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 اجلامعة املستنصرية / كلية القانون

 املرحلة الثالثة  / القانون الدويل العام

 العدل الدوليةمكةة حم

 اعداد                                                                                                                                    

 م.م  ريا عبد الستار                                                                                                                                      

اذ انو یعد احد  .المتحدة لألمم ياز قضائي مختص تابع لمنظمةج ىي الدولیة العدل محكمة
ولیست امتداد  5491، ولیست منظمة قائمة بذاتيا ، كما انيا محكمة جدید اسست عام  اجيزتيا

 آراء وتقدیم ، الدول نبی تنشأ التي لدولیةا النزاعات في الفصل المحكمة وتتولى ،  لمحكمة سابقة
 . ان مقر المحكمة في قصر السالم في الىاي، یذكر  القانونیة المسائل بشأن استشاریة

 المحكمةتكوين 

 4 لمدة األمن، ومجمس المتحدة لألمم العامة الجمعیة تنتخبيم قاضیًا، 51 من المحكمة تتألف 
 ثالث كل اعضاء ( 1) كل  األعضاء ثمث انتخاب یتم. األعضاء انتخاب إعادة ویمكن سنوات،
ان یمارس مينة اخرى كمحامي او وكیل طیمة فترة عضویتو ، واذا ، ال یجوز لمقاضي  سنوات

 فقد احد شروط العضویة تم انتخاب بدیاًل عنو .

 االختيارية واالجبارية المحكمةوالية 

تتم بأتفاق االطراف المتنازعة عمى عرض  والية اختياريةفي االصل ىي  ان والیة المحكمة
ناتجة عن اعالن واتفاق  لوالية اجباريةاالنزاع عمى المحكمة لمفصل فیو ، كما یمكن ان تكون 

دوثو عمى المحكمة حنزاع المستقبمي في حال لأمسبق مكتوب من الدول المتنازعة عمى عرض 
تشتمل جمیع القضایا التي یعرضيا المتقاضون كما تشتمل جمیع المسائل  ولمفصل فیو ، 
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، ومثال   دات واالتفاقیات المعمول بياالمنصوص عمیيا في میثاق االمم المتحدة او في المعاى
 :ـذلك 

  المعاىداتأـ تفسیر معاىدة من 

 ب ـ ایة مسالة من مسائل القانون الدولي

 جـ تحقیق واقعة من الوقائع التي تثبت كانت خرقا اللتزام دولي

 دـ نوع التعویض المترتب عمى خرق التزام دولي ومدى ىذا التعویض 

 

 تصاص الشخصي لممحكمةاالخ

( من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة بان الدولة وحدىا الحق في ان 49وفق المادة) 
تكون إطرافا في الدعاوي التي ترفع لممحكمة وبمعنى ان والیة المحكمة مقصورا عمى الدول 

ال یجوز  وحدىا فيي التي ليا دون سائر أشخاص القانون الدولي حق التقاضي إماميا وىكذا
ویمكن لمدول التالیة ،  لإلفراد والجماعات والوحدات السیاسیة من غیر الدول طمب القضاء

 التقاضي امام المحكمة : 

جمیع الدول االطراف في االمم المتحدة التي قبمت بالمیثاق وتصبح تمقائیا اعضاء في  .5
 . المحكمة

  الدول التي تكون إطرافا في النظام األساسي دون اي یكون أعضاء في األمم المتحدة .2
یمكن لمدولة اذا كانت غیر عضو في االمم المتحدة او موقعة عمى النظام االساسي  مك .4

 التالیة : الشروط تتوفر اذا لممحكمة التقاضي اماميا ایضًا 
 بالقبول بأحكام النظام االساسي لممحكمة . المحكمة إعالناتكون قد أودعت لدى ان  . أ

 تعمن قبول التزامات الدول االعضاء في االمم المتحدةان   . ب
 في نفقات المحكمةالمساىمة  . ت
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 االختصاص النوعي لممحكمة

