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شكر وعرفان

الَحمِــــدُ لِلهِ الَذِي ال وَبلغُ مِدحتهُ القَائِلون وال وَحِصى نِعمَاءهُ
ح ْقهُ اجملتهدون ,الذي ال ودركه بُعد اهلمم
العَادون وال وُؤدي َ
وال وناله غَوص الفطن والسالم على نبوه املصطفى خري املردلني
وعلى آل بوته األخوار املنتحبني.
وكما اتقدم جزول الشكر اىل االدتاذة املشرػة على هذا البحث
كما اتوجه بالشكر اىل مجوع اداتذة كلوة القانون
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الطقدمة
يعج مػضػع تشفيح االحكاـ االجشبية مغ اىع مػضػعات القانػف الجولي الخاص ذلظ
الف السػضػعات الجاخمة في نصاؽ القانػف الجولي الخاص كتشازع القػانيغ وتشازع االختراص
القزائي ستربح مجخد دراسة نطخية اذا ماتشتيي االمخ الى صجور حكع في دولة مجخداً مغ كل

قيسة في الخارج وبخاصة في الػقت الحاضخ التي يذيج تصػ اًر ممحػضاً في تذابظ وازدياد
العالقات بيغ افخاد الجوؿ السختمفة وعمى الخغع مغ وجػد انطسة ذىبت الى التسدظ بسبجأ

استزالؿ الجولة وسيادتيا الى درجة تجاىمت فييا انطسة قزائية اخخػ .وبالتالي تحيد تشفيح
االحكاـ االجشبية اليتع بقػة القانػف مغ دوف قيجاً او شخط ذلظ الف الدساح لالحكاـ االجشبية

يتختب القػة التشفيحية دوف قيج يسثل مغ الدمصة القزائية األجشبية عمى االقميع الػششي مسا؟
باستقالؿ الجولة وسيادتيا فزالً عغ اف التشفيح يتصمب تجخل سمصات ادارية وال يسكغ ليحه
الجيات اف تدتشج الوامخ تأتييا مع الخارج ودراستشا ىحه تشرب عمى معخفة كيفية تشفيح االحكاـ
االجشبية مغ خالؿ القانػف العخاقي رقع  30لدشة  1928لتشفيح احكاـ السحاكع االجشبية في العخاؽ
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املبحث االًل
هاىيو االحكام االجنبيت
اف معخفة ماليو االحكاـ االجشبية تختبط بالتصخؽ لسعخفة الحكع اوال وتػضيح السقرػد
بالحكع االجشبي ومتى يكػف ىحا الحكع اجشبيا وتسيده عسا يذتبو بو تشفيح الحكع االجشبي يقترخ
عمى االحكاـ القزائية األجشبية فقط او يذسل وق اخرات التحكيع االجشبية وىل اف االعتخاؼ
باألحكاـ االجشبية جاء اعتباشاً او ىشاؾ مدػغات دعت الى ذلظ مغ خالؿ بياف االسذ
واألساليب التي تبشيا العخاؽ في تشفيح االحكاـ االجشبية

()1

ولبياف كل ذلظ سشقدع ىحا السبحث

الى مصمبيغ نخرز االوؿ مشو لمتعخيف بالحكع االجشبي وتسيده عغ غيخه ونخرز السصمب
الثاني لبياف اساليب تشفيح االحكاـ االجشبية.

املطلب االًل التعريف باحلكن االجنبي ًمتييزه عن غريه
َّ
إف الػقػؼ عمى بياف الحكع األجشبي القابل لالعتخاؼ بو يتصمب معخفة ما السقرػد
مغ الحكع األجشبي ومتى يعج الحكع اجشبيا وتسييد الحكع االجشبي عغ غيخه مسا يذتبو بو لحا
سشقدع ىحا السصمب الى فخعيغ يزع الفخع االوؿ التعخيف بالحكع األجشبي والفخع الثاني يبيغ
شبيعة الحكع القزائي األجشبي القابل لالعتخاؼ بو.

( ) 1د .عدالجيغ عبجهللا ،القانػف الجولي الخاص الجدء الثاني ،الصبعة التاسعة ،القاىخة ،عاـ ، ٦٨٩١،ص110
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الفزع االول :التؼزيف تاحلكن االجنثي
اف تعخيف الحكع االجشبي ليذ عمى وتيخه واحجة بالشدبة لتذخيعات الجوؿ الف تعخيف
الحكع االجشبي ىي مدألة تخزع لمتكيف قانػف القزائي فيػ مغ يحجد جشدية الحكع ىحا ما
يدتفاد مغ ق اخرات السحكسة الشقز السرخية يقػليا الف قانػف الجولة يخيج التسدظ فييا الحكع
وبياف مايعتبخ حكسة ويرجر االمخ بتشفيحه)...

()1

وبحلظ يسكغ ىحا االختالؼ في السعايخ التي استشجت الييا الجوؿ في اسباغ الرفة
االجشبية عمى الحكع فيشاؾ مغ استشج عمى معيار مكاف صجور الحكع ومشيع مغ اخح السعيار
السكاني ويدتشج عمى السعيار الديادؼ كػف الحكع صاد اًر باسع سيادة اجشبية بغس الشطخ عغ
مكاف صجوره ففي الشطع األنجمػ امخيكية يعخؼ الحكع االجشبي عمى وفق معيار مكاف صجور

الحكع برػرة عامة ويأخح بالفقو اإلنكميدؼ برػرة خاصة وياتي الحكع االجشبي كل حكع يرجر
عغ جية قزائية تقع خارج اقميع الجولة والسػاد تشفح الحكع القزائي فييا مػقفاً لحلظ حق االحكاـ
الرادرة مغ السدتعسخات البخيصانية اجشبية عمى الخغع انيا اصجرت بأسع سيادة البخيصانية

االخخػ مغ السحكسة الستحجة التي تزع بجانب انكمت اخ جديخة ماف وجدر سكػتالنجا وايخلشجا
الذسالية واحكاـ االجشبية,

()2

أما الجوؿ ذات االتجاه الالتيشي (فخندا ومعطع الجوؿ العخبية فتزفي الرفة األجشبية لمحكع
الرادر باسع سيادة أجشبية 3.فأيغ القانػف العخاقي مغ ىحيغ السعياريغ ؟
لقػػج نػػز قػػانػف تشفيػػح أحكػػاـ السحػػاكع األجشبيػػة فػػي الع ػخاؽ رقػػع ( )30لدػػشة  ،1928فػػي
السػػادة األولػػى مشػػو إلػػى تعخيػػف الحكػػع األجشبػػي والسحكسػػة األجشبيػػة بقػلػػو ( ي ػخاد فػػي ىػػحا القػػانػف
بعب ػػارة :الحك ػػع األجشب ػػي الحك ػػع الر ػػادر م ػػغ محكس ػػة م لف ػػة خ ػػارج العػ ػخاؽ ،والسحكس ػػة األجشبي ػػة

( ) 1قخار محكسة الشقس السرخية ،بتاريخ  ، 1969/1/28مجسػعة أحكاـ الشقس السرخية ،س 20قزائية،

ع،1ص .176أشار إليو -د.عكاشة دمحم عبج العاؿ ،القانػف الجولي الخاص ،دار الجامعة الججيجة لمشذخ،
اإلسكشجرية ،1996 ،ص .565

( ) 2د .عباس العبػدؼ ،احكاـ قانػف االثبات ،السجني العخاقي ،مصبعة جامعة السػصل،٦٨٨٦ ،ص٨٤٩
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د.ىذاـ خالج ،تشفيح األحكاـ القزائية والتحكيسية األجشبية ،مشذأة السعارؼ ،اإلسكشجرية ،2009 ،ص.41
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السحكسة التي أصجرت الحكع األجشبي  .)....يتبيغ مغ قخاءة الشز السحكػر أف السذخع قج اعتبخ
الحكػػع أجشبيػاً متػػى مػػا صػػجر مػػغ محكسػػة م لفػػة خػػارج اإلقمػػيع الع اخقػػي ،أؼ أنػػو أخػػح بسعيػػار مكػػاف
صجور الحكع كالجوؿ األنجمػ أمخيكية.

