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تسوية منازعات العقد ا إاللكرتوين ادلويل عن طريق حتديد
االإختصاص القضايئ ادلويل للنظر فهيا وفق ًا للقانون العرايق
يونس صالح ادلين عيل
قسم القانون ،جامعة جهيان -اربيل ،كردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
اإن الاختصاص القضايئ ادلويل هو والية احملامك الوطنية يف نظر املنازعات ذات العنرص ا ألجنيب .وقواعد الاختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية يه مجموعة القواعد القانونية
اليت حتدد والية احملامك الوطنية يف نظر املنازعات ذات العنرص ا ألجنيب ،جتاه غريها من احملامك الأجنبية لدلول ا ألخرى ،وتستند عىل مجموعة من الضوابط تعرف بضوابط
االإختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية .وجدير ابذلكر فاإن العقد االإلكرتوين هو اإتفاق يتالىق فيه االإجياب ابلقبول عىل ش بكة دولية مفتوحة ل إالتصال عن بعد وذكل بوس يةل
مسموعة مرئية وبفضل التفاعل بني املوجب والقابل .ويتحدد االإختصاص القضايئ ادلويل لتسوية املنازعات املتعلقة به يف القانون العرايق بضابط االإختصاص القضايئ ادلويل
التقليدي اذلي ينعقد به االإختصاص للمحامك العراقية مبقتىض الفقرة (ج) من املادة ( )15من القانون املدين العرايق .عىل الرمغ من أأننا حاولنا يف هذه ادلراسة أأن نس ند االإختصاص
القضايئ ادلويل للمحامك العراقية للنظر يف تسوية منازعات العقد االإلكرتوين ادلويل اإىل بعض الضوابط اليت نص علهيا قانون التوقيع االإلكرتوين واملعامالت االإلكرتونية رمق ()78
لس نة .2012
اللكامت املفتاحية :العقد ا إاللكرتوين ،االإختصاص القضايئ ،احملمكة ،منازعة ،قانون.
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
يمتثل الاختصاص القضايئ ادلويل بوالية احملامك الوطنية يف نظر املنازعات ذات العنرص
ا ألجنيب .أأما قواعد الاختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية فهي مجموعة القواعد
القانونية اليت حتدد والية احملامك الوطنية يف نظر املنازعات ذات العنرص ا ألجنيب ،جتاه
غريها من احملامك الأجنبية لدلول ا ألخرى ،وتستند عىل مجموعة من الضوابط تعرف
بضوابط االإختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية .أأما ابلنس بة اإىل العقد االإلكرتوين
واذلي هو اإتفاق يتالىق فيه االإجياب ابلقبول عىل ش بكة دولية مفتوحة ل إالتصال عن
بعد وذكل بوس يةل مسموعة مرئية وبفضل التفاعل بني املوجب والقابل ،فاإن موقف
القانون العرايق من حتديد االإختصاص القضايئ ادلويل لتسوية املنازعات املتعلقة به متثل
______________________________________________________________
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بضابط االإختصاص القضايئ ادلويل التقليدي اذلي ينعقد به االإختصاص للمحامك
العراقية مبقتىض الفقرة (ج) من املادة ( )15من القانون املدين العرايق .ويتطلب ا ألمر
لغرض حتديد ذكل االإختصاص التكييف املس بق لتحديد ماكن وزمان اإنعقاد العقد
ا أللكرتوين ادلويل وفق ًا للقانون املدين العرايق رمق ( )40لس نة  ،1951وقانون التوقيع
االإلكرتوين واملعامالت االإلكرتونية رمق ( )78لس نة .2012
 1.1أأس باب اإختيار موضوع البحث
اإن السبب يف اختيار موضوع البحث هو حماوةل التوصل اإىل اإجياد حتديد دقيق
ل إالختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية للنظر يف تسوية املنازعات املتعلقة ابلعقد
االإلكرتوين ادلويل ،وإاقرتاح ضوابط اثبتة ل إالختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية,
وذكل يف ضوء حتديد زمان وماكن اإنعقاد العقد ،وفق ًا للقانون املدين العرايق وقانون
التوقيع ا إاللكرتوين واملعامالت االإلكرتونية.
 1.2أأمهية البحث
تمكن أأمهية البحث يف االإفادة من الضوابط الثابتة املقرتحة ل إالختصاص القضايئ ادلويل
للمحامك العراقية لتسوية املنازعات اخلاصة ابلعقد ا أللكرتوين ادلويل.
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 1.3مشلكة البحث
تمكن مشلكة البحث يف عدم حتديد ضابط االإختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية
عىل أأساس حمل اإبرام أأو تنفيذ العقد مبقتىض الفقرة (ج) من املادة ( )15من القانون
املدين العرايق ,ل إالختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية للنظر يف تسوية املنازعات
اخلاصة ابلعقد ا أللكرتوين ادلويل حتديداً مبارش ًا ورصحي ًا ،وذكل بسبب قدم هذا
القانون وعدم مواكبته عن طريق التعديالت للتحديد ادلقيق ل إالختصاص القضايئ
ادلويل للمحامك العراقية للنظر يف تسوية املنازعات اخلاصة ابلعقد ا أللكرتوين ادلويل.
وإاانطة ا ألمر للتكييف املس بق للعالقة التعاقدية اخلاصة ادلولية املشوبة بعنرص إاجنيب,
لتحديد زمان وماكن اإنعقاد العقد ،مث حتديد االإختصاص القضايئ ادلويل عىل أأساس
ذكل .عىل الرمغ من صدور قانون التوقيع االإلكرتوين واملعامالت االإلكرتونية رمق ()78
لس نة  2012اذلي مل يويل اإهامتم ًا أأيض ًا لتحديد االإختصاص القضايئ ادلويل للمحامك
العراقية للنظر يف تسوية املنازعات املتعلقة ابلعقد االإلكرتوين ادلويل.
 1.4مهنجية البحث
للوصول اإىل الغاايت املرجوة من البحث ،فقد اإنهتجت ادلراسة مهنج البحث القانوين
التحلييل ،ابإجراء حتليل قانوين لدلراسة موضوع البحث.

 .2مفهوم االإختصاص القضايئ ادلويل يف تسوية منازعات العقد ا أللكرتوين
ادلويل
اإن دراسة مفهوم الاختصاص القضايئ ادلويل يف تسوية منازعات العقد ا أللكرتوين
ادلويل تس تلزم منا تعريفه وبيان أأمه خصائص قواعده ومقارنهتا بقواعد االإختصاص
الترشيع (قواعد االإس ناد املزدوجة اجلانب) ودراسة مبد أأ عدم التالزم بني
االإختصاصني القضايئ ادلويل والترشيع  .وهذا ما سوف نقوم به يف املطالب الثالثة
الآتية :
 2.1تعريف االإختصاص القضايئ ادلويل يف تسوية منازعات العقد الألكرتوين ادلويل
الاختصاص القضايئ ادلويل هو والية احملامك الوطنية يف نظر املنازعات ذات العنرص
ا ألجنيب .وقواعد الاختصاص القضايئ ادلويل يه مجموعة القواعد القانونية اليت حتدد
والية احملامك الوطنية يف نظر املنازعات ذات العنرص ا ألجنيب ،جتاه غريها من احملامك
الأجنبية لدلول ا ألخرى ،كام عرفه جانب من فقه القانون ادلويل اخلاص يف العراق
(حافظ ، 1977 ،ص  ).243أأنه ذكل الاختصاص اذلي خيص عالقة قانونية مشوبة
بعنرص أأجنيب ،وذكل إازاء الاختصاص ادلاخيل اذلي يتضمن املنازعات الناش ئة عن
العالقات القانونية الوطنية البحتة جبميع عنارصها من أأشخاص وحمل وسبب ،ويطلق
أأيضا عىل الاختصاص القضايئ ادلويل ابالختصاص العام (الفخري ، 2007 ،ص
 ،).4ألن هذا الاختصاص ينعقد عىل وجه العموم ،للمحامك الوطنية دلوةل معينة ،دون
حتديد نوع احملمكة اخملتصة يف نظر الزناع ،فاإذا ما طرحت عىل القايض الوطين منازعة
متعلقة بعالقة دولية خاصة ،فاإنه ينبغ عليه أأن حيدد وكسأأةل أأولية ،ما اإذا اكنت حمامك
دولته خمتصة بنظر هذه املنازعة ،بصفة عامة ،أأم ال ،فاإذا تبني أأن املنازعة تدخل يف
اختصاص حمامك دولته ،فاإنه جيب عليه الانتقال اإىل قواعد الاختصاص القضايئ
ادلاخيل املنصوص علهيا يف قانون املرافعات ،لتحديد احملمكة اخملتصة داخل دوةل

169
القايض ،وما اإذا اكنت املنازعة تدخل مضن نطاق اختصاصها املاكين أأو
النوع (العيىس ،2009 ،ص  ، ).308وهو ما يطلق عليه ابالختصاص اخلاص ،مث
يأأيت بعد ذكل حتديد القانون الواجب التطبيق عىل املنازعة ذات العنرص ا ألجنيب،
وهذا هو التسلسل املنطق ألن حتديد احملمكة الوطنية اخملتصة وفقا لقواعد
الاختصاص القضايئ ادلويل املعمول هبا يف قانون تكل ادلوةل ،يعد أأس بق من الناحية
الزمنية من حتديد القانون الواجب التطبيق عىل املنازعة وفقا لقواعد االإس ناد الوطنية.
