منيا التنفيذ ككذلؾ اإلجراءات الكقتية كالتحفظية كاألحكاـ 

 (ُ).قضايا اإلفالس كالضرائب كالرسـك الصادرة في

 
 
  
 
 
  
 

                                                           

اعتمدىا مجمس وزراء العدل العرب في دورتو األولى لممزيد  ينظر نص اتفاقية الرياض العربية لمتعاون القضائي التي   ٔ
 -عمى الموقع االلكتروني : .ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٖٓ، ودخمت حّيز النفاذ بتاريخ ٖٜٛٔ/ٗ/ٙ - ٔد (ٔبالقرار رقم )

http://fac.ksu.edu.sa/hidaithy/page/20225.  

http://fac.ksu.edu.sa/hidaithy/page/20225
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 اخلامتة
 

اف قكاعػػد االختصػػاص القضػػائي الػػدكلي فػػي كػػؿ دكلػػة تعمػػؿ عمػػى تحديػػد مػػا يػػدخؿ ضػػمف         
نطػػاؽ ىػػذا االختصػػاص لمحػػاكـ تمػػؾ الدكلػػة ، كاعتبػػارات العدالػػة ىػػي احػػدل اىػػـ األسػػس كالمبػػادئ 

قكاعػػد ىػػذا االختصػػاص ، كىػػذه االعتبػػارات تتمثػػؿ فػػي العامػػة التػػي يسػػتند إلييػػا المشػػرع عنػػد كضػػع 
السػػعي الػػى تحقيػػؽ مبػػدأ حسػػف سػػير العدالػػة مػػف خػػالؿ تكحيػػد الخصػػكمة القضػػائية كمنػػع تعػػارض 
االحكػػاـ ككػػذلؾ ضػػركرة التعػػاكف القضػػائي بػػيف محػػاكـ الػػدكؿ المختمفػػة فيمػػا ييػػدؼ الػػى تمكػػيف ىػػذه 

اميػػا عمػػى الكجػػو االكمػػؿ ، فضػػالن عػػف منػػع المحػػاكـ مػػف السػػير فػػي اجػػراءات الػػدعكل المرفكعػػة ام
انكار العدالة عف طريؽ ايجاد ضػابط اسػتثنائي لالختصػاص القضػائي الػدكلي يمكػف مػف ال تمكػنيـ 

 القكاعد االخرل ليذا االختصاص مف المجكء الى القضاء الستعادة حقكقيـ.
 

 -االستنتاج :
البحػػث الػػى جممػػة مػػف النتػػائج كقػػد تكصػػمنا مػػف خػػالؿ المقارنػػة بػػيف القػػكانيف ضػػمف مفػػردات  

كاف مف اىميػا القػكؿ اف الضػكابط المبنيػة عمػى اعتبػارات العدالػة تحقػؽ نكعػان مػف التكامػؿ كالتنسػيؽ 
كالتػػػكازف بػػػيف قكاعػػػد االختصػػػاص القضػػػائي الػػػدكلي فػػػي الػػػدكؿ المختمفػػػة كتقمػػػؿ مػػػف االثػػػار السػػػمبية 

فػػي كػػؿ دكلػػة عنػػد كضػػعو لقكاعػػد ىػػذا  الناتجػػة عػػف االنفػػراد كاالسػػتئثار المػػذيف يتمتػػع بيمػػا المشػػرع
االختصاص تطبيقان لقكاعد القانكف الدكلي العاـ ، كبذلؾ يمكف القػكؿ اف ىػذه الضػكابط تكمػؿ قكاعػد 
االختصػػاص القضػػائي الػػدكلي االخػػرل كتعمػػؿ معيػػا جنبػػان الػػى جنػػب عمػػى تنظػػيـ ىػػذا االختصػػاص 

 كليست بديمةن عنيا .
عدالػػة تتميػػز مػػف الضػػكابط االخػػرل لالختصػػاص بانيػػا اف الضػػكابط المبنيػػة عمػػى اعتبػػارات ال 

تعمؿ مف خالؿ معايير مرنة تمنح القاضي سمطة تقديرية عند البت في مسػألة االختصػاص كتعػزز 
 مف دكره االيجابي في الخصكمة القضائية .