()1

ولكغ يحىب جانب مغ الفقو ،

()2

إلى أف السذخع اعتسػج السعيػار الدػيادؼ ألنػو ال يعتبػخ

حكساً أجشبياً الحكع الحؼ يرجر مغ محكسة عخاقية م لفة فػي الخػارج ،ويحػجث ذلػظ لػػ أف العػخاؽ
قػػج قبػػل امتيػػازات قزػػائية فػػي دولػػة أجشبيػػة ،كسػػا ال يعػػج كػػحلظ لػػػ فخضػػشا صػػجور ىػػحا الحكػػع مػػغ
محكسة أجشبية م لفة في العخاؽ ،أؼ مغ محكسػة تدػتسج مػغ دولػة أجشبيػة فػػؽ األ ارضػي العخاقيػة،
يترػر ذلظ لػ أف العخاؽ قج مشح الجولة امتيازات قزائية في أراضيو مثال.
وقػج عػخؼ الحكػع األجشبػي بأنػػو الحكػع الػحؼ يرػجر عػػغ سػمصة قزػائية تسػارس وضيفتيػػا
عمى وفق الشطاميغ القزائي والقانػني الدائجيغ في دولة معيشة أو عغ جية خػلت اختراصات
قزائية سػاء أكانت ىحه الجية فػخداً أو ىيةػة .ويالحػع أف ىػحا التعخيػف أعتسػج السعيػار الدػيادؼ،
وأنو عخؼ الحكع األجشبي تعخيفاً مػسعاً فأدخل بيغ شياتو أحكاـ التحكيع األجشبية.

()3

يالحػػع أف السػػادة األولػػى مػػغ قػػانػف تشفيػػح أحكػػاـ السحػػاكع األجشبيػػة حػػجدت جشدػػية الحكػػع
معيا اًر مكانيػاً ،بكػنػو صػادر داخػل العػخاؽ أو خارجػو ،بقػليػا (الحكػع األجشبػي الحكػع الرػادر مػغ

 -1وىحا ما سارت عميو بعس البمجاف العخبية كقانػف تشفيح األحكاـ األجشبية األردنػي رقػع ( )8لدػشة  1952أشػار
في السادة الثانية مشو إلى ( الحكع األجشبي كل حكع صجر مغ محكسة م لفة خارج السسمكػة األردنيػة الياشػسية بسػا

في ذلظ السحاكع الجيشية ).

 -2د .ج ػػابخ ج ػػاد ،الق ػػانػف ال ػػجولي الخ ػػاص ،ط،1ش ػػخكة الشذػػػخ والصباع ػػة العخاقي ػػة السحػػػجودة ،بغػ ػػجاد،1949 ،
ص370وما يمييا.

 -3د.عػػني دمحم الفخػخؼ ،االخترػػاص القزػائي الػجولي لمسحػػاكع العخاقيػة وتشفيػػح األحكػاـ األجشبيػة فػػي العػخاؽ فػػي
السدائل السجنية والتجارية ،تػزيع مكتبة صباح الكخادة ،بغجاد ، ،2007 ،ص.81
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محكسة م لفة خارج العخاؽ ) .فستى كاف الحكع صادر خارج العػخاؽ عػج أجشبيػاً بغػس الشطػخ عػغ
صجوره عمى وفق نطاـ قانػني وقزائي لجولة ما ،فمع يأخح بعيغ االعتبار أنو قج يرجر حكع فػي
خارج العخاؽ ولكشو يرجر باسع الديادة العخاقية ،كسا بالشدبة لألحكاـ الرادرة مغ القشرمية
العخاقية في فخندا مثالً ،وبحلظ يسكغ أف نعخؼ الحكع األجشبي بالجسع بيغ السعيارييغ اإلقميسي
والديادؼ (بأنو الحكع الرادر عمى وفق الشطاـ القانػني والقزائي األجشبي ،والحكػع الرػادر مػغ
محكسة غيخ عخاقية) .فيخخج مغ نصاؽ ىحا التعخيف األحكاـ الرادرة خارج اإلقميع الع اخقػي إذ مػا
صجرت عمى وفق الشطاـ القانػني والقزائي العخاقي ألنيا تعج أحكاـ وششية.

الفزع الثاني :متيز احلكن االجنثي ػن قزار التحكين
لمػقػؼ عمى تسييد الحكع االجشبي عغ ق اخرات التحكيع البج مغ تػضيح معشى قخار
التحكيع ،فالتحكيع ىػ االتفاؽ عمى شخح الشداع عمى شخز معيغ او اشخاص معيشيغ يفرمػا
فيو دوف الحكسة السخترة بو

()1

اف اىع مايسيد ()2الحكع القزائي عغ قخار التحكيع ،ىػ اف قخار التحكيع اليرجر مغ سمصة
عامة ليا والية القزاء بل مغ افخاداً يكػنػف قزاءاً خاصاً ،ومسا يتختب؛ عمى ذلظ اف قخار
الحكسيغ اليتستع بقػة تشفيحية فػر صجوره لحلظ فانو يجب صجور امخ يشفح قخار التحكيع مغ قبل

السحكسة السخترة

()3

( ) 1د .احسج ابػ الػفا ،التحكيع االختيارؼ االجبارؼ ،ط ،5مذاة السعارؼ االسكشجرية ،٦٨٩٩ص٦١
( ) 2وىشاؾ فػارؽ اخخػ لالشالع انطخ د .احسج ابػ الػفا السرجر اعاله ،ص٦٦٨
( ) 3انطخ السادة( )٢٧٢مغ قانػف السخافعات السجنية رقع  ٩٨لدشة  ٦٨١٨العخاقي
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اما عغ مػقف السذخع العخاقي فانو لع يخد نز صخيح عغ كيفية معاممة احكاـ
التحكيع االجشبية سػاء في قانػف تشفيح احكاـ السحاكع االجشبية رقع( )٨٣لدشة  ٦٨٢٩او في
قانػف السخافعات السجنية رقع( )٩٨لدشة  ٦٨١٨عشج تشاولو مدألة التحكيع الجاخمي
فدكػت السذخع العخاقي عغ كيفية تشفيح احكاـ او ق اخرات التحكيع االجشبية ذىب البعس الى
االخح بال أخؼ االوؿ ىػ اف يعامل حكع السحكسيغ االجشبي معاممة حكع السحكسيغ الػششي وذلظ
عمى اساس اف السذخع العخاقي لع يحكخ في قانػف السخافعات السجنية عشج بحث التحكيع الق اخرات
التي يقرجىا حيث لع يرفيا بالػششية او االجشبية .وبسا اف الشز جاء مصمقاً فاف السقرػد

يكػف فزالً مغ القخارت الػششية شامالً لمقخارت االجشبية الف السصمق يجخؼ عمى شالقة فزالً
عغ تشفيح احكاـ السحكسة االجشبية اصبح مغ السبادغ السدتقخة في القانػف الجولي الخاص ويجب

اخح ذلظ بشطخ االعتبار عسالً بشز السادة( )٨٣مغ القانػف السجني).

1

ويخػ بعس االخخ اف سكػت السذخع العخاقي بعجـ شسػؿ أحكاـ التحكيع االجشبية
وذلظ عمى اساس اف قانػف احكاـ السحاكع االجشبية في العخاقي اشتخط شخوشاً متعجدة االمكاف

صجور االمخ بالتشفيح ومغ ىحه الذخوط اف يكػف الحكع قج صجور عغ محكسة اجشبية وقج اورد
الشز المكانية تشفيح االحكاـ في العخاؽ بشطاـ خاص اؼ انيا اليسكغ تشفيح احكاـ محاكع الجوؿ
اجشبية في نطاـ العخاقي خاص.

()2

املطلة الثاني  :اسالية تنفيذ االحكام االجنثيح
اف امتثاؿ الدمصة التشفيحية في الجوؿ ما ألمخ الدمصة القزائية لجولة اخخػ امخ يرعب
التدميع بو .فالجولة قج ال تقتشع بعجالة محاكع الجوؿ االجشبية التي اصجرت الحكع او قج يكػف
الحكع االجشبي مخالفاً لمشطاـ العالع او اف الحكع قج يرجر مغ محكسة غيخ مخترة ونتجو ليحه

(اسذ واساليب) ليحه االعتبارات مغ جية ولمحفاظ عمى سيادة الجولة مغ جية اخخػ فقج اختمفت
االساليب التي بػاسصتيا يسكغ تشفيح االحكاـ االجشبية فبعس الشطع القانػنية تختفي مسغ صجر
 1رائد حمود الجزازي ,تنفٌذ االحكام االجنبٌة فً المانون الدولً الخاص ,ط ,0دار المناهج للنشر والتوزٌع ,
عمان – االردن.0999 ,ص.20
( ) 2د .حدغ اليجاوؼ ،تشازع القػانيغ واحكامو في القانػف الجولي الخاص العخاقي ،ط،2مصبعة
الخشاد،بغجاد،1072،ص.270
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الحكع الرالحة في الخارج ويخيج تشفيح لجييا اف يخفع دعػػ ججيجة لمسصالبة بالحق الحؼ اقخه
الحكع االجشبي والبعج االخخ يتصمب مسغ صجر حكع لرالحو ويخوـ في تشفيح المجػء الى القزاء
واسترجار ما يدسى باألمخ بالتشفيح وعمى ذلظ فاألساليب الستعبة في تشفيح االحكاـ االجشبية ال
تخخج عغ اسمػبيغ األوؿ ىػ رفع دعػػ ججيجة وىحا ما سشبيشو في الفخع االوؿ واسمػب االمخ
وىحا ما نيبشو في الفخع الثاني.