وجدير ابذلكر فقد عرفت الفقرة العارشة من املادة الاوىل منه قانون التوقيع الالكرتوين
واملعامالت الالكرتوين العرايق رمق  78لس نة  2012العقد الالكرتوين بأأنه ( أأرتباط
الاجياب الصادر من أأحد املتعاقدين بقبول الاخر عىل وجه يثبت أأثره يف املعقود عليه
واذلي يمت بوس يةل الكرتونية ) .وعرفه جانب من الفقه(جماهد ،2000 ،ص  )39بأأنه
اإتفاق يتالىق فيه االإجياب ابلقبول عىل ش بكة دولية مفتوحة ل إالتصال عن بعد وذكل
بوس يةل مسموعة مرئية وبفضل التفاعل بني املوجب والقابل .وعرف أأيض ًا (اإبراهمي،
 ،2011ص  )72بأأنه اإتفاق يمت بواسطة االإتصاالت االإلكرتونية عن بعد ,ودون
التواجد املادي املزتامن للطرفني ,حىت اإمتام العقد بيهنام .ويتسم العقد ا أللكرتوين
مبجموعة من اخلصائص من أأبرزها غياب العالقة املبارشة بني ا ألطراف ,ووجود
وس يط الكرتوين ,والرسعة يف اإجناز ا ألعامل واملعامالت (اجلنبهيي " ،بدون س نة
نرش" ،ص .)156ويرى جانب من الفقه الفرنيس( )Gautrais, 2003بأأنه ميكن
تصنيف العقد ا أللكرتوين اإىل نوعني حبسب نوع الش بكة اليت يمت فهيا التعبري عن
ا إالرادة ومن مث التعاقد :ا ألول هو العقد ا أللكرتوين املربم عرب ش بكة مفتوحة (Le
) ،contrat electronique en reseau ouvertوالثاين هو العقد ا أللكرتوين
املربم عرب ش بكة مغلقة ).(Le contrat electronique en reseau fermé
وميتاز النوع الثاين بأأنه أأكرث أأما ًان من النوع ا ألول ,وال س امي فامي يتعلق ابإبرام العقود
املهمة واملركبة ,واليت تس بقها مفاوضات تتطلب معلية التبادل ا أللكرتوين لبياانت
وواثئق تتسم ابلرسية ولها أأمهيهتا يف التعاقد.
أأما العقد ادلويل فقد عرفه جانب من الفقه(عرفة )2013 ،بأأنه االإتفاق اذلي يتطرق
العنرص ا ألجنيب اإىل أأحد العنارص املكونة هل ,كأن يكون أأحد طرفيه أأو الكهام أأجنبي ًا,
أأو يكون قد مت اإبرامه أأو تنفيذه يف اخلارج .معايري دولية العقد ا أللكرتوين فهي  :املعيار
القانوين اذلي يقوم هذا املعيار عىل فكرة أأساس ية مؤداها أأن الرابطة العقدية تتسم
ابلطابع ادلويل عندما تتضمن بني عنارصها القانونية عنرصا أأجنبيا أأو أأكرث .واملعيار
االإقتصادي اذلي يقوم عىل أأساس اعتبار اقتصادي يمتثل يف حركة املد واجلزر عرب
احلدود لرؤوس ا ألموال والسلع واخلدمات(صادق ،2001 ،ص ،)110ودون ا ألخذ
بنظر الاعتبار املربرات القانونية اليت استند علهيا املعيار السابق .واملعيار اخملتلط اذلي
جيمع بني املعيار القانوين واملعيار الاقتصادي .اإذ ينبغ ليك يكون العقد دوليا أأن
يتضمن عنرصا أأجنبيا فضال عن تعلقه مبصاحل التجارة ادلولية وانتقال رؤوس ا ألموال
والقمي الاقتصادية عرب احلدود.
 2.2خصائص قواعد االإختصاص القضايئ ادلويل ومقارنهتا خبصائص قواعد االإختصاص
الترشيع
تتسم قواعد الاختصاص القضايئ ادلويل ابخلصائص الآتية:
 .1أأهنا قواعد وطنية :اإذ خيتص املرشع الوطين يف لك دوةل بوضع قواعد
الاختصاص القضايئ ادلويل حملاكة دولته ،وحتديد نطاق والية احملامك
الوطنية بنظر املنازعات ذات الطابع ادلويل ،فضال عن حتديده اختصاص
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حمامك دولته بنظر املنازعات الوطنية البحتة.
أأهنا قواعد أأحادية اجلانب :حتدد الاختصاص القضايئ ادلويل للمحامك
الوطنية ،وال تتدخل يف حتديد الاختصاص القضايئ للمحامك الأجنبية،
عىل الرمغ من أأن جانبا من الفقه(الهداوي ،1967 ،ص  ، )233يرى أأن
ابإماكهنا حتديد الاختصاص القضايئ للمحامك الأجنبية بطريقة غري مبارشة،
وذكل عندما تتخىل عن الاختصاص وال تعقده للمحامك الوطنية دلوةل
القايض ،عىل العكس من قواعد االإس ناد واليت كام ذكران ،تتسم بكوهنا
قواعد مزدوجة اجلانب.
اإهنا قواعد موضوعية ذات مضمون مادي أأو موضوع  :ألهنا حتدد
وبطريقة مبارشة حاالت الاختصاص القضايئ ادلويل للمحامك الوطنية بنظر
املنازعات ذات العنرص ا ألجنيب ،عىل العكس من قواعد االإس ناد واليت
يه قواعد اإرشادية وتوجهيية ،فقواعد الاختصاص القضايئ ادلويل ال
تتكفل بتحديد القانون الواجب التطبيق حلل مشلكة تداخل اختصاص
احملامك الوطنية والأجنبية ،ولكن حتل هذه املشلكة مبارشة من الناحية
املوضوعية بتحديد احملمكة الوطنية اخملتصة.
أأهنا قواعد ذات طابع س يايس :فهي تتأأثر بكون املدعى عليه و أأحياان
املدع  ،وطين أأم أأجنيب ،خالفا لقانون تنازع القوانني ذات الطابع احملايد،
واليت حتدد القانون الواجب التطبيق ،وبرصف النظر عن جنس ية أأطراف
الزناع املشوب بعنرص أأجنيب ،وعام اإذا اكن أأحد أأطراف الزناع وطنيا أأم
أأن الكهام أأجانب.
أأهنا قواعد مبارشة حتدد الاختصاص القضايئ ادلويل للقضاء الوطين
مبارشة ،بعكس قواعد االإس ناد ،واليت يه قواعد غري مبارشة ال تطبق
مبارشة عىل املسأأةل حمل الزناع ،ذلكل فاإن قواعد الاختصاص القضايئ
ادلويل يه قواعد مبارشة يؤدي اإعاملها اإىل حتديد احملمكة الوطنية اخملتصة
بنظر الزناع بشلك أأو بطريقة مبارشة وهنائية (الفخري  ،مصدر سابق،
ص .)5
أأهنا قواعد أأولية :جيب عىل احملمكة الوطنية الرجوع اإلهيا أأوال ،للبت يف
مشلكة حتديد الاختصاص القضايئ ادلويل ،كشلكة أأولية ،ومن مث
الانتقال اإىل حتديد القانون الواجب التطبيق مبوجب قواعد االإس ناد،
وكخطوة اثنية(حافظ ،مصدر سابق ،ص .)247

 2.3مبد أأ عدم التالزم بني االإختصاصني القضايئ ادلويل والترشيع
يقصد هبذا املبد أأ أأنه بعد انعقاد الاختصاص القضايئ ادلويل للمحمكة الوطنية دلوةل
معينة بنظر املنازعة ذات الطابع ادلويل أأو ذات العنرص ا ألجنيب ،فاإنه جيب عىل
القايض الوطين اخملتص الاستناد عىل مقتضيات العداةل واملالءمة ،عند اختيار القانون
الواجب التطبيق عىل هذه املنازعة عىل أأساس قواعد االإس ناد الوطنية ،حلل تنازع
القوانني اذلي يكتنف العالقة القانونية املشوبة بعنرص أأجنيب ،وابلتايل اإماكنية تطبيق
قانون أأجنيب صادر عن الس يادة الترشيعية دلوةل أأخرى ،ولكن هل صةل جدية
ابملنازعة ،ذلكل فاإذا اكن هذا املبد أأ يقوم عىل أأصل هو عدم التالزم بني الاختصاص
القضايئ والاختصاص الترشيع  ،اإال أأن هذا ا ألصل ال يعين عدم وجود اس تثناءات
يظهر فهيا التأأثري املتبادل ألحد هذين الاختصاصني عىل الآخر ،وسوف نبحث أأوال
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يف ا ألصل العام والاعتبارات اليت يقوم علهيا ،مث التأأثري املتبادل بني الاختصاصني
القضايئ والترشيع .