كقػػد تكصػػمنا مػػف خػػالؿ ىػػذه المقارنػػة ايضػػان الػػى القػػكؿ اف اغمػػب القػػكانيف المقارنػػة قػػد اقػػرت  
االختصػػاص القضػػائي الػػدكلي المبنػػي عمػػى اعتبػػارات العدالػػة سػػكاءه مػػف خػػالؿ التشػػريع اك  بضػػكابط

القضاء اك الفقو ، اال اف الخػالؼ قػد ثػار بػيف ىػذه القػكانيف فػي شػأف مسػألة االحالػة لالرتبػاط كقيػاـ 
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 النزاع امػاـ محكمتػيف ، كمقابػؿ ذلػؾ نجػد اف المشػرع العراقػي لػـ يعػالج بشػكؿ صػريح اك ضػمني ايػان 
 ىذه المسائؿ بشكؿو عاـ . إلقرارمف ىذه المسائؿ اال اف الفقو العراقي كاف مؤيدان 

 
 -التوصيات :

 -مف خالؿ ما تقدـ يكصي الباحث بما يأتي :
دعػػػكة المشػػػرع العراقػػػي لتضػػػميف القػػػكانيف العراقيػػػة نصكصػػػان صػػػريحة تتطػػػرؽ الػػػى اعتمػػػاد اعتبػػػارات 

لػػدكلي لممحػػاكـ العراقيػػة مػػف جيػػة ، كتحديػػد نطػػاؽ العدالػػة فػػي تحديػػد نطػػاؽ االختصػػاص القضػػائي ا
االختصاص القضائي الدكلي لممحاكـ االجنبية في العػراؽ ، بمػا يضػمف حقػكؽ كمصػالح المػكاطنيف 

 العراقييف كيحافظ عمى سير العدالة ألطراؼ النزاع .
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 املصادر
 . القرآن الكريم 

 : الكتب العربية- 
 

، مصر ،  االسكندرية، لقانكف القضائي الخاص، منشأة المعارؼ ، ا إبراىيـ نجيب سعد .ُ
ُٕٗٗ. 

 .ٓج،  ُٖٗٗ، بيركت ، دار الفكر ، الحاشية  ،بف عابديف أ .ِ
،  ّدار إحياء التراث اإلسالمي، بيركت، لبناف، ط ،ساف العرب ، ل ى(ُُٕ)ت أبف منظكر  .ّ

 .باب قضي
محمد  ، تحقيؽشرح الكككب المنير ( ، ىػ ِٕٗالمتكفى:  لحنبمي )اأبي البقاء الفتكحي  .ْ

 .ُٕٗٗ ، الطبعة الثانية ،  مكتبة العبيكاف ، الزحيمي كنزيو حماد
(، تبصرة الحكاـ في أصكؿ ٕٗٗأبي الكفاء إبراىيـ بف عبد اهلل بف فرحكف المالكي )ت  .ٓ

 . ِ( ، ج د. ت) ،  األقضية كمناىج الحكاـ، دار الكتب العممية بيركت
بيركت  ، (، بداية المجتيد، دار الكتب العمميةٓٗٓبف رشد الحفيد )ت أبي الكليد القرطبي ا .ٔ

 .ُٖٖٗ ، َُط، 
 بيركت ، ، دار الكتب العممية ، تاريخ األمـ كالممكؾ،  أبي جعفر محمد بف جرير الطبرم .ٕ

 .ّ، جُٔٗٗ
لطرؽ الحكمية في السياسة، تحقيؽ بشير ا، ى(ُٕٓأبي عبد اهلل محمد بف قيـ الجكزية )ت  .ٖ

 . ُٖٗٗ، ُعيكف، مكتبة دار البياف دمشؽ، طمحمد 
 القاىرة، العربية، النيضة .دار النكعي، الخاص الدكلي القانكف سالمة، عبدالكريـ أحمد .ٗ

َََِ.      
كفقان لنصكص قانكف المرافعات معمقان عمييا  كالكالئي أحمد مميجي، اختصاص المحاكـ الدكلي .َُ

 . ُُٗٗبآراء الفقو كأحكاـ القضاء ، دار النيضة العربية، القاىرة ،
 المكصؿ، جامعة كالنشر، لمطباعة الكتب دار مطبعة المدنية، المرافعات النداكم، كىيب آدـ .ُُ

ُٖٖٗ . 
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القانكنية ، مصر، أشرؼ عبد العميـ الرفاعي، االختصاص القضائي الدكلي ، دار الكتب  .ُِ
ََِٔ . 