1

الفزع االول :اسلوب دفغ دػوى جديدج
يدػد ىحا اسمػب في الشطع (االنجمػ االمخيكية) وحدب ىحا الشطاـ ال يشفح الحكع االجشبي ذاتو
وانسا يجب عمى مغ يخيج تشفيح حكع اجشبي في ضل ىحا الشطاـ اف يخفع دعػػ ججيجة لمسصالبة
بحقو الحؼ تزسغ الحكع االجشبي ومغ ثع يقػـ بتقجيع الحكع االجشبي الرادر لسرمحتو كجليل
اثبات ويكػف الحكع الرادر في الجعػػ الججيجة مغ السحاكع الػششية ىػ القابل لمتشفيح .اما ما
يتعمق بقػة الحكع االجشبي بػصفو دليل اثبات في الجعػػ الججيجة فيالحع مغ القانػف االنجميدؼ
في بجاية االمخ كاف بعجه قخيشو بديصة يسكغ اثبات عكديا ىحا االتجاه قج حجخ واخح يشطخ الى
الحكع االجشبي بػصفو دليال قاشع ال يجػز اثبات عكدو ولكغ لكي يجػز ىحه القػة في االثبات
يجب اف تتػفخ فيو جسمة عغ الذخوط اىسيا اف يكػف صاد اًر مغ محكسة مخترة دولياً واف

تخاعي في إصجاره العجالة الصبيعية واال يكػف قج صجر بشاء عمى غر واال يشصػؼ عمى مخالفة
لمشطاـ لعاـ وسشػضح ىحه االمػر عشج كالمشا عغ الذخوط الػاجب تػافخىا في الحكع ويذيخ الفقو
االنكميدؼ الى انو يعج الحكع االجشبي السقجـ كجليل في الجعػػ دليل حاسسا ال يقبل اثبات عكدو
حتى لػ كاـ معيباً خراً في الػاقع او القانػف عمى اف السحاكع االنجميدية ليدت محاكع استثشائية

لمسحاكع الرادرة عشيا الحكع االجشبي؟ االشارة الى ىحه االسمػب قج حافع عمى مبجأ السادة مغ

حيث الذكل حيث اف الحكع الحؼ يشفح ىحا الحكع الػششي ما مغ حيث الػاقع فاف ىحه الشطاـ
يعتخؼ بصخيقو غيخ مباشخة بأثار الحكع االجشبي كاممة الف القاضي في ىحا الشطاـ ال يدتصيع
مخاقبة مجػ سالمة الحكع مغ ناحية السػضػعية.
1

()2

د .دمحم كساؿ فيسي .اصػؿ القانػف الجولي الخاص  ،الصبعة الثانية ،وم سدة الثقافة ،االسكشجرية،

،1992ص669وما بعجىا.

( ) 2د .رائج حسػد الجدازؼ ،مرجر سابق ،ص .44
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الفزع الثاني :اسلوب االهز تالتنفيذ
يدػد ىحا االسمػب في بالد القارة االوربية وىػ الستبع في كل مغ العخاؽ والجوؿ
العخبية ووفقاً ليحا االسمػب فأف عمى مغ يخيج تشفيح حكع صادر مغ قزاء دولة اجشبية اف يمييا

()1اف القزاء في الجولة السخاد تشفيح الحكع فييا ال تترجر ما بيغ (االمخ بالتشفيح) والحؼ يرجره
بخض برجوره بدمغ الحكع االجشبي اف مراف الحكع الػششي وقج اختمفت الجوؿ فيي اخحت
بشطاـ االمخ بالتشفيح فييا بةشيا حػؿ شخوط الػاجب تػافخىا في الحكع واختمفت حػؿ الدمصة
السسشػحة لمقزاء في وقاية وفحز الحكع االجشبي فالبعس اعتسج في الخقابة عمى ما
يدسى(نطاـ السخاجعة) والبعس لألخخػ اعتسج نطاـ السخاجعة محجود اليجؼ وفق اعتسج بو نطاـ
السخاجعة وفييا يأتي تػضيح السقرػد بيحا الشػع مغ السخاجعة

()2

اوال :نظام الطراجعة لمحرػؿ عمى االمخ بالتشفيح وفقاً ليحا الشطاـ التقف السحكسة عشج التأكج مغ
تػفخ الذخوط الخارجية او الذكمية في الحكع وانسا تتػسع سمصة السحكسة في رقابتيا عمى الحكع

االجشبي .فيحا الشطاـ يخػليا حق مخاجعو الحكع مغ حيث مػضػع فيحق ليا اف تتعخض لمػقائع
الججيج واف تقػـ بتفديخ ىحه الػقائع وفقاً لسشجيا في التفديخ والسحكسة سمصة واسعة لمتأكج مغ

الحكع االجشبي ال يػجج فيو خصأ في القانػف وعميو يستمظ السحكسة وفقاً ليحا الشطاـ حق التعجيل

الحكع االجشبي ضميا عمى سبيل السثاؿ اف تعيج تقجيخ مبمغ مغ التعػيس السحكػـ بو اذا لع تقشع
بو .بيا تقجيخ قػة الجليل السقجـ في االثبات وليا قػة ذلظ قبػؿ شمبات ججيجة او إدخاؿ الغيخ
الحؼ لع يكغ سبق اختراصا وقج تعخض ىحا الشطاـ لالنتقادات ذلظ اف يشكدخ عمى قيستو
ويجبخ مغ يخيج تشفيح حكع اجشبي اف يبحأ خرػمو مغ ججيج لتشفيحه فزالً عغ احتساؿ خدارة

ي دؼ معو الى ىجر كامل لمحكع االجشبي كحلظ فاف ىحا الشطاـ ويزخ بالحقػؽ السكشية فزالً
اماـ صعػبات وخرػصاً عشجه تقجيخه لمػقائع في ضخوؼ بعيجة عشو فيرعب عميو تكػيغ اقتشاعو
()3

مغ ادلة تست في الخارج

( ) 1د .ىذاـ عمي صادؽ تشازع االختراص القزائي ،ص٦١١

( ) 2انطخ د .عكاش دمحم عبجالعاؿ لقانػف الجولي الخاص ،مرجر سابق ،ص ،١٧١وما بعجىا.
( ) 3د .دمحم كساؿ فيسي ،مرجر سابق ،ص.670
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ثانيا :نظام الطراجعة محدودة الهدف ويصمق عمى ىحا الشطاـ ايزاً نطاـ السخاجعة غيخ السحجودة

لمذخط الذكمية فزالً عغ
وىحا الشطاـ يقػؿ القزاء سمصة التأكج مغ استفتاء الحكع االجشبي َ
الترجؼ السػضػع الحكع وىػ في ذلظ يذبو اسمػب السخاجعة اال اف يختمف عغ اف يكػف واف
جاز لمقاضي فيو الترجؼ السػضػع الحكع برفة شاممو اال اف يخػؿ حق تعجيل الحكع االجشبي
وعميو اذا ما ثبت لمقاضي حدب ىحا الشطاـ عجـ سالمة الحكع مغ الشاحية السػضػعية يكػـ لو
اف يخفس تشفيح الحكع االجشبي دوف اف يكػف لو الحق في تعجيمو

1

ثالثا :نظام الطراقبة يدػد ىحا الشطاـ في العخاؽ واالودف ومرخ وقج اخحت اتفاقية رياض لمحكع
القزائي بعج صخاحة ووفقاً ليحا الشطاـ تقػـ السحكسة السصمػب مشيا اصجار االمخ بتشفيح الحكع
االجشبي بشػع مغ الخقابة عمى الحكع وىحه الخقابة تشرب عمى التأكيج مغ تػفخ شخوط معيشو

يصمق عمييا الفقو اسع الذخوط الذكمية او الخارجية .وال يجػز لمقاضي السصمػب مشو اصجار
االمخ بالتشفيح وفقاً ليحا الشطاـ اف يخجع الحكع مغ الشاحية السػضػعية وال يجػز فييا التعجيل
الحكع .وفيسا يتعمق بذخوط الذكمية فأنيا تختمف مغ دولة ألخخػ ومغ اىع الذخوط الستفق عمييا

ىػ صجور الحكع مغ محكسة مخترة دولياً وعجـ مخالفة الحكع لمشطاـ العاـ ومخاعاة االجخاءات
االصػلية عشج اصجاره وعجـ وجػد غر او تحايل وسشػضع ىحه الذخوط عشج كالمشا عغ
الذخوط الػاجب تػافخىا في الحكع والسالحع اف ىحا الشطاـ يكفل حساية الشطاـ القانػني لمجولة
السصمػب مشيا التشفيح دوف حاجة الى نطاـ السخاجعة