 2.3.1الأصل :عدم التالزم بني الاختصاص القضايئ والاختصاص الترشيع
اإن ا ألصل واملبد أأ العام هو عدم التالزم بني الاختصاص القضايئ والاختصاص
الترشيع  ،وقد اس تقر هذا الاس تقالل أأو الانفصال بني هذين النوعني من
الاختصاص بعد زوال الس يادة االإقطاعية للقوانني ،واليت اكنت تقوم عىل أأساس مبد أأ
إاقلميية القوانني املطلقة ،اإذ بد أأت ادلول بتبين س ياسات ترشيعية تقبل بتطبيق قوانني
أأجنبية يف إاقلميها ،ذلكل فاإن عدم التالزم بني الاختصاصني القضايئ والترشيع يعد
رشطا أأساس يا لنشوء ظاهرة تنازع القوانني (سالم  ،بدون س نة طبع ،ص  ، )26إان
السبب يف عدم التالزم بني هذين الاختصاصني يرجع اإىل اختالف الاعتبارات اليت
يقوم علهيا لك من الاختصاصيني ،فاالعتبارات اليت يقوم علهيا الاختصاص القضايئ
ادلويل تمتثل ابلس يادة وا ألمن ،والسالمة أأو السكنية العامة يف االإقلمي ،أأما
الاعتبارات اليت يقوم علهيا الاختصاص الترشيع فهي العداةل واملالمئة ،أأي اختيار
أأكرث القوانني عداةل ومالمئة حلمك املنازعة ذات العنرص ا ألجنيب ،وكذكل أأنس هبا حلل
املسأأةل موضوع الزناع(سالم ،املصدر نفسه ،ص  ، )27وابلتايل التوصل اإىل نوع من
التعايش املشرتك بني خمتلف ا ألنظمة القانونية ،وما يرتتب عليه من سامح لك دوةل
بتطبيق قوانني ادلول ا ألخرى عىل إاقلميها(العيىس ،طالل ايسني ،مصدر سابق ،ص
 ، )311وعىل هذا ا ألساس فاإذا ما قضت قواعد الاختصاص القضايئ ادلويل
ابختصاص حممكة دوةل معينة بنظر املنازعة ذات الطابع ادلويل ،فاإن قواعد
الاختصاص الترشيع قواعد االإس ناد يف قانون تكل ادلوةل قد تقيض بتطبيق قانون
أآخر غري قانون القايض قانون دوةل احملمكة ،اإذا اكن أأكرث مالءمة وارتباط ًا ابلعالقة
القانونية املشوبة بعنرص أأجنيب ،و أأفضل منه يف حتقيق العداةل حلل الزناع.
 2.3.2الاس تثناء :التأأثري املتبادل بني الاختصاصني القضايئ والترشيع
عىل الرمغ من أأن الأصل العام هو اس تقالل هذين النوعني من الاختصاص عن
بعضهام البعض ،اإال أأن هناك نوعا من التأأثري املتبادل بيهنام .اإذ قد يؤثر أأحد
الاختصاصني يف الآخر ،فيؤثر حتديد احملمكة اخملتصة عىل حتديد القانون الواجب
التطبيق عىل املسأأةل حمل الزناع أأو بعض املسائل ا ألخرى الاختصاص الترشيع  ،كام
قد يؤثر حتديد القانون الواجب التطبيق الاختصاص الترشيع عىل الاختصاص
القضايئ وكام يأأيت:
 2.3.2.1تأأثري الاختصاص القضايئ عىل الاختصاص الترشيع
اإذا اكن املبد أأ العام هو عدم التالزم بني الاختصاصني القضايئ والترشيع  ،فاإن عقد
الاختصاص حملامك دوةل معينة قد يؤثر عىل حتديد القانون الواجب التطبيق
الاختصاص الترشيع يف فرضني :ا ألول :اإماكنية حدوث التالزم بني الاختصاصني يف
حاالت معينة .والثاين :اإماكنية اختالف القانون الواجب التطبيق فامي لو رفعت نفس
ادلعوى أأمام حممكة دوةل أأخرى ،فيختلف القانون الواجب التطبيق من دوةل اإىل
أأخرى تبعا للمحمكة اليت ترفع فهيا ادلعوى ،وميكن توضيح هذين الفرضني يف احلاالت
الآتية:
أأوال :التكييف
اإذا انعقد الاختصاص حملامك دوةل معينة وفقا لقواعد الاختصاص القضايئ ادلويل يف
قانوهنا ،فاإن تكييف العالقة القانونية املشوبة بعنرص أأجنيب سوف يمت وفقا لقانوهنام
الوطين أأي قانون القايض كام يف املادة  1/17من القانون املدين العرايق وهنا حيدث
التالزم بني الاختصاصني ،ويرتتب عىل ذكل أأيضا اختالف التكييف أأو ما يعرف

جمةل جامعة جهيان -اربيل للعلوم الانسانية والاجامتعية
بتنازع التكييف فامي لو رفعت نفس ادلعوى أأمام حممكة دوةل أأخرى بسبب اختالف
املفاهمي القانونية املس تعمةل يف التكييف (الفخري ،مصدر سابق ،ص .)7
اثنيا :قواعد االإس ناد
اإذا اختصت احملمكة الوطنية دلوةل معينة بنظر املنازعة ذات العنرص ا ألجنيب ،فاإهنا
تطبق قواعد االإس ناد اخلاصة بقانون دولهتا مبا تتضمنه من حلول خمتلفة عن قواعد
االإس ناد يف قوانني ادلول ا ألخرى (المنر ،2008 ،ص  .)21وهذا ما سوف يؤدي
أأيضا اإىل اختالف القانون الواجب التطبيق عىل املنازعة ،فامي لو اكنت نفس املنازعة
قد طرحت أأمام حمامك دوةل أأخرى .فقواعد االإس ناد يف قوانني بعض ادلول ختضع
ا ألهلية لقانون اجلنس ية يف حني ختضعها قوانني دول أأخرى لقانون املوطن ،كام ميكن
أأن حيدث يف هذه احلاةل تالزم بني الاختصاصني القضايئ والترشيع  ،بسبب تطبيق
القايض الوطين لقواعد االإس ناد الوطنية املعمول هبا يف قانون دولته.
اثلثا :االإحاةل
قد يظهر تأأثري الاختصاص القضايئ عىل الاختصاص الترشيع يف مسأأةل االإحاةل
أأيضا ،مثال ذكل ،اإذا عقد الاختصاص القضايئ ادلويل حملامك دوةل معينة واكن قانوهنا
الوطين يقبل االإحاةل من قاعدة االإس ناد الوطنية يف القانون الواجب التطبيق ،فان
ذكل أأيضا سوف يؤدي اإىل اختالف احلل الهنايئ للمساةل حمل الزناع فامي لو عرضت
نفس املنازعة عىل حممكة دوةل أأخرى يرفض قانوهنا الوطين االإحاةل ،وذكل بسبب
اختالف القانون الواجب التطبيق عىل الزناع ،كام أأن قبول قانون دوةل احملمكة قانون
القايض ل إالحاةل من ادلرجة ا ألوىل من شأأنه أأن يعيد الاختصاص الترشيع يف حمك
املنازعة لقانون القايض نفسه ،فيحدث التالزم مرة أأخرى بني الاختصاص القضايئ
والاختصاص الترشيع .
رابعا :النظام العام
اإذا انعقد الاختصاص القضايئ ادلويل حملامك دوةل معينة للنظر يف نزاع مشوب بعنرص
أأجنيب ،واكن القانون الواجب التطبيق عىل الزناع مبوجب قواعد االإس ناد الوطنية يف
قانون القايض قانوان أأجنبيا خيالف النظام العام يف دوةل القايض ،فاإنه ينبغ عىل
القايض الوطين استبعاد هذا القانون اخملالف للنظام العام لكيا أأو جزئيا ،وتطبيق قانونه
بدال عنه ،ويف هذه احلاةل أأيضا حيدث التالزم بني الاختصاص القضايئ والترشيع ،
فضال عن اإماكنية اختالف القانون واجب التطبيق ،فامي لو طرحت نفس املنازعة أأمام
حممكة دوةل أأخرى ال يصطدم القانون واجب التطبيق مبقتىض قواعد االإس ناد يف قانوهنا
مع النظام العام فهيا فقد يمت استبعاد القانون ا ألجنيب اذلي تقيض قاعدة االإس ناد
بتطبيقه يف دوةل خملالفته للنظام العام فهيا ،وال يمت استبعاده يف دوةل أأخرى لعدم خمالفته
لنظاهما العام(المنر 2008 ،ص .)21
خامسا :تفسري القانون ا ألجنيب
اإذا أأشارت قاعدة االإس ناد الوطنية يف قانون القايض اإىل تطبيق قانوين أأجنيب عىل
املسأأةل حمل الزناع ،فقد ال يمتكن القايض الوطين من تطبيق القاعدة القانونية الأجنبية
اخلاصة حبل الزناع تطبيقا ينسجم مع احلمكة من ترشيعها يف دوةل القانون ا ألجنيب،
وذكل بسبب اختالف النظم القانونية بني ادلول .مثال ذكل اإذا اكن قانون القايض
ينمت اإىل القوانني الالتينية ،يف حني ينمت القانون الواجب التطبيق اإىل القوانني
ا ألنلكوسكسونية ،فف هذه احلاةل قد يرتكب القايض خطأأ يف تفسري القاعدة القانونية
الأجنبية ،وهنا أأيضا قد حيدث التالزم بني الاختصاص القضايئ والاختصاص
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الترشيع  ،بسبب تأأثر القايض مبفاهمي التفسري السائدة يف قانون دولته ،كام أأن
الاختالف يف التفسري قد ينشأأ نتيجة جلوء حمامك بعض ادلول اإىل القواعد السائدة يف
تفسري القانون الوطين ،يف حني تتبع حمامك دول أأخرى قواعد التفسري املعمول هبا يف
النظام القانوين دلوةل القانون ا ألجنيب نفسه (الهداوي ،مصدر سابق ،ص .)220
ويرتتب عىل ذكل اختالف احلل الهنايئ نتيجة اختالف تطبيق القاعدة القانونية
الأجنبية ،فامي لو رفعت ادلعوى أأمام حممكة دوةل أأخرى تتبىن قواعد تفسري خمتلفة كام
قد خيتلف احلل أأيضا بني حممكة دوةل أأحسنت تفسري القانون ا ألجنيب اذلي انعقد هل
الاختصاص الترشيع وحممكة دوةل أأخرى أأساءت تفسري القانون ا ألجنيب اخملتص.