، مطبعة التفيض ، بغداد ، ِ، طِجابر جاد عبدالرحمف ، القانكف الدكلي الخاص ، ج .ُّ
ُْٖٗ. 

، بغداد ، ُط الثاني، الكتاب الخاص، الدكلي القانكف ، الداكدم غالبك اليداكم  حسف .ُْ
ُٖٖٗ. 

 الدكلي القضائي االختصاص الثاني، الكتاب الخاص، الدكلي القانكف حداد، السيد حفيظة .ُٓ
 . ََِِ بيركت، الحقكقية، الحمبي منشكرات التحكيـ، كأحكاـ األجنبية األحكاـ كتنفيذ

، تحقيؽ صفكاف عدناف الداكدم ، دار   المفردات في غريب القرآف،  الراغب األصفياني .ُٔ
 .ُج ، مادة خصصِالقمـ ، دمشؽ، كالدار الشامية بيركت، ط

 .ُٔٗٗ، ركاس قمعة جي، معجـ لغة الفقياء، دار النفائس، الطبعة األكلى  .ُٕ
 .َََِ، ٔج ، بيركت ، دار الفكر ، مغني المحتاج، الشربيني محمد الخطيب  .ُٖ
لقبكؿ التحكيـ في منازعات  الدكلية الفعالية ، صالح الديف جماؿ الديف كمحمكد مصيمحي .ُٗ

  .ََِْ، القاىرة ، ُط، دار الفكر الجامعي الدكلية ، التجارة 
 االقتصادية لمعمـك دمشؽ جامعة مجمة، القكانيف  تنازع أصكؿ،  العيسى  ياسيف طالؿ .َِ

 . ََِٗ،  األكؿ العدد ( ، ِٓ) المجمد ،كالقانكنية
، قكاعد االختصاص القضائي في ضكء القضاء كالفقو ، منشأة الشكاربي عبد الحميد .ُِ

 .ُٖٓٗالمعارؼ، اإلسكندرية ،
ظرية الحكـ القضائي في الشريعة كالقانكف، دار النفائس، نعبد الناصر مكسى أبك البصؿ،  .ِِ

 .َََِ، ُط
 .ُّٗٗالسياسة الشرعية مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة،  عبد الكىاب خالؼ، .ِّ
صكؿ العالقات الدكلية في فقو اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني، ، أ عثماف جمعة ضميرية .ِْ

 .ُٗٗٗ، ُطدار المعالي، 
 القاىرة ، ، لمكتاب المصرية العامة الييئة الخاص، الدكلي القانكف عبداهلل، الديف عز .ِٓ

ُٖٗٔ. 
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الجنسية المبنانية : عكاشة عبد العاؿ، أصكؿ القانكف الدكلي الخاص المبناني المقارف  .ِٔ
 .ُٖٗٗ، ، القاىرة  الدار الجامعية،   كاإلجراءات المدنية كالتجارية الدكلية

عكاشة عبد العاؿ، اإلجراءات المدنية كالتجارية الدكلية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة  .ِٕ
تنفيذ األحكاـ األجنبية، الطبعة األكلى ،  -)دراسة مقارنة(: االختصاص القضائي الدكلي 

 . َََِمنشكرات الحمبي الحقكقية ، لبناف 
دار الرياف، ت ، حقيؽ كماؿ الحك جمع الزكائد، تم ،ى(َٕٖعمي بف أبي بكر الييثمي، )ت  .ِٖ

 .ُٕٖٗالقاىرة، 
 . ََُِ عماف،، لمنشر كائؿ دار الثاني، الجزء الخاص، الدكلي القانكف الداكدم، غالب .ِٗ
، الطبعة السادسة ، منشكرات جامعة  -تنازع القكانيف  -فؤاد ديب، القانكف الدكلي الخاص .َّ

 .ُٖٗٗدمشؽ، 
الكجيز في القانكف الدكلي الخاص، الجزء األكؿ في فؤاد عبد المنعـ رياض، سامية راشد،  .ُّ

الجنسية كمركز األجانب كتنازع االختصاص القضائي ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
ُٗٗٗ. 