()2

مغ خالؿ ما تقجـ يالحع اف ىشاؾ اسمػبيغ لتشفيح االحكاـ االجشبية وىسا اسمػب الجعػػ
الججيجة واسمػب األمخ بالتشفيح كالىسا واف اختمفت الصخيقة ي دؼ بالشتيجة الى تشفيح الحكع
االجشبي وفيسا يخز اسمػب االمخ بالتشفيح اتباع اسمػب السخاقبة لتشفيح الحكع األجشبي

1

ا -رائج حسػد الجدازؼ  ،مرجر سابق ،ص.48

( ) 2عكاشة عبج العاؿ  ،القانػف الجولي الخاص ،مرجر سابق ،ص.595
 - 3رائج حسػد الجدازؼ  ،السرجر اعاله ،ص.49
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3

املثحث الثاني :شزوط وإجزاءاخ تنفيذ االحكام االجنثيح
ذكخنػػا سػػابقاً اف ىشػػاؾ اسػػمػبيغ تشفيػػح االحكػػاـ االجشبيػػة الجوليػػة تتصمػػب امػػا دعػػػػ ججيػػجة

ويخفس بيا الحكع االجشبي لالسػتشاداً اليػو والثػاني يكتفػي بصمػب استرػجار امػخ بالتشفيػح وحيػث اف

ىشاؾ اجخاءات وشخوط يتصمبيا التشفيح االحكاـ في كل مغ ىحا االسمػبيغ لػحا سػشتكمع فػي السصمػب
االوؿ عغ الذخوط السصمػب تػافخاىا في الحكع االجشبي وفي السصمب الثاني نتكمع عغ االجػخاءات
وما يتختب مغ اثار

املطلة االول الشزوط الواجة توافزها تاحلكن االجنثي
قبل تشفيح اؼ حكع اجشبي تشز اغمب التذخيعات عمى تػافخ عجة شخوط كالتأكج مغ صحة
الحكع االجشبي ومػافقتو لقػاعج العجالة وعجـ مخالفة الشطاـ العاـ والسحافطة عمى سيادة الجولة لحا
سشقدع ىحا السصمب الى فخعيغ كالتالي.

الفزع االول :الشزوط املتؼلقح تاحملافظح ػلي سيادج الدولح
حيث اف بعس الجوؿ تذتخط المكانية تشفيح الحكع االجشبي اف تكػف الجولة لرادر عشيا الحكع
تجيد تشفيح االحكاـ الػششية الجوؿ السصمػب مشيا التشفيح لكي تداوؼ بالسعاممة ومغ جية اخخػ
فأف الحكع االجشبي عشجما يكػف مخالفاً لمشطاـ العاـ يذكل تشفيحه مداما؟ الجولة كسا اف ىشاؾ
احكاـ اليتجاوز اثخىا حجود الجولة الرادر عشيا القميسية اثارىا كاالحكاـ الجشائية حيث يذكل

تشفيحىا ايزاً مداماً بديادة الجولة فزالً عغ اف الحكع ربسا يكػف قج سمب االختراص

التذخيعي لمجولة السصمػب ومغ الذخوط الستعمقة بالديادة ىي شخط السعاممة بالسثل وعجـ مخالفة
الحكع لمشطاـ العاـ وتعمق الحكع بو دعػػ القانػف الخاص.
اوال :شرط الطعاملة بالطثل :اف شخط السعاممة بالسثل او(مبجأ التبادؿ) نز عميو كل مغ
السذخع العخاقي

()1

وىحا الذخط ىػ اوؿ شخط يترجػ لو القاضي عشجما يصمب مشو تشفيح حكع

النو يتػافخ ىحا الذخوط يشتقل القاضي لمتاكيج مغ تػفخ الذخوط االخخػ اما في حالة تخمفو فأنو
( ) 1انطخ السادة ( )٦٦مغ قانػف تشفيح احكاـ السحاكع االجشبية العخاقي لدشة 1928
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()1

يتػجب

عميو رفس التشفيح ومقتزى ىحا الذخط في مجالو تشفيح االحكاـ االجشبية اف القاضي

الػششي تشفيح الحكع االجشبي اال اذا كاف القاضي الحؼ اصجره يقبل تشفيح االحكاـ الرادرة الجولة
السصمػب مشيا التشفيحه وقج عخؼ بعس وضع بتحقق عشجما تزسغ دولة ما دولة اخخػ او تعجىا
بسعاممة مسثميا او شبيعتيا او تجارتيا او غيخ ذلظ معاممة مداوؼ او معادلة لتمظ التي تزسشيا
()2

ليا الجولة االخيخة او تعجييا بيا

وىشاؾ عجة صػر يسكغ اف يتحقق بيا شخط السعاممة بالسثل حيث انو قج يتحقق ىحا التبادؿ
دبمػماسياً او تذخيعياً او واقعياً وتختمف الجوؿ في كيفية التحقق مغ وجػد التبادؿ فالتبادؿ

الجبمػماسي ىػ الحؼ يكػف مشرػصاً عميو في السعاىجة معقػدة بيغ الجولتيغ ويمدـ في ىحه
()3

الحالة احتخاـ مغ محاكع الجوؿ السصمػب مشيا التشفيح واخي اًخ فاف ىحه الذخوط قج يتحقق واقعياً

وذلظ بأف يجخؼ العسل في محاكع الجولة التي ترجر الحكع السخاد تشفيحه عمى تشفيح االحكاـ

االجشبية ولػ لع يكغ ذلظ مقخ اًر دبمػماسياً او تذخيعياً وقبل التعخؼ عمى مػقف التذخيعات
()4

السختمفة

مغ ىحا الذخوط تججر االشارة الى اف العبخة في تقجيخ ىحا الذخط ىي بالشطخ الى

الجولة الرادر مشيا الحكع السخاد تشفيحه وليذ لمخرػـ اؼ اثخ في ذلظ تشز السادة ( )٢٨١مغ
قانػف السخافعات السجنية والتجارية السرخؼ لدشة ٦٨١٩عمى انو االحكاـ واالوامخ الرادرة في
بمج اجشبي يجػز االمخ بتشفيحىا بشفذ الذخوط السقخرة في قانػف ذلظ البمج لتشفيح االحكاـ واالوامخ
()5

السرخية فيو

واالمخ يختمف في القانػف العخاقي فيسا يخز شخط السعاممة بالسثل عغ القانػف السرخؼ حيث
تشز السادة ( )٦٦مغ قانػف تشفيح احكاـ السحاكع االجشبية في العخاؽ ()٨٣لدشة  ٦٨٢٩عمى انو
يصبق ىحا القانػف عمى االحكاـ الرادرة مغ محاكع اجشبية تعيغ في البالد االجشبية بسقتزى

( ) 1د .احسج ابػ لػفا ،اجخاءات التشفيح في السػاد السجنية والتجارية في القانػف المباني

( ) 2د.ف اد عبجالسشعع ود  .سامي رشيج ،الػسيط في تشازع القػانيغ وتشازع االختراص القزائي الجولي ،دار
الشيزة العخبية ،القاىخة،1987،ص ٢٨٩

( ) 3انطخ .د .عكاشة عبجالعاؿ ،االجخاءات السجنية والتجارية ،مخجع سابق٨٨٩ ،
( ) 4انطخ .ف اد عبجالسشعع ،د .سامية رشيج ،مرجر سابق ،ص.299
( ) 5ىذاـ عمي صادؽ  ،تشازع القػانيغ ،مرجر سابق،ص.200
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اتفاؽ خاص مع الجوؿ العخاقية او بسقتزى القػانيغ السخعية في تمظ البالد سػاء كاف ذلظ
()1

باصجار قخار التشفيح او باجخاءات اخخػ تساثمو مغ حيث الشتيجة

فالسعاممة بالسثل السقخرة في القانػف العخاقي تأخح صػرتيغ اما السقابمة بالسثل دبمػماسياً واما

السقابمة بالسثل الثابتة تذخيعياً اما السقابمة بالسثل الثابتة واقعياً فأف ال وجػد ليا في القانػف
العخاقي عكذ القانػف السرخؼ .ويجب اف يرجر نطاـ خاص في تعييغ الجولة التي تقبل مبجأ
السقابمة بالسثل تشفيح احكاميا في العخاؽ.

()2

والسالحع اف السيع في القانػف العخاقي وحدب نرت السادة ( )٦٦حالفو الحكخ اف
يدسح قانػف الجولة شالبة التشفيح يشفح االحكاـ العخاقية وذلظ بغس الشطخ عغ شخيقة ىحا التشفيح
وعمى ذلظ اذا كاف الحكع السخاد تشفيح في العخاؽ صاد اًر عغ محكسة في انكمت اخ فأنو يشفح في
العخاؽ ذلظ الف السحاكع في انجمت اخ واـ اختمفت في شخيقة تعامميا مع الحكع العخاقي كسا رأيشا اال

اف الشتيجة ستكػف في الشياية ىي تشفيح ىحا الحكع اذا فالسيع الشتيجة لمسذخع العخاقي وليذ
الصخيقة.