سادسا :تعذر التعرف عىل القانون ا ألجنيب الواجب التطبيق
وقد اقرتح الفقه عدة نظرايت لسد هذه الثغرة القانونية ،اإذا ما تعذر عىل القايض
الوطين معرفة القانون ا ألجنيب الواجب التطبيق ،اإال أأن ا ألرحج من بيهنا هو تطبيق
قانون القايض نفسه ،وهو ما يؤدي أأيضا اإىل حدوث التالزم بني الاختصاص القضايئ
والاختصاص الترشيع .
سابعا :االإجراءات الوقتية والتحفظية واملس تعجةل
ختتص احملامك الوطنية ابالإجراءات الوقتية والتحفظية واملس تعجةل ،ولو أأهنا غري خمتصة
بنظر ادلعوى ا ألصلية ،مثال ذكل ،الطلبات الوقتية والتحفظية ،كطلب حرص
ا ألموال ووضع ا ألختام علهيا ،وفرض حراسة علهيا ،وبيع ما خيىش عليه من التلف مهنا
(المنر ،مصدر سابق ،ص  .)88فتختص احملمكة الوطنية ابختاذ هذه االإجراءات ،اإذا
اكن املال موجودا عىل إاقلميها ،وتطبق قوانني ا ألمن املدين السائدة يف إاقلميها ،واليت
حتمك هذه االإجراءات الهادفة اإىل حامية ا ألموال وا ألشخاص يف ادلوةل (الفخري،
مصدر سابق ،ص  .)9ويف هذه احلاةل أأيضا حيدث التالزم بني الاختصاصني القضايئ
والترشيع .
اثمنا :ادلعوى املتعلقة بعقار
قل
ختتص احملمكة الوطنية بنظر ادلعوى املتعلقة بعقار اكئن يف إا ميها وتطبق قانوهنا
الوطين قانون القايض عىل املسأأةل حمل الزناع ،حىت وإان اكن أأحد ا ألطراف أأجنبيا،
وبذكل حيدث التالزم مرة أأخرى بني الاختصاص القضايئ والاختصاص الترشيع .
وقد اإجته املرشع العرايق اىل نفس هذا االإجتاه يف القانون املدين العرايق رمق ( )40لس نة
 ,1951فبعد أأن اس ند اخفتصاص القضايئ ادلويل حملمكة موقع العقار يف الفقرة من
املادة ( )15منه .عاد و أأعطى االإختصاص لقانون موقع العقار يف املادة ( )24والفقرة
الثانية من املادة ( )25منه .اإذ نصت املادة ( )24عىل أأن (املسائل اخلاصة ابمللكية
واحليازة واحلقوق العينية ا ألخرى ،وبنوع خاص طرق انتقال هذه احلقوق ابلعقد
واملرياث والوصية وغريها ،يرسي علهيا قانون املوقع فامي خيتص ابلعقار ) ....كام نصت
الفقرة الثانية من املادة ( )25عىل أأن (قانون موقع العقار هو اذلي يرسي عىل العقود
اليت أأبرمت بشأأنه) .ويبدو واحضا من هذين النصني بأأن القانون املدين العرايق أأخذ
مبوقع املال ،واذلي يمتثل هنا مبوقع العقار كضابط اإس ناد ،وذكل لتحديد القانون
الواجب التطبيق عىل ا ألموال غري املنقوةل ،وهو قانون موقع العقار.
 2.3.2.2تأأثري الاختصاص الترشيع عىل الاختصاص القضايئ
عىل الرمغ من أأن ا ألصل العام هو عدم التالزم بني الاختصاص القضايئ والاختصاص
الترشيع ،اإال أأن انعقاد الاختصاص الترشيع لقانون دوةل معينة بوصفه القانون واجب
التطبيق قد يؤثر عىل الاختصاص القضايئ ادلويل يف فرضني وكام يأأيت:
أأوال :ا ألثر الطارد لالختصاص القضايئ
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قد يؤدي انعقاد الاختصاص الترشيع لقانون أأجنيب بصفته القانون واجب التطبيق
اإىل ختيل القايض الوطين اخملتص أأصال عن اختصاصه بنظر املنازعة ،وزوال
الاختصاص القضايئ ادلويل عن احملمكة الوطنية ،اإذا اكن القانون الواجب التطبيق
مبوجب قواعد االإس ناد الوطنية يف قانون القايض يقتيض اإعامل نظم قانونية غريبة
وجمهوةل يف قانون القايض (صادق وعبد العال ،2011 ،ص  .)23وهذا يعين قدرة
الاختصاص الترشيع عىل طرد الاختصاص القضايئ ادلويل للمحامك الوطنية.
اثنيا :ا ألثر اجلالب لالختصاص القضايئ
يف هذه احلاةل فاإن الاختصاص القضايئ ادلويل يكون غري منعقد أأصال للمحامك الوطنية
دلوةل معينة ،اإال أأهنا ختتص بنظر املسأأةل حمل الزناع عىل أأساس أأن القانون الوطين
دلوةل القايض هو الواجب التطبيق عىل الزناع ،فينعقد الاختصاص الترشيع لقانون
دوةل معينة أأوال ،مث يؤدي بدوره اإىل عقد الاختصاص القضايئ ادلويل حملامك تكل
ادلوةل ،فيجلب الاختصاص الترشيع الاختصاص القضايئ.

 .3حتديد االإختصاص القضايئ ادلويل لتسوية منازعات العقد ا أللكرتوين
ادلويل وفق ًا للقانون العرايق
لغرض حتديد االإختصاص القضايئ ادلويل لتسوية منازعات العقد ا أللكرتوين ادلويل
وفق ًا للقانون العرايق ,فاإنه يتعني علينا يف هذا املبحثدراسة أأمهية التكييف يف حتديد
ماكن وزمان اإنعقاد العقد ا أللكرتوين ادلويل وفق ًا للقانون العرايق,مث حتديد ا إالختصاص
القضايئ ادلويل للمحامك العراقية لتسوية منازعات العقد ا أللكرتوين ادلويل يف ضوء
تكييف ماكن وزمان اإنعقاد العقد,وذكل عىل أأساس املادة ( )15من القانون املدين
العرايق ويف ضوء املادة ( )87منه .واملادتني ( )20و ( )21من قانون التوقيع
الالكرتوين واملعامالت الالكرتونية يف املطلبني الآتيني وكام يأأيت:
 3.1أأمهية التكييف يف حتديد ماكن وزمان اإنعقاد العقد الألكرتوين ادلويل وفق ًا للقانون
العرايق
نتناول يف هذا املطلب ابدلراسة أأمهية تكييف ماكن وزمان اإنعقاد العقد الالكرتوين
ادلويل وفق ًا للفانون العرايق وفق ًا للك من القانون املدين وقانون التوقيع الالكرتوين
واملعامالت ا أللكرتونية وكام يأأيت:
ً
 3.1.1تكييف حتديد ماكن وزمان اإنعقاد العقد الألكرتوين ادلويل وفقا للقانون املدين
العرايق رمق ( )40لس نة 1951
نظم القانون املدين العرايق مسأأةل التعاقد ما بني غائبني لتحديد زمان وماكن انعقاد
العقد ،اإذ تظهر أأمهية حتديد زمان انعقاد العقد يف حتديد القانون النافذ وقت اإبرام
العقد ،يف حني تربز أأمهية حتديد ماكن انعقاد العقد وبشلك أأكرب يف حل مشلكة تنازع
القوانني .وذكل ابلرجوع اإىل ضابط حمل اإبرام العقد ،لتحديد القانون الواجب التطبيق
عىل العقد ادلويل ،والس امي عند سكوت ا إالرادة عن حتديد القانون اخملتار رصاحة،
وعدم متكن القايض من اس تخالص ا إالرادة الضمنية للطرفني ،فضال عن عدم احتادهام
موطنا ،وقد وضع الفقه عدة نظرايت لتحديد زمان انعقاد العقد وماكنه ،مهنا نظرية
اإعالن القبول ،واليت تعتد بوقت ظهور القبول اإىل حزي الوجود (حامد،2016 ،
ص ،)106وتعد العقد منعقدا مبجرد اإعالن القابل عن قبوهل ،ونظرية تصدير القبول،
واليت تشرتط تصدير القبول النعقاد العقد هنائيا ،ونظرية اس تالم القبول ،واليت تعتد
ابلزمان واملاكن الذلين يصل فهيام القبول اإىل املوجب ،وبرصف النظر عن علمه به.