االساسي لممحكمة حیث نصت عمى ان تشمل والیة المحكمة  من النظام 43لقد جاء في المادة 
جمیع القضایا التي یعرضيا المتقاضون كما تشتمل جمیع الوسائل المنصوص عمیيا بصفة 

 ..... خاصة في میثاق االمم المتحدة او في المعاىدات او االتفاقیات المعمول بيا

نزاع یقوم ویتفق االطراف عمى  ویتضح من ىذا النص ان لممحكمة اختصاصا نوعیا واسعا فكل
رفعة لممحكمة لمنظر فیو وميما كان نوعو او طابعو سواء كان نزاع ذا طابع قانوني او طابع 

  سیاسي فان لممحكمة ليا الصالحیة بنظر ىذا النزاع والفصل فیو

 االفتائي لمحكمة العدل الدوليةاالختصاص 

بشأن المسائل  الفتاوى إصدار ئي ، تتولى محكمة العدل الدولیةالى االختصاص القضاضافة ا
، عممًا ان ىذه الجيات  المتخصصة ووكاالتيا القانونیة التي تحیميا إلیيا ىیئات األمم المتحدة

اض عنيا ، اال ان العادة جرت عمى غیر ممزمة بالعمل بيذه الفتاوى ، فميا االخذ بيا او االعر 
 واالخذ بيا حتى اصبح تمتمك عوفًا قوة الزامیة تعادل قوة االحكام الصادرة تنفیذ ىذه الفتاوى 

 عنيا .

 ام المحكمةالتقاضي اماجراءات 

عن طریق اإلخطار باتفاق خاص ثنائي وتبرمو دولتان ترغبان في عرض النزاع الدعوى تقدم 
تقدم دولة ما طمبا انفرادا بالصیغة ضد الدولة أخرى  عن طریق تقدیم طمب،  عمى المحكمة

مة وأسماء نبغي تقدیم الوثائق الالز یق ، باریة المبنیة عمى االتفاق المسبالى الوالیة االج استنادا
 . اإلطراف المتنازعة مشفوعة برسالة من وزیر خارجیة الدولة المعنیة او سفیرىا في الىاي

من  وع النزاع ویحضر ممثمون عن االطراف المتنازعة ، وتتم اجراءات المحكمةیحدد موضحیث 
اما القواعد  ،غات الرسمیة ليا وىي االنكمیزیة او الفرنسیة مبالالشيود  وسماع  لمناقشاتا

 فهي : نونية التي تطبقها المحكمة عند الفصل في النزاعات الدوليةاالق

 الدولیةالمعاىدات  .5
 الدوليالعرف  .2
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 العامة لمقانون الدوليالمبادئ  .4
 ياءمحاكم الدولیة ومذاىب كبار الفقالاحكام  .9

لدول العدل واالنصاف في تسویة النزاع شرط موافقة ا مبادئمحكمة المجوء الى یمكن لمكما 
 . المتنازعة عمى ذلك

 المحكمةحكم 

  ، تعمن المحكمة عن ختام المرافعة ، ثم  سماع الدفوعمناقشة االدلة و و  عند انتياء الجمسات
ویجب ان یكون  باألغمبیةویصدر الحكم ، موضوع النزاع بشان  سریة ةجري المحكمة مداولت

، یذكر ان حكم المحكمة یعد ممزمًا لألطراف المتنازعة ، واذا امتنع احد االطراف  الحكم مسبباً 
من لیصدر توصیاتو وقرارتو لمطرف عن تنفیذ الحكم ، جاز لمطرف االخر المجوء الى مجمس اال

 لالستئنافالممتنع او اتخاذ التدابیر الالزمة لحممو عمى التنفیذ ، یذكر ان الحكم نيائي غیر قابل 
 یز .تمیالاو 

 

 

 بحمد اهللتم 

 لكم بالنجاحامنياتي 

 