3

ثانيا:عدم مخالفة الحكم للظظام العام
تذتخط غالبية في الحكع السخاد تشفيحه اال يكػف مخالفاً لمشطاـ العاـ وقج الذخط كل مغ شخع

العخاقي واالردني .والسرخؼ ىحه الذخط واستقخ القزاء الفخندي عمى اشتخاشو وايجه الفقو في
ذلظ وفي القانػف االنجميدؼ يتػجب ايزاً اال يكػف مخالفاً لمشطاـ العاـ

()4

وفكخه الشطاـ العاـ ليا دو اًر ميساً في القانػف الجولي الخاص ويعج الفكيو األلساني(سافيشي) اوؿ

مغ صػر وىحه الفكخة وذلظ مغ خالؿ عخضو لفكخه (االشتخاؾ القاعجه في مجاؿ تشازع القػانيغ.

( ) 1رائج حسػد الجدازؼ ،مرجر سابق ،ص .55

( ) 2د .ابخاليع احسج ابخاليع ،مرجر سابق ص .222

3

ا .رائج حسػد الجدازؼ ،مرجر سابق ،ص.55

( ) 4نز السادة سادسة مغ قانػف التشفيح احكاـ السحاكع االجشبية في العخاؽ في الفقخة (د) وذلظ ٦مغ الذخوط
الػاجب تػفخىا في الحكع اف اليكػف سبب الجعػػ بشطخ القػانيغ العخاقية معايخ لمشطاـ العاـ.
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اما تعخيف الشطاـ العاـ فقج بحلت عجة محاوالت وجيػد فقييو لتعخيفو اال انيا لع ترشع تعخيفيا
()1

ومانعاً .والدبب في ذلظ فكخة الشطاـ العاـ

فكخة مخنو ومتزخرة وكحلظ غامزة مسا يجعل وضع تعخيف ليا ام اًخ في غاية الرعػبة ذلظ الف
()2

مايعج مغ الشطاـ العاـ في دولة قج اليعج مغ الشطاـ العاـ في دولة

اخخػ مثاؿ ذلظ الدواج

باكخ مغ واحجة فيػ في فخندا مخالفاً لمشطاـ العاـ بيشسا االمخ نفدو غيخ مخالف لمشطاـ العاـ

في االردف والعخاؽ والجوؿ االسالمية .وقج يعتبخ في الجوؿ نفديا ام اخ مغ الشطاـ العاـ في الػقت
مغ االوقات واليعتبخ مغ الشطاـ العاـ في وقت الحق ومثاؿ ذلظ ()3تحػلت الجوؿ مغ نطاـ ممكي

الى نطاـ جسيػرؼ لحا يفزل الفقو الغالب عجـ ذكخ تعخيف ليحه الفكخة تاركاً السدألة التقجيخ
قاضي مػضػع .والد اؿ الحؼ يثار في مجاؿ بحثشا ماىػ اثخ الشطاـ العاـ في مجاؿ تشفيح

االحكاـ االجشبية يسيد الفقو بيغ دور الشطاـ العاـ عشج انذاء الحق في بمج ما ودوره لتسدظ يحق
اكتدب في الخارج وىػ مايعبخ عشو تصبيق مفيػـ الشطاـ العاـ عشج التسدظ بحق اكتدب في
الخارج تتخمز ىحه الفكخة بأنو "اليكػف لمشطاـ العاـ بذأف عالقة قانػنية نذأت في الخارج نفذ
االثخ الحؼ يكػف عشجما يكػف يخاد انذاء مثل ىحه العالقة في دولة القاضي ذلظ اف الذعػر العاـ
في دولة القاضي اليتأثخبشفذ القجر الحؼ يتأثخ بو اذا ما نذأت العالقة بالخارج مثل ذلظ الدواج
بأكثخ واحجة خارج فخندا ليذ لو نفذ التأثيخ انذاء ىحه العالقة في فخندا انسا ذكخ سابقاً(.)4
فالشطاـ في مجاؿ تشازع القػانيغ يعج بسثابة االدارة الفشية التي يسكغ بػاسصتيا ابتعاد تصبيق
القانػف االجشبي الػاجب التصبيق اصال عمى العالقةمحل التشازع عمى ما امتازت بو قاعجة
االسشاد الػششية ()5السجرجة في قانػف القاضي وذلظ في كل مخة يثبت فييا مزسػف ىحا القانػف
االجشبي يتعارض مع مبادغ االساسية واالجتساعية واالقترادية والدياسية الدائجة في دولو

( ) 1د.عد الجيغ عبجهللا القانػف الجولي الخاص مرجر سابق ص١٨٨
( ) 2د .عكاشة عبجالعاؿ لقانػف الجولي الخاص ،مرجر الدابق ،ص269
( ) 3د.ىذاـ عمي صادؽ تشازع القػانيغ ص. 232
4
( ) االثخ الدمبي  -:ىػ استبعاد القانػف االجشبي السختز استبعاداً كمياً او جدئياً

( ) 5االثخ االيجابي-:وىػ احالؿ قانػف القاضي لحكع السدألة وذلظ سجاً لمفخاغ التذخيعي الشاجع عغ االمخ
الدمبي
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القاضي وبعجت في ىحه الحالة اف يجعل قانػف القاضي محل القانػف الػاجب التصبيق اصال
()1

فالشطاـ العاـ في مجاؿ تشازع القػانيغ لو اثخاف

اما في مجاؿ تشفيح االحكاـ االجشبية فأف االمخ يختمف عغ تشازع القػانيغ ذلظ اف وضيفة الشطاـ
العاـ ىشا ىي الحيمػلة دوف اصجار االمخ بتشفيح الحكع األجشبي

()2

يبجوا متعارضاً مع السفاليع الػششية الدياسية او االجتساعية او االقترادية او الجيشية او غيخ

ذلظ اذف فاالثخ الحؼ يطيخ في حالة اف الحكع االجشبي السخاد تشفيحه مخالفاً لمشطاـ العاـ ىػ
رفس االمخ بالتشفيح اؼ الثخ الدمبي فقط اما االثخ االيجابي فال وجػد لو في مجاؿ تشفيح االحكاـ
االجشبية ولكغ عمى ماذا يشز تقجيخ مجػ معارضة الحكع لمشطاـ العاـ؟ تشز السادة سادسة مغ
قانػف تشفيح احكاـ السحاكع االجشبية العخاقي في الفقخة (د) عمى انو اف يكػـ سبب الجعػػ بشطخ
القػانيغ العخاقية مغاي اًخ لمشطاـ العاـ والسادة الدابقة مغ قانػف التشفيح االحكاـ اال في نرت في
الفقخة االولى وذلظ ضسغ حاالت رفس التشفيح عمى اف "اذا كاف الحكع سبب دعػػ التسديا

محاكع االردنية الياشسية اما لسخالفتيا لمشطاـ العاـ اواالداب العامة .يالحع مغ خالؿ ىحيغ
الشريغ اف كل مغ السذخع العخاقي والحاؿ نفدو بالشدبة السذخع االردني جاء يعتبخ تزييق
لتصبيق فكخة الشطاـ العاـ حيث اخترخ الشز عمى تعارض الحكع مع الشطاـ العاـ مغ حيث
سبب الجعػػ التي صجر فييا الحكع وىحا ي دؼ الى ترشيف ىحا الذخط عغ حكيقة مزسػنة
الف مغ الشاحية العمسيو قج يكػف سبب الجعػػ مخالفاً لمشطاـ العاـ وانسا يأت الحكع بسزسػنو
()3

يخالف لمشطاـ العاـ وقج صجت ىحا فعالً عشجمت قزت احجػ السحاكع

فيسا اذا عخض حكع اجشبي عمى القزاء العخاقي وكاف الدبب الجعػػ اليخالف الشطاـ العاـ وانسا
تزسغ الحكع مايخالف الشطاـ العاـ او الذعػر العاـ فأف في مثل ىحه الحالة عمى القاضي رفس
التشفيح وذلظ بأعساؿ القػاعج العامة ،)4( .بقى االشارة الى الحالة اف يكػف الحكع االجشبي يتعارض
في جدء مشو مع الشطاـ العاـ فيل يجػز التشفيح الجدئي لمحكع االجشبي .ومثاؿ ذلظ الحكع
الستزسغ دفع مبمغ مغ الشقػد ربعو بدبب اوراؽ تجارية عمى السجيغ وثالثة ارباعو سبب ديغ

( ) 1د .ف اد عبجالسشعع .سامية راشج الػسيط  ،مرجر سابق ص٢٨٨
( ) 2ا.رائج محسػد الجدازؼ ،مرجر سابق ،ص .61