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ونظرية العمل ابلقبول ،واليت تعد العقد منعقدا يف الزمان واملاكن الذلين يعمل فهيام
املوجب ابلقبول ،وتنسجم هذه النظرية ا ألخرية مع القواعد العامة يف القانون املدين،
واليت تقيض بأأن التعبري عن ا إالرادة ال ينتج أأثره اإال من الوقت اذلي يتصل فيه بعمل من
وجه اإليه وهو املوجب ،واذلي ينبغ أأن يعمل ابلقبول ،وقد أأخذ القانون املدين العرايق
بنظرية العمل ابلقبول ،وعد وصول القبول اإىل املوجب قرينة عىل علمه به (احلكمي،
 ،1967ص  ،)170فنصت املادة  87عىل أأنه  -1يعترب التعاقد ما بني الغائبني قد مت
يف املاكن والزمان الذلين يعمل فهيام املوجب ابلقبول ،ما مل يوجد اتفاق رصحي أأو مضين
أأو نص قانوين يقيض بغري ذكل -2 .ويكون مفروضا أأن املوجب قد عمل ابلقبول يف
املاكن والزمان الذلين وصل اإليه فهيام .وعىل هذا ا ألساس يعد العقد املربم ما بني
غائبني منعقدا يف العراق ،اإذا اكن الطرف املوجب موجودا يف العراق وقت علمه
ابلقبول (الفخري ،2007 ،ص  ، )25وبأأية وس يةل من وسائل االتصال احلديثةزكية،
 ,2016ص ، )463طاملا أأن القانون املدين العرايق قد أأخذ بنظرية العمل ابلقبول،
وجتدر االإشارة اإىل أأن القانون املدين العرايق عد التعاقد ابلتليفون مبثابة تعاقد بني
حارضين من حيث الزمان لعدم وجود فاصل زمين بني صدور القبول وعمل املوجب به
(الفضل ،2006 ،ص ، )109وتعاقد بني غائبني من حيث املاكن ،لوجود املتعاقدين
يف هجتني خمتلفتني (احلكمي ،1963 ،ص  ، )84اإذ نصت املادة  88عىل أأنه يعترب
التعاقد ابلتليفون أأو بأأية طريقة مماثةل أكنه مت بني حارضين فامي يتعلق ابلزمان وبني
غائبني فامي يتعلق ابملاكن.
 3.1.2تكييف حتديد ماكن وزمان اإنعقاد العقد الألكرتوين ادلويل وفق ًا لقانون التوقيع
الألكرتوين واملعامالت الألكرتونية العرايق رمق ( )78لس نة 2012
حدد قانون التوقيع االإلكرتوين واملعامالت االإلكرتونية رمق ( )78لس نة  2012ماكن
اإنعقاد العقد الالكرتوين يف ثالثة فروض خمتلفة ,وحدد زمان اإنعقاده يف فرضني
خمتلفني .وسوف نبحث يف هذه الفروض اخملتلفة لتكييفتحديد ماكن وزمان اإنعقاد
العقد ا أللكرتوين ادلويل وفق ًا لقانون التوقيع ا أللكرتوين واملعامالت ا أللكرتونية وكام
يأأيت:
 3.1.2.1تكييف حتديد ماكن انعقاد العقد الالكرتوين وفق ًا لقانون التوقيع الالكرتوين
واملعامالت الالكرتونية رمق  78لس نة 2012
أأورد قانون التوقيع االإلكرتوين واملعامالت االإلكرتونية رمق ( )78لس نة  2012ثالثة
فروض خمتلفة ابلنس بة اىل حتديد ماكن انعقاد العقد الالكرتوين (بكر،2015 ،
ص )221ويه- 1 :حتديد ماكن انعقاد العقد الالكرتوين مبقر معل املرسل او املرسل
اليه  -2حتديد ماكن انعقاد العقد الالكرتوين مبحل اقامة املرسل او املرسل اليه  ,اذا مل
يكن ألي مهنام مقر معل  -3حتديد ماكن انعقاد العقد الالكرتوين مبقر العمل ا ألقرب
صةل ابملعامةل  ,اذا اكن للمرسل او املرسل اليه اكرث من مقر معل  .ومبقر العمل
الرئيس عند تعذر التحديد  ,اي يف حاةل عدم وجود معامةل  .وقد تناولت الفقرة
الاوىل من املادة احلادية والعرشين  -21-من قانون التوقيع الالكرتوين واملعامالت
الالكرتونية العرايق رمق  -78-لس نة  2012الفرضني الاول والثاين فنصت عىل أأنه
(تعد املستندات الالكرتونية قد أأرسلت من املاكن اذلي يقع فيه مقر معل املوقع و أأهنا
أأس تلمت يف املاكن اذلي يقع فيه مقر معل املرسل أأليه  .و أأذا مل يكن لآي مهنام مقر
معل يعد حمل الاقامة مقراً للعمل مامل يكن املوقع واملرسل اليه قد أأتفقا عىل غري ذكل).
يتبني من الشطر ا ألخري من هذه الفقرة بأأن القانون قد منح ا ألطراف احلرية يف حتديد
ماكن اإنعقاد العقد برتك الباب مفتوح ًا أأمام مبد أأ سلطان ا إالرادة لتحديد ماكن اإرسال
وإاس تالم املستندات ا أللكرتونية ,وابلتايل حتديد ماكن اإنعقاد العقد ا أللكرتوين .فاإذا
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وجد االإتفاق حول ذكل اإلزتم ا ألطراف بذكل االإتفاق ,أأما اإذا مل يوجد مثل ذكل
االإتفاق فتحل أأحاكم هذه الفقرة حمل االإتفاق حلل الزناع القامئ حول مسأأةل حتديد
ماكن اإبرام العقد ا أللكرتوين (زكية ،مصدر سابق .ص .)467كام يتبني من هذه الفقرة
أأيض ًا بأأهنا عدت ,وكأصل عام ,بأأن املستندات الالكرتونية قد مت أأرسالها من املاكن
اذلي يوجد فيه مقر معل املوقع  .و أأنه قد مت أأس تالهما يف املاكن اذلي يوجد فيه مقر
معل املرسل اليه  .أأذا اكن الي مهنام مقر معل(د.بكر ,مصدر سابق ,ص .)222وهذا
يعين بأأنه أأذا اكن املوقع عىل املستند الالكرتوين أأو املرسل اليه خشص ًا معنو ًاي  ,فأأن
مقر معهل هو مركز أأدارته الرئيس الفعيل  .أأما أأذا اكن املوقع عىل املستند الالكرتوين
أأو املرسل اليه خشص ًا طبيعي ًا  ,فأأن مقر معهل هو مركزه أأو حمهل التجاري  .و أأذا مل يكن
الي مهنام ( أأي للموقع او املرسل اليه ) مقر معل فيعد حمل اقامهتام مبثابة مقر للعمل .