 .ُٕٖٗ، ، بيركت ، دار إحياء التراث العربي القامكس المحيط ،ى(ُٕٖالفيركز آبادم ) .ِّ
 القضاء استقالؿ مبادرة اىيمية،مف كرقة  :فمسطيف في القضاء استقالؿ منصكر، كميؿ .ّّ

 . َُُِ  اهلل، راـ بيرزيت، جامعة الحقكؽ، معيد،   اإلنسانية كالكرامة
 .ُٕٗٗمحمد حافظ غانـ، الكجيز فى القانكف الدكلى، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  .ّْ
حفة األحكذم، دار الكتب ت، ى(ُّّٓمحمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرم )ت  .ّٓ

 .ُ( ، جد. ت ، ) العممية، بيركت
القانكف الدكلي الخاص تنازع القكانيف كتنازع االختصاص القضائي  ،حمد عبد اهلل المؤيد م .ّٔ

 . ُٗٗٗ، ُ، ط الدكلي دراسة مقارنة في المبادئ العامة كالحمكؿ المقررة في القانكف اليمني
دراسة مقارنة في  -محمد مبركؾ الالفي، تنازع القكانيف كتنازع االختصاص القضائي الدكلي  .ّٕ

، منشكرات الجامعة المفتكحة،  -المبادئ العامة كالحمكؿ الكضعية المقررة في التشريع الميبي 
ُْٗٗ . 

 .ٓمعجـ معاني المغة العربية المعاصر ، ج .ّٖ
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،  ِلخاص كفؽ القانكنيف العراقي كالمقارف، طممدكح عبد الكريـ حافظ ، القانكف الدكلي ا .ّٗ
 .ُٕٕٗدار الحرية لمطباعة ، بغداد ، 

رسالة ماجستير ، تنازع القكانيف في مسائؿ الميراث كالكصية ، نصكر يحيى عبد اهلل محمد م .َْ
 . ََِِ، جامعة المكصؿ ،  كمية القانكفغير منشكرة ، 

قو اإلسالمي مع بياف التطبيؽ االختصاص القضائي في الف ، ناصر بف محمد الغامدم .ُْ
 .َََِمكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكلى ،   الجارم في المممكة العربية السعكدية، 

، مصمح أحمد الطراكنة، " االختصاص القضائي الدكلي بمنازعات الحجايا نكر حمد .ِْ
مجمة دراسة في القانكف األردني " ، بحث منشكر في    -المسؤكلية التقصيرية المكضكعية

 .ََِٔ،  َّ، السنة ْالحقكؽ، مجمس النشر العممي، جامعة الككيت، العدد 
 : الكتاب الثالث ،القانكف الدكلي الخاص  ،حفيظة السيد الحداد  صادؽ ك يىشاـ عم .ّْ

 . ُٗٗٗ ، القاىرة ، دار الفكر الجامعي، ِط، القانكف القضائي الخاص الدكلي كالتحكيـ 
، اإلسكندرية ، ، دار المطبكعات الجامعية  االختصاص القضائيصادؽ، تنازع عمي ىشاـ  .ْْ

 .ََِِ ، ُط
 .ُٗٗٗ، القاىرة ،  مبادئ القضاء المدني، دار النيضة العربية، كجدم راغب فيمي  .ْٓ
 
 : المواقع االلكترونية- 
 

   -اتفاقية الرياض العربية لمتعاكف القضائي : المكقع االلكتركني :
http://fac.ksu.edu.sa/hidaithy/page/20225.  

ك أثرىا  اليمنيةدراسة حكؿ ضكابط االختصاص القضائي الدكلي لممحاكـ أميف حفظ اهلل الربيعي ، 
 -: ، المكقع االلكتركني باليمف األجنبيةعمى تنفيذ االحكاـ 
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