( ) 3حدغ اليجاوؼ لقانػف الجولي خمز .عكاشة دمحم عبجالعاؿ لمقانػف الخاص
( ) 4ا ،رائج حسػد الجداز ،مرجر سابق ،ص.63
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قسار .لع يعالج السذخع العخاقي وت يج البعس فييا ذىب اليو بأمكانية التشفيح الجدئي لمحكع
()1

االجشبي في مثل ىحه الحالة يتػافخ حيث المكانية التشفيح

_ ٦اف يكػـ الفرل بيغ الجداء الستعارض مع الشطاـ العاـ والجداء غيخ السعارض لمشطاـ العاـ
مسكشاً واألبرار في حالة عجـ امكانية الفرل الى رفس التشفيح االرتباشة ارتباشاً التقبل التجدئة
_٢اال يشصػؼ عمي تجدئة الحكع عشجما يكػف ذلظ مسكشاً تعجيال فيو الف ذلظ مسشػع عمى كال مغ
القاضي العخاقي واالردني والسرخؼ فالقاضي العخاقي واالردني والسرخبةؼ اف بأمخ التشفيح ولكغ
()2

اليجػز لو تعجيل الحكع األجشبي

ثالث ًا :تعلق الحكم به دعهى القانهن الخاص
مغ السعخوؼ اف القانػف يقدع الى قدسيغ ىسا القانػف العاـ والقانػف الخاص وفي مجاؿ تشفيح
االحكاـ االجشبية يجب اف يكػف الحكع االجشبي السخاد تشفيحه متعمقاً بجعاوؼ القانػف الخاص ىحا

الذخط واف لع تشز عميو غالبية التذخيعات الو مغ السبادغ
الخاص.

السدتقخة في القانػف الجولي

3

وىحا الذخط التشفيح االحكاـ االجشبية جاء نتيجة مشصكية األساس خيػؿ تشفيح ىحه االحكاـ ذلظ اف
السدائل التي تثيخىا العالقات الخاصة التي تشذأ بيغ االفخاد او بيغ االشخاص السعشػية الخاصة
والتي التجخل الجولة شخفاً فييا بػصفيا صاحبة شيادة اؼ العالقات السجنية بالسعشى الػاسع

والقانػف السجني والقانػف التجارؼ واالحػاؿ الذخرية وغيخىا مغ فخوع القانػف الخاص) فانو مغ
السسكغ قبػؿ تصبيق قانػف اجشبي بذأنيا ذلظ النيا تيتع بتشطيع مرالح االفخاد واليكػف لتشفيح
()4

مثل ىحه االحكاـ اؼ اساس بالسرمحة العامة لمسجتسع

( ) 1د .مسجوح عبجالكخيع القانػف الجولي الخاص .مرجر سابق ،ص.421

( ) 2د .عكاشة دمحم عبج العاؿ  ،لقانػف الجولي الخاص ،مرجر سابق ،ص.643
(  )3د .عد الجيغ عبج هللا ،مرجر سابق ،ص .826

( ) 4د .عدالجيغ عبجهللا لقانػف الجولي الخاص مرجر سابق . ٩٢١ ،ود .عكاشة دمحم عبجالعاؿ القانػف الجولي
الخاص ،مرجر سابق  . ١١٩د .دمحم كساؿ فيسي القانػف الجولي الخاص ،مرجر سابق ،ص.١٧٨
21

وفيسا يخز العالقات التي تكػف الجولة شخفاً فييا بػصفيا صاحبة سيادة والتي يحكسيا القانػف

العاـ والقػاعج الجستػرية واالدارية ،السالية ،الجشائية) فاليسكغ تشفيح االحكاـ الرادرات فييا ذلظ
النيا قػانيغ عامة متعمقة بالشطاـ العاـ وتخزع مبجأ االقميسية في تصبقيا والتػلج اثخ خارج اقميع

الجولة واالعتخاؼ بحكع اجشبي صادر بسػجب قانػف عاـ اجشبي يعج اخالال بسبجأ الديادة وعمى
ذلظ اليسكغ تشفيح االحكاـ االجشبية الرادرة بسػجب قػانيغ عامة اجشبية مالع تػجج اتفاقية دولية
تجيد تشفيح ىحه االحكاـ والعبخة في تحجيج اذا ماكاف متعمقاً بالقانػف الخاص او العاـ ىػ بالشطخ
الى شبيعة الشداع الستعمقة بو الحكع ال بالجية التي اصجرتو وعمى ذلظ اذا كاف الحكع يفرل في

مدألة ذات شبيعة مجنية ()1يعتبخ مجنياً ولػ كاف صادر مغ جية القزاء االدارؼ وتحجيج ما اذا

كاف الحكع مجنيا ىػ مدالة نكيف تخزع وفقاً لمقػاعج العامة القانػف القاضي السصمػب مشو

اصجار االمخ بالتشفيح.

تشز السادة الدادسة مغ قانػف التشفيح احكاـ السحاكع االجشبية في العخاؽ الذخوط
التي يجب اف تتػافخ في الحكع االجشبي في الفقخة (ج) عمى اف كػف الحكع يتعمق بجيغ او مبمغ
معيغ مغ الشقػد او كػف السحكػـ بو تعػيزاً مجنياً فقط اذا كاف الحكع االجشبي صاد اًر عغ دعػػ

عقابية مغ خالؿ الشطخ في السادة الدادسة التي اوردىا السذخع العخاقي يالحع السذخع العخاقي قج
ضيف ىحا نصاؽ وىحا الذخط وجعمو يقترخ عمى كػف الحكع األجشبي السخد تشفيحه يتعمق بجيغ
او مبمغ معيغ مغ الساؿ او كػف تعػيس مجني في الحكع الرادر بجعػػ عقابية وعمى ذلظ فانو

اليسكغ تشفيحه في العخاؽ االحكاـ االجشبيو ولػ كانت تتعمق بالقانػف الخاص مالع يتعمق بجيغ او
مبمغ مغ الساؿ فالحكع االجشبي الستزسغ تدميع معيشو او الستزسغ االمتشاع عغ عسل معيغ
اليسكغ اف يشفح في العخاؽ وكحلظ لحق فيسا يخز االحكاـ الستعمقة باالحػاؿ الذخرية اذا لع
يتزسغ ديشار او مبمغاً معيغ مغ الشقػد مثل االمخ بتدميع شفل الحزانة او ما الى ذلظ وتصبيق

القانػف السختز وفقاً لقػاعج االسشاد.

2

( ) 1د .غالب الجاوودؼ ،القانػف الجولي خاص االردني ،مرجر سابق ،ص.295
( ) 2ا ،رائج حسػد الجداز ،مرجر سابق ،ص.67
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الفزع الثاني :الشزوط املتؼلقح مبزاقثح هشزوػيح احلكن االجنثي
ال يكفي تجاخل الذخوط التي ذكخناىا سابقاً المكانية الحكع االجشبي لحلظ يجب

مخاقبة مذخوعية ىحا الحكع وذلظ عغ شخيق التاكيج مغ صجوره مغ محكسة مخترة باصجاره

فزالً مغ التاكيج مغ كػف االجخاءات الستعبة في اصجاره سميسة واصػلية واف يكػف القاضي
الرادر عشو الحكع احتخـ حقػؽ الجفاع واف اليػجج اليدتحق ماتزسشو الحساية وبالتالي تشفيح في

الجوؿ األخخػ فزال عغ ذلظ فاف يكػف االجشبي قج يكػف معخضاً لاللغاء او التعجيل في الجولة

الرادرة عشيا لحلظ يػجب اف يكػف الحكع حائ اًد القػة االمخ السقزي فيو سشقدع ىحا السصمب الى
فخعييغ نبيغ في االوؿ مشو صجور الحكع مغ محكسة اجشبية مخترة وفي الفخع الثاني نبيغ

صحة االجخاءات الستعبة في اصجار الحكع االجشبي او اصػلية.
اوال :صجور الحكع مغ السحكسة اجشبية مخترة
يختز مبجأ سيادة الجولة عمى اقميسا وعمى السػاششيغ فييا واف تتستع بحخية واسعة في تشطيع
االختراص القزائي الجاخمي او الجولي واليجػز التجاخل مع الجولة في ىحا التشطيع ومع ذلظ
فأف الجولة الػشغ دائساً بيغ التسدظ بديادتيا وكػنيا عزػاً في السجتسع الجولي ()1ويعخؼ

االختراص بأنو سمصة الحكع بسقتزى القانػف في خرػمو معيشو ويقابمو بعجـ االختراص
وىػ فقجاف ىحه الدمصة ويقاؿ تختز السحكسة بالشداع ويقاؿ اف ليا والية او ليذ ليا لمفرل فيو
وعخؼ ايزا بأنو الدمصة او القػة القانػنية السقجرة لمحاكع لمشطخ في خرػمات معيشو او ىػ