الا أأنه ميكن للك من املوقع عىل املستند الالكرتوين واملرسل اليه االتفاق عىل خالف
هذا الاصل العام  .حينئذ ميكن عد املستند الالكرتوين مرس ًال أأو متسلامً يف ماكن
اخر غري مقر معل املوقع واملرسل اليه أأو حمل اقامهتام  .اما الفرض الثالث فقد اشارت
اليه الفقرة الثانية من املادة احلادية والعرشين  -21-من هذا القانون واليت نصت عىل
أأنه ( اذا اكن للموقع أأو املرسل أأليه أأكرث من مقر معل فيعد املقر الاقرب صةل ابملعامةل
هو ماكن الارسال أأو التسمل  ,وعند تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيس هو ماكن
الارسال أأو التسمل ) .فف حاةل أأمتالك املوقع عىل املستند الالكرتوين أأو املرسل اليه
الكرث من مقر معل فيعد املقر الاقرب صةل ابملعامةل  ,أأي ا ألوثق صةل بتكل املعامةل
املعينة هو ماكن الارسال أأو التسمل  ,وعند تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيس هو
ماكن الارسال او التسمل  .وميكن القول وبأأختصار  ,بأأن ماكن انعقاد العقد الالكرتوين
 ,مبقتىض املادة احلادية والعرشين  -21-من هذا القانون هو املاكن اذلي يقع فيه مقر
معل املرسل اليه  ,او املاكن اذلي يقع فيه حمل اقامته  ,اذا مل يكن هل مقر معل  .او
املاكن اذلي يقع فيه مقر معهل ا ألقرب صةل ابملعامةل  ,اذا هل اكرث من مقر معل  .ومبقر
العمل الرئيس عند تعذر التحديد  ,اي يف حاةل عدم وجود معامةل  .والسبب يف
حتديد ماكن انعقاد العقد الالكرتوين مبقرمعل املرسل اليه او مبحل اقامته املعتادة او
مبقر معهل ا ألقرب صةل ابملعامةل  ,اذا هل اكرث من مقر معل  ,او مبقر العمل الرئيس
وليس مباكن وجود نظام معاجلة املعلومات اخلاص ابملرسل اليه هو ان نظام معاجلة
املعلومات اخلاص ابملرسل اإليه واذلي يمت تلق املستندات الالكرتونية منه  ،كثري ًا ما
يكون موجود ًا يف ماكن أأو اختصاص قضايئ غري املاكن اذلي يوجد فيه املرسل اإليه
نفسه  .واحلمكة من ذكل يه التأأكد من أأن ال يكون ماكن وجود نظام معاجلة
املعلومات ،هو العنرص الرئيس بل أأن تكون هناك صةل معقوةل بني املرسل اإليه
واملاكن اذلي يعترب ماكن التلق  ،وإان يتس ىن للمنشئ التحقق من ذكل املاكن بسهوةل
 ,ويمت الاعامتد عىل معيار واحض ل إالرتباط املاكين بني املرسل اليه وماكن معني
(اجلواري ،2004 ،ص , )110ألن نظام معاجلة املعلومات اخلاص ابملرسل اليه غالب ًا
مايكون موجود ًا يف ماكن أآخر غري املاكن اذلي يوجد فيه املرسل اليه نفسه (شلقايم،
 ،2008ص.)146
 3.1.2.2تكييف حتديد زمان انعقاد العقد الالكرتوين وفق ًا لقانون التوقيع الالكرتوين
واملعامالت الالكرتونية رمق  78لس نة 2012
فرق قانون التوقيع االإلكرتوين واملعامالت االإلكرتونية رمق ( )78لس نة  2012بني
فرضني خمتلفني ابلنس بة اىل حتديد زمان اإنعقاد العقد الالكرتوين(بكر ،مصدر سابق،
ص .)219ا ألول هو حتديد املرسل اإليه لنظام معاجلة معلومات الكرتوين معني لتسمل
املستندات الالكرتونية  ,والثاين هو عدم حتديد املرسل اإليه لنظام معاجلة معلومات
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الكرتوين معني لتسمل املستندات الالكرتونية  .وسوف نبحث يف هذين الفرضني  ,مث
حتديد زمان ارسال املستندات الالكرتونية وكام يأأيت:
حتديد املرسل اإليه لنظام معاجلة معلومات الكرتوين معني لتسمل املستندات الالكرتونية
نصت الفقرة اثنيا من املادة ( )20عىل أأنه (اإذا اكن املرسل اإليه قد حدد نظام ًا ملعاجلة
املعلومات لتسمل املستندات ،فتعد متسلمة عند دخولها اإىل ذكل النظام ،فاإذا أأرسلت
اإىل نظام غري اذلي مت حتديده فيعد اإرسالها قد مت منذ قيام املرسل اإليه ابإعادهتا اإىل
النظام احملدد منه لتسمل املعلومات) يتبني من هذا النص بأأن الفرض ا ألول املمتثل
بتحديد املرسل اليه لنظام معاجلة معلومات الكرتوين معني لتسمل املستندات
الالكرتونية يتحلل أأيض ًا اىل فرضني فرعيني  :الاول حتديد املرسل اليه (املوجب)
لنظام معاجلة معلومات الكرتوين معني لتسمل املستندات الالكرتونية ودخول تكل
املستندات اىل ذكل النظام املعني  .والثاين حتديد املرسل اليه (املوجب) لنظام معاجلة
معلومات الكرتوين معني لتسمل املستندات الالكرتونية وارسال املستندات اىل نظام
أآخر غري اذلي مت حتديده .فمبقتىض الفرض الفرع الاول اإذا حدد املوجب مس بقا
نظاما معينا ملعاجلة املعلومات لتسمل املستندات والرسائل االإلكرتونية ،مبوجبه يمت تسمل
القبول ،فاإن العقد ا إاللكرتوين ينعقد يف اللحظة اليت يتسمل فهيا املوجب الرساةل
االإلكرتونية اليت تتضمن القبول ،وتتحدد حلظة انعقاد العقد االإلكرتوين يف هذا الفرض
بدخول الرساةل االإلكرتونية املتضمنة للقبول يف نظام املعلومات اذلي حدده املوجب،
فاإذا مت اإرسال القبول عن طريق الربيد االإلكرتوين ،فاإن العقد الالكرتوين ينعقد حلظة
وصول القبول اإىل الربيد االإلكرتوين للموجب  .ونظام معاجلة املعلومات هو نظام
الكرتوين يس تخدم الإنشاء رسائل البياانت او املعلومات او ارسالها او تسلمها او
معاجلهتا او ختزيهنا او جتهزيها  .ونظام معاجلة املعلومات هو موقع عىل الش بكة أأو
حاسب أآيل يكون خارج س يطرة املنشئ (املرسل)  ,وقد يكون نظام ًا اتبع ًا لوس يط أأو
نظام ًا اتبع ًا للمرسل اليه (اجلواري ،مصدر سابق ،ص . )55وخيضع مستند املعلومات
للمعاجلة داخل هذا النظام سواء أأاكن املستند وقت دخوهل هذا مفهوم ًا أأو قاب ًال
لالس تعامل من جانب املرسل اإليه أأم ال  .وميكن اإثبات حلظة وصول القبول اإىل الربيد
االإلكرتوين للموجب بسهوةل وذكل عن طريق اترخي وصول الرساةل االإلكرتونية .ونرى
بأأن ذكل يعد جتس يد ًا واحض ًا لنظرية اس تالم القبول أأو وصوهل واليت ينعقد العقد
مبقتضاها مبجرد وصول القبول اىل املوجب وبرصف النظر عن علمه به (احلكمي،
والبكري ،و البشري ،1980 ،ص .)48ومبقتىض الفرض الفرع الثاين اإذا أأرسلت
الرساةل االإلكرتونية املتضمنة للقبول اإىل نظام معاجلة معلومات أآخر غري اذلي حدده
املوجب ،فيعد اإرسالها قد مت منذ قيام املوجب (املرسل اإليه) ابإعادهتا اإىل النظام اذلي
حدده أأصال لتسمل املعلومات ،ويمت انعقاد العقد يف هذا الفرض يف اللحظة اليت يقوم
فهيا املوجب ابس تخراج الرساةل االإلكرتونية املتضمنة للقبول وإاعادهتا اإىل نظام معاجلة
املعلومات احملددة مس بقا ،أأي ابطالعه علهيا وعلمه فعليا مبضموهنا .وهو مايعد جتس يد ًا
واحض ًا لنظرية العمل ابلقبول ,واليت الينعقد العقد مبقتضاها الا اذا وصل القبول اىل عمل
املوجب  ,وذكل تطبيق ُا للقواعد العامة واليت تقيض بأأن التعبري عن الارادة الينتج أأثره
الا من الوقت اذلي يتصل فيه بعمل من وجه اليه.