سمصة مغ نػع معيغ مغ الخرػمات بسقتزى القانػف ()2وىحا الذخط صجور الحكع مغ محكسة
اجشبية مخترة نرت عميو غالية التذخيعات ورغع االتفاؽ عمى اف يكػف الحكع االجشبي صاد اًر

مغ محكسة متستعو الختراص اال اف القػانيغ اختمفت فيسا بيشيسا بشػع االختراص فسشيا مغ
اشتخط اف تكػف السحكسة مخترة اختراصاً دولياً ومشيا مغ اضاؼ االختراص(.)3

فػؽ ذلظ ىحا مغ جية ومغ جية اخخػ فيشاؾ يتحجد االختراص الجولي فييا وفقا لقانػف
القاضي السصمػب مشو اصجار االمخ بالتشفيح في دوؿ أخخػ يتحجد ىحا االختراص وفقاً لقانػف

البمج الحؼ صجر مغ الحكع االجشبي وفي القانػف العخاقي تشز السادة سادسة مغ قانػف تشفيح
( ) 1د .مسجوح عبجالكخيع حافع ،القانػف الجولي الخاص ،مرجر سابق ،ص٨١٤

( ) 2د .مسجوح عبجالكخيع حافع ،القانػف الجولي الخاص ،السرجر نفدو ،ص٨١٤
( ) 3د .مسجوح عبجالكخيع حافع القانػف الجولي الخاص،ص٨١٤
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احكاـ السحاكع االجشبية في العخاؽ وذلظ ضسغ شخوط الػاجب تػافخىا في الحكع االجشبي في
الفقخة (ب) كػف السحكسة االجشبية ذات صالحية بالسعشى الػارد في السادة ( )٧مغ ىحا القانػف
والسادة 7تشز عمي انو
أ) تعتبخ السحكسة االجشبية ذات صالحية اذ تحقق احج الذخوط اآلتية
ب) كػف الجعػػ ناشةة عغ عقج وقع البالد االجشبية او كاف يقرج تشفيحه ىشاؾ كمة او فيسا مشو
يتعمق بو الحكع
ج) كػف الجعػػ ناشةة عغ اعساؿ وقع كميا او جدء مشيا في البالد االجشبية
د) كػف السحكػـ عميو عادة في البالد االجشبية او كاف مذتغال بالتجارة فييا في التاريخ الحؼ
اقيست فيو الجعػػ
ىػ) كػف السحكػـ عميو حزخ الجعػػ باختياره
و) كػف السحكػـ عميو قج وافق عمى قزاء السحكسة االجشبية في دعػاه
مغ دراسة السادتيغ السحكػرتيغ اعاله تبيغ اف السذخع العخاقي اشتخط االختراص الجولي فقط
لمسحكسة االجشبية ولع يذتخط االختراص الجاخمي وحدشا فعل السذخع العخاقي بالشدبة ليحا
السػقف وقج اكج ىحا السػقف صخاحة في األسباب السػجبة ليحا السادة حيث جادة فيو اف السادة
الدابعة تبحث اختراص السحاكع واالختراص السحكػر اختراص دولي ال اختراص محمي
ففي الشطخ في حكع صادر مغ السحاكع الفخندية يكفي اف يكػف السحاكع السحكػرة عامة ذات
اختراص اما الجفاع عغ االختراص السحمي كػجػب الدساع مغ محكسة التجارية ومحكسة
البجاءة اثشاء السخافعة عغ اصل الحكع واليسكغ ما ابج تشفيحه في العخاؽ ()1وعمى ذلظ اليجػز
البحث في االختراص الجاخمي بشػعيو لمحكع االجشبي مااريج تشفيحه في العخاؽ اما االختراص
الجولي بأنو يترجد وفقاً لمقانػف العخاقي والسادة الدابعو التي سبق ذكخىا تبيغ حاالت
االختراص الجولي لمسحاكع االجشبية ويكفي تػفخ احجػ الحاالت السحكػرة فييالثبػت ىحا

االختراص لمسحكسة األجشبية ومدمظ السذخع العخاقي ىحا جاء مذابيا لسا عميو الحاؿ في
القانػف االنجميدؼ حيث يذتخط لالعتخاؼ بالحكع االجشبي اف تكػف السحكسة في اصجرتو مخترو
دولياً ليذ شخط وستثشى مغ ذلظ اف يكػف مغ شأف مخالفة قػاعج االختراص الجاخمي جعل
( ) 1د .مسجوح عبجالكخيع حافع ،القانػف الجولي الخاص ،مخجع سابق ،ص٨١٤
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الحكع عجيع االثخ في بمج القاضي الحؼ اصجره القانػف العخاقي واالنكميدؼ أيزاً لع يتصمب سػػ
()1

االختراص العاـ الجولي

ثانياً :اف تكػـ االجخاءات الستعبة في اصجار الحكع االجشبي سمسية واصػلية
()2

تشز السادة الدادسة مغ القانػف العخاقي

في فقختيا االولى ضسغ الذخوط التي يجب

تػافخىا في الحكع االجشبي كػف السحكػمة عميو مبمغاً بالجعػػ السقامة لجػ السحكسة االجشبية

بصخؽ معقػلةوكافية لمتبمغ( .)3وعمى ىحا يعتبخ لالمخ بتشفيح الحكع االجشبي سػاء في العخاؽ اف
يكػف الخرػـ في الجعػػ التي صجر فييا الحكع قج جخػ تكميفيع بالحزػر والػاقع اف اليجؼ
()4

مغ الذخط ىػ التحقيق مغ كفالة احتخاـ حق الجفاع بجعػػ عميو

برػرة صحيحة كسا يتصمب قانػف السحكسة التي اصجرت الحكع ذلظ تبمغ السحكػـ عميو وعجـ
الدساح بأبجاء دفاعو امخ تخفزو العجالة وىحا الذخط يدمتدمو القانػف االنكميدؼ وقج عبخ عشو
الفقياء مخاعاة العجالة الصبيعية في اصجار الحكع والسقرػد بحلظ اف يكػف االجخاءات التي
ترجر الحكع بشاء عمييا قج مكشت السجعي عميو مغ ابجاء دفاعو

()5

وفي القانػف العخاقي يعتبخ ىحا الذخط مغ الشطاـ العاـ ذلظ النو يجب عمى السحكسة
تحقيق مغ تػفخه سػاء دفع السحكػمة عميو مغ اجمو اولع يجفع وبعبارة اخخػ اف حق الستسدظ بو
غيخ قاصخ السحكػمة عميو واليقع عميو وحجه وقج ادرؾ السذخع العخاقي ىحا االحتساؿ وعاد واورد
ضسغ حاالت رفس التشفيح في السادة الثامشة حالة اذا كاف سيخ الجعػػ في السحكسة االجشبية
مخالفاً العجؿ واالنراؼ

()6

( ) 1ا .رائج حسػد الجدازؼ  ،مرجر سابق ،ص.81

( ) 2قانػف تشفيح احكاـ السحاكع االجشبية في العخاؽ ،رقع( )٨٣لدشة ٦٨٢٩
( ) 3قانػف السخافعات التجارية والسجنية الرادرة سشة ٦٨١٩

( ) 4قانػف تشفيح االحكاـ االجشبية االردني ( )٩لدشة ٦٨١٤

() 5ا نطخ .حدغ اليجاوؼ تشازع القػانيغ الجولي الخاص االردني ،ص ،٢٧٧د .دمحم كساؿ فيسي ،القانػف الجولي
الخاص ،ص ،١٩٦والجكتػر عدالجيغ عبجهللا ،القانػف الجولي الخاص ،ص٩٤٨

( ) 6السادة الثامشة الفقخة االولى مغ القانػف ()30لدشة ٦٨٢٩
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املطلة الثاني  :إجزاءاخ واثار تنفيذ االحكام االجنثيح
بعج اف تعخفشا عمى الذخوط الػاجب تػفخىا في الحكع االجشبي يشبغي االشارة اف تػافخ
ىحه الذخوط اليعشي اف الحكع االجشبي يشفح مباشخة عغ شخيق دوائخ التشفيح بل البج مغ صجور
امخ بتشفيح الحكع االجشبي السخترظ التي يخاد تشفيح الحكع فييا السحكسة الترجر االمخ بالتشفيح
اال اذا كاف ىشاؾ شمب مخفػع الييا ذلظ الف القزاء السجني يتسيد يكػف قزاء مصمػباً التمقائي
التحخؾ والقاضي السخفػع إليو شمب اصجار االمخ بالتشفيح قج يخفس اصجاره اذا ما تختمف

الذخوط في الحكع .وعميو سشتكمع عغ اجخاءات تشفيح االحكاـ االجشبية في الفخع االوؿ ونتكمع عغ
اثار تشفيح االحكاـ االجشبية في الفخع الثاني.