عدم حتديد املرسل اإليه لنظام معاجلة معلومات الكرتوين معني لتسمل املستندات
الالكرتونية
أأما ابلنس بة اإىل الفرض الثاين فقد نصت الفقرة اثلث ًا من املادة ( )20عىل أأنه (اإذا مل
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حيدد املرسل اإليه نظاما ملعاجلة معلومات لتسمل املستندات االإلكرتونية ،فيعد وقت
تسلمها هو وقت دخولها ألي نظام ملعاجلة املعلومات اتبع للمرسل اإليه) ومبقتىض هذا
النص ،فاإذا مل حيدد املوجب نظام معاجلة معلومايت لتسمل رساةل القبول االإلكرتونية،
فاإن العقد االإلكرتوين ينعقد حلظة دخول الرساةل االإلكرتونية املتضمنة للقبول يف أأي
نظام ملعاجلة املعلومات خيص املوجب ،وذكل تطبيقا لنظرية اس تالم أأو وصول القبول،
واذلي يعد قرينة عىل العمل به ( أأبو معرو ،2011 ،ص .)128فزمان انعقاد العقد
يتحدد ابللحظة اليت يمت فهيا تسمل القبول  ,وليس بلحظة اعالن القبول أأو تصديره ,
وامنا بتسلمه أأو وصوهل أأي بدخول املستند الالكرتوين اىل أأي نظام ملعاجلة املعلومات
خيص املوجب(شلقايم ،مصدر سابق ،ص  , )130وذكل ملعاجلة املستند او جتهزيه او
ختزينه  ,او اعادة ارساهل او اس تقباهل  .وبطبيعة احلال فاإنه اليشرتط يف هذه احلاةل عمل
املرسل اليه (بكر ،مصدر سابق ،ص . )218
حتديد زمان ارسال املستندات الالكرتونية
عدت الفقرة ا ألوىل من املادة ( )20املستندات االإلكرتونية مرسةل من وقت دخولها
الربانمج اخلاص ابملرسل اإليه ،واذلي ال خيضع لس يطرة املرسل ،ونصت هذه الفقرة
عىل أأنه (تعد املستندات االإلكرتونية مرسةل من وقت دخولها نظام معاجلة معلومات ال
خيضع لس يطرة املوقع أأو الشخص اذلي أأرسلها نيابة عنه ما مل يتفق املوقع واملرسل اإليه
عىل غري ذكل) .ويتبني من هذا النص بأأن وقت اإرسال الرسائل واملستندات
االإلكرتونية يتحدد ابلوقت اذلي خترج فيه من نظام معاجلة املعلومات اخلاص ابملرسل،
وتدخل اإىل نظام معاجلة معلومات أآخر ال يكون للمرسل س يطرة عليه ،وهذا النظام
اإما أأن يكون نظام املرسل اإليه مبارشة ،أأو نظام مزود خدمة االإنرتنت ( نظام اتبع
لوس يط)  ،واذلي يتسمل الرساةل االإلكرتونية ،مث حيولها اإىل نظام املرسل اإليه (عزب،
 ،2012ص  .)339كام يتبني من الشطر ا ألخري من هذه الفقرة بأأن القانون قد أأعطى
أأطراف التعاقد احلرية يف حتديد حلظة اإرسال املستندات ا أللكرتونية ,وابلتايل حتديد
ماكن اإنعقاد العقد ا أللكرتوين .برتك اجملال واسع ًا أأمام مبد أأ سلطان ا إالرادة للقيام هبذا
التحديد ,فاإذا وجد االإتفاق حول ذكل اإلزتم ا ألطراف بذكل االإتفاق ,أأما اإذا مل يوجد
مثل ذكل االإتفاق فتحل أأحاكم هذه الفقرة حمل االإتفاق حلل الزناع القامئ حول مسأأةل
حتديد حلظة اإرسال املستندات ا أللكرتونية (زكية ،مصدر سابق ،ص.)467
 3.2حتديد االإختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية لتسوية منازعات العقد
الألكرتوين ادلويل يف ضوء تكييف ماكن وزمان اإنعقاد العقد
بعد أأن تناولنا ابدلراسة تكييف ماكن وزمان اإنعقاد العقد ا أللكرتوين وفق ًا للقانون
املدين العرايق وقانون التوقيع الالكرتوين واملعامالت ا أللكرتونية ,فاإنه ميكننا حتديد
احملمكة اخملتصة بدالةل الفقرة (ج) من املادة ( )15من القانون املدين العرايق .بعد
التعرف عىل ماكن وزمان اإنعقاد العقد يف هذين القانونني وكام يأأيت:
 3.2.1حتديد االإختصاص القضايئ ادلويل لتسوية منازعات العقد الألكرتوين ادلويل عىل
أأساس املادة ( )15من القانون املدين العرايق ويف ضوء املادة ( )87منه
نصت الفقرة (ج) من املادة ( )15من القانون املدين العرايق عىل أأنه (يقاىض ا ألجنيب
أأمام حمامك العراق يف ا ألحوال الآتية ...ج -اإذا اكن موضوع التقايض عقد ًا مت اإبرامه يف
العراق أأو اكن واجب التنفيذ فيه أأو اكن التقايض عن حادثة وقعت يف العراق).
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ويتضح من هذا النص بأأن املرشع العرايق أأقام ضابط الاختصاص القضايئ ادلويل يف
هذه احلاةل عىل حمل مصدر الالزتام أأو حمل تنفيذه ،اإذ ينعقد الاختصاص القضايئ
ادلويل للمحامك العراقية بنظر املنازعات املشوبة بعنرص أأجنيب ،اإذا اكنت متعلقة ابلزتام
نشأأ يف العراق أأو اكن واجب التنفيذ فيه .ويستند هذا الاختصاص أأيضا عىل مبد أأ
قوة النفاذ (الفخري ،مصدر سابق ،ص  ، )24فينعقد حملمكة حمل نشوء الالزتام
لكوهنا أأقدر من غريها عىل حل املنازعة ،و أأكرث معرفة ابلظروف والوقائع احمليطة هبذه
املنازعة ،كام ينعقد الاختصاص حملمكة حمل تنفيذ الالزتام عىل أأساس ما متتلكه من قوة
ومالءمة .ويتضمن هذا الاختصاص الالزتامات الناش ئة عن ا ألعامل القانونية
الترصفات القانونية اكلعقد ،وا ألعامل املادية الوقائع املادية اكلفعل الضار والفعل النافع،
فبالنس بة اإىل الالزتامات الناش ئة عن العقد ادلويل ،ينعقد الاختصاص القضايئ ادلويل
للمحامك العراقية ،اإذا اكنت ادلعوى متعلقة بعقد مت اإبرامه يف العراق أأو اكن واجب
التنفيذ فيه ،أأما ابلنس بة اإىل حتديد الاختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية لتسوية
املنازعات املتعلقة ابلعقد الالكرتوين ادلويل موضوع دراستنا ,فاإنه يعد وكام أأسلفنا
تعاقد ًا ما بني غائبني ،فيعد العقد منعقد ًا يف العراق اإذا اكن املوجب موجود ًا فيه وقت
علمه ابلقبول ،استناد ًا اإىل املادة  87من القانون املدين العرايق اذلي أأخذت بنظرية
العمل ابلقبول .وختتص حممكة حمل اإبرام العقد يف املاكن اذلي اكن املوجب موجوداً فيه
وقت علمه ابلقبول .فض ًال عن اإماكنية اإنعقاد الاختصاص حملمكة حمل تنفيذ العقد
الالكرتوين ادلويل ,اإذا اكن تنفيذه يف العراق ,عىل الرمغ من اإماكنية اإنعقاده خارج
العراق .وذكل وفق ًا للفقرة (ج) من املادة ( )15من القانون املدين العرايق أأيض ًا.
 3.2.2حتديد االإختصاص القضايئ ادلويل لتسوية منازعات العقد الألكرتوين ادلويل عىل
أأساس املادة ( )15من القانون املدين العرايق ويف ضوء املادتني ( )20و ( )21من
قانون التوقيع الالكرتوين واملعامالت الالكرتونية
مبقتىض الفقرة (ج) من املادة ( )15من القانون املدين العرايق السالفة اذلكر فاإن احملامك
العراقية تعد خمتصة للنظر يف تسوية منازعات العقد الالكرتوين ادلويل ,اإذا اكن
موضوع التقايض عقد ًا مت اإبرامه يف العراق أأو اكن واجب التنفيذ فيه .ويعد العقد
الالكرتوين ادلويل مربم ًا يف العراق وابلتايل ينعقد الاختصاص للمحمكة العراقية ,اإذا
اكن يف العراق حمل معل املرسل أأو املرسل اإليه .وإاذا مل يكن ألي مهنام مقر معلفمبحل
اقامة أأهيام ( أأي املرسل او املرسل اليه) ,مامل يتفقا عىل خالف ذكل(شلقايم ،مصدر
سابق ،ص  .)146وذكل مبقتىض الفقرة الاوىل من املادة احلادية والعرشين  -21-من
قانون التوقيع الالكرتوين واملعامالت الالكرتونية .أأما اإذا اكن للموقع أأو املرسل أأليه
أأكرث من مقر معل فيعد املقر الاقرب صةل ابملعامةل هو ماكن الارسال أأو التسمل ,
وعند تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيس هو ماكن الارسال أأو التسمل ,وذكل
مبقتىض الفقرة الثانية من املادة احلادية والعرشين  -21-من قانون التوقيع الالكرتوين
واملعامالت الالكرتونية .ونكرر هنا أأيض ًا ما ذكرانه بشأأن حتديد االإختصاص القضايئ
ادلويل لتسوية منازعات العقد ا أللكرتوين ادلويل يف ضوء املادة ( )87من القانون
املدين العرايق وبدالةل املادة (/15ج) منه ,بأأن الاختصاص القضايئ ادلويل لتسوية
املنازعات املتعلقة ابلعقد الالكرتوين ادلويل ,والناش ئة عن العالقات القانونية املشوبة
بعنرص أأجنيب ,ميكن أأن ينعقد حملمكة حمل تنفيذ العقد الالكرتوين ادلويل ,إاذا اكن
تنفيذه يف العراق ,عىل الرمغ من اإماكنية اإنعقاده خارج العراق .وذكل وفق ًا للفقرة (ج)
من املادة ( )15من القانون املدين العرايق أأيض ًا.
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 .4اخلامتة
بعد الانهتاء من دراسة موضوع البحث يف منت هذه ادلراسة فقد خصصنا اخلامتة لبيان
أأمه النتاجئ اليت توصلنا اإلهيا فض ًال عن بعض التوصيات اليت نراها رضورية
 4.1النتاجئ
 .1اإن الاختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية هو والية احملامك الوطنية يف
نظر املنازعات ذات العنرص ا ألجنيب .وقواعد الاختصاص القضايئ ادلويل
يه مجموعة القواعد القانونية اليت حتدد والية احملامك الوطنية يف نظر
املنازعات ذات العنرص ا ألجنيب ،جتاه غريها من احملامك الأجنبية لدلول
ا ألخرى.
 .2العقد الالكرتوين هو أأرتباط الاجياب الصادر من أأحد املتعاقدين بقبول
الاخر عىل وجه يثبت أأثره يف املعقود عليه واذلي يمت بوس يةل الكرتونية.
 .3اإن ا ألصل هو عدم التالزم بني الاختصاص القضايئ ادلويل وبني
الاختصاص الترشيع املمتثل ابلقانون الواجب التطبيق مبقتىض قاعدة
االإس ناد الوطنية الثنائية أأو املزدوجة اجلانب ,واذلي قد يكون وطني ًا أأو
أأجنبي ًا .اإال أأن هذا ا ألصل ال يعين عدم وجود اس تثناءات يظهر فهيا التأأثري
املتبادل ألحد هذين الاختصاصني عىل الآخر ،اإال أأنه اإس تثنا ًء فاإن إانعقاد
االإختصاص القضايئ ادلويل للمحامك الوطنية ميكن أأن يؤثر عىل
االإختصاص الترشيع يف بعض اجملاالت اليت جرى ذكرها يف منت البحث.
وابملقابل فاإن انعقاد الاختصاص الترشيع لقانون دوةل معينة بوصفه
القانون واجب التطبيق قد يؤثر عىل الاختصاص القضايئ ادلويل ,
فيكون اإنعقاد االإختصاص الترشيع قانون دوةل معينة طارد ًا ل إالختصاص
الاختصاص
القضايئ ادلويل للمحامك الوطنية .أأو قد يكون اإنعقاد
الترشيع لقانون دوةل معينة أأوال ،جالب ًا لالختصاص القضايئ لها .أأي عقد
الاختصاص القضايئ ادلويل حملامك تكل ادلوةل.
 .4مل حيددد ضابط االإختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية عىل أأساس
حمل اإبرام أأو تنفيذ العقد مبقتىض الفقرة (ج) من املادة ( )15من القانون
املدين العرايق ,ل إالختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية للنظر يف
تسوية املنازعات اخلاصة ابلعقد ا أللكرتوين ادلويل حتديد ًا مبارشاً ورصحي ًا,
كام مل حيدد قانون التوقيع االإلكرتوين واملعامالت االإلكرتونية رمق ()78
لس نة  2012أأيض ًا االإختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية للنظر يف
تسوية املنازعات املتعلقة ابلعقد االإلكرتوين ادلويل.
 .5يتطلب حتديد االإختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية للنظر يف
تسوية املنازعات اخلاصة ابلعقد ا أللكرتوين ادلويل التكييف املس بق
للعالقة التعاقدية اخلاصة ادلولية املشوبة بعنرص اإجنيب ,لتحديد زمان
وماكن اإنعقاد العقد عىل أأساس القانون املدين العرايق رمق ( )40لس نة
 ,1951وقانون التوقيع االإلكرتوين واملعامالت االإلكرتونية رمق ( )78لس نة
 , 2012ومن مث حتديد االإختصاص القضايئ ادلويل للمحامك العراقية يف
ضوء ذكل.
 .6يتحدد زمان وماكن العقد بني غائبني مبقتىض املادة ( )87من القانون
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املدين العرايق ابلزمان واملاكن الذلين يعمل فهيام املوجب ابلقبول ،ألن هذا
القانون تبىن نظرية العمل ابلقبول ،وعد وصول القبول اإىل املوجب قرينة
عىل علمه به.
 .7أأما قانون التوقيع االإلكرتوين واملعامالت االإلكرتونية رمق ( )78لس نة
 2012فقد حدد زمان اإنعقاد العقد ا أللكرتوين يف فرضني خمتلفني هام:
حتديد املرسل اإليه لنظام معاجلة معلومات الكرتوين معني لتسمل
املستندات الالكرتونية ,وعدم حتديد املرسل اإليه لنظام معاجلة معلومات
الكرتوين معني لتسمل املستندات الالكرتونية .وماكن اإنعقاده يف ثالثة
فروض خمتلفة ويه- 1 :حتديد ماكن انعقاد العقد الالكرتوين مبقر معل
املرسل او املرسل اليه -2 .حتديد ماكن انعقاد العقد الالكرتوين مبحل
اقامة املرسل أأو املرسل اليه ,اإذا مل يكن ألي مهنام مقر معل  -3حتديد
ماكن اإنعقاد العقد الالكرتوين مبقر العمل ا ألقرب صةل ابملعامةل ,إاذا اكن
للمرسل أأو املرسل اليه اكرث من مقر معل .ومبقر العمل الرئيس عند تعذر
التحديد ,أأي يف حاةل عدم وجود معامةل.
 4.2التوصيات
بعد الانهتاء من عرض النتاجئ اليت توصلت اإلهيا ادلراسة ،فأأننا نقرتح التوصيات
الآتية:
 .1نويص املرشع العرايق بأأن يقوم بتحديد االإختصاص القضايئ ادلويل للمحامك
العراقية للنظر يف تسوية املنازعات اخلاصة ابلعقد ا أللكرتوين ادلويل
حتديد ًا مبارش ًا ودقيق ًا بأأن خيصص هل ضابط من ضوابط االإختصاص
القضايئ ادلويل .يقوم عىل أأساس اإبرام العقد ا أللكرتوين ادلويل يف العراق,
يف حاةل عمل املوجب ابلقبول فيه ,أأو تنفيذه فيه أأو اخلضوع ا إالرادي
الإختصاص القضايئ لكام اكن ذكل ممكن ًا .وعليه فاإننا نقرتح النص ال آيت:
(ختتص احملمكة العراقية ابلنظر يف تسوية املنازعات اخلاصة ابلعقد
ا أللكرتوين ادلويل ,اإذا اكن املوجب قد عمل ابلقبول يف العراق بوس يةل
الكرتونية ،ويكون وصول القبول اإليه قرينة عىل علمه به .كام ختتص احملمكة
العراقية اإذا اكن من املقرر تنفيذ العقد ا أللكرتوين يف العراق ,أأو خضع
الطرفان خضوع ًا إاراد ًاي الإختصاص احملامك ا إالرادية لكام اكن ذكل ممكن ًا).
 .2كام نقرتح عىل املرشع العرايق بأأن يقوم بتحديد االإختصاص القضايئ ادلويل
للمحامك العراقية للنظر يف تسوية املنازعات اخلاصة ابلعقد ا أللكرتوين ادلويل
حتديد ًا مبارش ًا ودقيق ًا بأأن خيصص هل ضابط من ضوابط االإختصاص
القضايئ ادلويل .يقوم عىل أأساس وجود حمل معل املرسل أأو املرسل اإليه
يف العراق .وإاذا مل يكن ألي مهنام مقر معلفمبحل اقامة أأهيام .وإاذا اكن للموقع
أأو املرسل أأليه أأكرث من مقر معل فينعقد االإختصاص القضايئ ادلويل
للمحمكة اليت يقع دائرهتا املقر الاقرب صةل ابملعامةل وهو ماكن الارسال
أأو التسمل  ,وعند تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيس هو ماكن
الارسال أأو التسمل .كام ميكن أأن ينعقد االإختصاص القضايئ ادلويل حملمكة
حمل تنفيذ العقد الالكرتوين ادلويل ,اإذا اكن تنفيذه يف العراق ,عىل الرمغ
من اإماكنية اإنعقاده خارج العراق ,أأو اخلضوع ا إالرادي الإختصاص القضايئ
لكام اكن ذكل ممكن ًا .وعليه فاإننا نقرتح النص الآيت( :ينعقد الاختصاص
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للمحمكة العراقية ,اإذا اكن يف العراق حمل معل املرسل أأو املرسل اإليه .وإاذا
مل يكن ألي مهنام مقر معلفمبحل اقامة أأهيام وإاذا اكن للموقع أأو املرسل أأليه
أأكرث من مقر معل فينعقد االإختصاص القضايئ ادلويل للمحمكة اليت يقع
دائرهتا املقر الاقرب صةل ابملعامةل وهو ماكن الارسال أأو التسمل ,وعند
تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيس هو ماكن الارسال أأو التسمل .كام
ميكن أأن ينعقد االإختصاص القضايئ ادلويل حملمكة حمل تنفيذ العقد
الالكرتوين ادلويل ,اإذا اكن تنفيذه يف العراق ,عىل الرمغ من اإماكنية
اإنعقاده خارج العراق ,أأو اخلضوع ا إالرادي الإختصاص القضايئ لكام اكن
ذكل ممكن ًا).
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Abstract:
The international jurisdiction is competence of the national
courts to decide the disputes containing a foreign element.
Whereas the rules of the international jurisdiction of the Iraqi
courts are the group of legal rules determining the competence
of the Iraqi courts to decide the disputes of foreign element,
against other foreign courts. And are based upon a group of
standards or criteria, well-known as the standards of the
international jurisdiction of Iraqi courts. It is worth bearing in
mind that the electronic contract is an agreement through
which the offer and acceptance are meeting in an open
international online network of distance communication, by
visual and audible means. Thanks to the interaction between
offer or and acceptor. It is also worth-noting that international
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international electronic contracts to some standards provided
for by the electronic signature and electronic bargains No. 78
of 2012.
Keywords: International Electronic Contract, International
Judicial Jurisdiction.
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jurisdiction to settle the disputes of the electronic contract is
determined by the traditional standard of the international
jurisdiction, through which the jurisdiction of Iraqi courts is
concluded, in conformity with the paragraph –C- of the article
(15) of the Iraqi Civil Law No. (40) of 1951. Although we
tried in this piece of research to attribute the international
jurisdiction of Iraqi courts in the disputes relevant of