الفزع االول اجزاءاخ تنفيذ االحكام االجنثيح
الحرػؿ عمى قخار بتشفيح الحكع االجشبي يتصمب مباشخة االجخاءات اماـ السحكسة
السخترة ويكػف ذلظ بإقامة دعػػ اماـ محكسة البجاءة التي تقع ضسغ دائخة اختراصيا محل
اقامة السحكػـ عميو اذا وجج لو محل اقامة واال فتقاـ الجعػػ اماـ محكسة االمػاؿ السصمػب
الحجد عمييا وقج اشارت الى ىحا الحكع السادة  3مغ قانػف تشفيح احكاـ السحاكع االجشبية حيث
نرت عمى مغ يخيج تشفيح حكع اجشبي

اوالً -:ان يقيم دعهى امام محكطة البداءة إلصدار قرار التظفيذ
تكػف السخاجعة الى السحكسة السخترة الكائشة في السحل الحؼ يكيع فيو السحكػـ عميو واذا لع
يكغ لو محل اقامة اثبات في العخاؽ ففي السحل الحؼ فيو األمػاؿ السصمػبة وضع الحجد عمييا
ويصبق قاضي البجاءة قانػف الػششي عمى اج اخءات الجعػػ ألنيا مدألة فشية تتعمق بالشطاـ العاـ
ومغ القػاعج األمخة السعشية باألمغ السجني وقج اشارت السادة  ٢٩مغ قانػف السجني العخاقي الى
ذلظ مغ حيث عمى قػاعج االختراص و جسيع االجخاءات ويدخؼ عمييا قانػف الجولة التي تقاـ
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فييا الجعػػ وتباشخ اجخاءات وقج تزسشت السػاد ( )١٣_٤٤مغ قانػف السخافعات العخاقي
وإجخاءات اقامة الجعػػ

1

ثانياً -:الطدتظدات الطرفقة بالدعهى وتتضطن الظدخة االصلية لحكم االجظبي مصدق بحدب

االصهل

كسا يخفق معو شيادة تثبت باف السحكػـ عميو مبمغاً بالجعػػ بصخؽ معقػلة وكافية وذلظ الحكع

الغيابي وشيادة تثبيت بأف الحكع االجشبي السصمػب تشفيحه حائد الرفة لتشفيح في البالد االجشبية
اذا لع يكغ في الحكع ما يػضح ذلظ إضافة الى صػرة متخجسة عغ الحكع السرجقة مكتػب

بالمغة غيخ لغة قاضي الشداع وقج نطع ىحه االحكاـ القانػف العخاقي في السادة (/)٨ج مغ قانػف
تشفيح احكاـ محاكع االجشبية.
ثالثاً-دفع الرسهم القضائية
تدتػفي عغ دعػػ شمب االمخ بتشفيح الحكع االجشبي الخسػـ القزائية السقخر عغ الجعػػ
السجنية وقج اكجت عمى ذلظ السادة ( )٦٣مغ قانػف احكاـ السحاكع االجشبية في العخاؽ حيث
نرت عمى يدتػفي عغ الجعػػ التي تقاـ بسقتزى ىحا القانػف نرت الخسػـ الستعمقة بالجعػػ
السجنية )....واقخت اتفاقية الخياض عمى عجـ جػاز استيفاء اؼ رسػـ او مرخوفات لع تفخضيا
()2

السحكسة عمى رعاية الجولة بسشاسبة تشفيح االحكاـ الػششية عمى أراضييا

 - 1رائج حسػد الجدازؼ  ،مرجر سابق ،ص.104
( ) 2رائج حسػد الجدازؼ  ،مرجر سابق ،ص.105
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الفزع الثاني :آثار تنفيذ األحكام األجنثيح
تتختب عمى الحكع األجشبي بعج صجور األمخ بتشفيحه في الجولة السصمػب مشيا التشفيح
جسمة آثار مشيا وضع الحكع األجشبي مػضع التشفيح وحيازتو لحجية األمخ السقزي بو و يعج
الحكع دليل لإلثبات .
أوال  -:تشفيح الحكع األجشبي
بعج صجور اآلمخ بتشفيح الحكع األجشبي مغ قبل السحكسة السخترة في الجولة السصمػب مشيا
التشفيح يدتصيع حامل الحكع مخاجعة الجوائخ السخترة بالتشفيح في الجولة األخيخ لسصالبتيا بتشفيحه
 ،فتتػلى األخيخ التشفيح مغ خالؿ ألداـ السحكػـ عميو بأداء ما حكع بو لحداب السحكػـ لو .

1

ثانيا -:حجية الحكع األجشبي
أذا كاف الحكع الػششي بسجخد اكتدابو الجرجة القصعية يحػز حجية الذيء السقزي بو ويذكل
قزية مقزية وحجة عمى الشاس كافة فيل يشدحب ىحا السبجأ عمى األحكاـ األجشبية أؼ أنيا
تأخح نفذ خرائز الحكع الػششي بسجخد صجورىا في دولة السحكسة التي أصجرت األحكاـ
األجشبية .لقج ضيخ بسشاسبة ىحا التداؤؿ اتجاىيغ االوؿ يحىب إلى أف الحكع األجشبي ال يحػز
حجية اآلمخ السقزي بو بسجخد صجوره أماـ دولة التشفيح ذلظ الف القاضي الػششي يعسل بأوامخ
ترجر عغ الدمصات الػششية وال يعسل بأؼ أمخ أجشبي ذلظ الف القزاء مطيخ مغ مطاىخ
الديادة فتحخيكو لتشفيح حكع أجشبي يقتزي أف يأتي بأمخ وششي يرجر عغ السحاكع الػششية في
دولة التشفيح لحلظ يقتزي أف تكسل اإلرادة األجشبية الساثمة في الحكع اإلرادة الػششية عغ شخيق
صجور أمخ بتشفيحه فالجسع بيشيع يحقق التػازف بيغ مبجأ احتخاـ الديادة اإلقميسية لجولة محكسة
التشفيح ومقتزيات العجالة التي يسثميا الحكع األجشبي ،وقج اخح بيحا التػجو القانػف االيصالي
والفخندي والتخكي والعخاقي  ،وقج سبق أف استثشي السذخع العخاقي في السادة( )17مغ قانػف
األحػاؿ الذخرية لألجانب لعاـ  1931في أحكاـ الػصية والسيخاث التي ترجر عغ القزاء

1

د .أحسج عبج الكخيع سالمة  ،فقو السخافعات ،..مرجر سابق  ،ص 765وما بعجىا
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األجشبي مغ السبجأ أعاله ،أؼ انو اعتخؼ ليا بقابمية التشفيح السباشخ في العخاؽ أذا ما كانت أحكاـ
قصعية  ،وال يشدحب ذلظ عمى األحكاـ الستعمقة بالسدائل السجنية والتجارية ،وقج عارض البعس
ىحا التػجو لسا فيو مغ إنكار لمحقػؽ السكتدبة التي تتزسشيا األحكاـ األجشبية ويخوف أف الحكع
األجشبي يقتزي االعتخاؼ بحجيتو ونفاذه بسجخد اكتدابو الجرجة القصعية دوف الحاجة النتطار
صجور أمخ بتشفيحه ،مقابل االتجاه أعاله ذىب االتجاه الثاني إلى االعتخاؼ بحجية الحكع األجشبي
بسجخد صجور مغ القزاء األجشبي واكتدابو الجرجة القصعية فيػ يتستع بالشفاذ السباشخ ألفي دولة
صجوره فقط أنسا في جسيع الجوؿ  ،وقج اعتسج ىحا التػجو القانػف الفخندي واأللساني والمبشاني وقج
أخحت اتفاقية السداعجة القزائية السعقػدة بيغ العخاؽ ومرخ بيحا التػجو ،ونحغ ن يج االتجاه
االوؿ ذلظ الف الحكع األجشبي يعبخ عغ سيادة أجشبية ،واف أعساؿ الحكع يقتزي أف يسخ مغ
خالؿ الديادة الػششية عغ شخيق األمخ بالتشفيح الحؼ يكفل لو الشفاذ وصيخورتو قزية مقزية ال
يجػز بعجىا أف تشطخ أؼ دعػػ في نفذ مػضػع الحكع األجشبي.

1

ثالثا -:الحكع دليل أثبات
يعج الحكع األجشبي دليل أثبات بسا ورد فيو مغ وقائع وما اشتسل عميو مغ أسباب  ،وىػ يعامل
2

عمى ىحا األساس بسجخد اكتدابو الجرجة القصعية ،وقبل صجور أمخ بتشفيحه .

1
2

د .عد الجيغ عبج هللا ،القانػف الجولي الخاص ،مرجر سابق ،ص 943

 -د. .سامي بجيع مشرػر ،د .عبجه جسيل غرػب ،د .نرخؼ أنصػاف دياب ،القانػف الجولي الخاص ،ط،1

مجج الس سدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع ،بيخوت-لبشاف ،.2009 ،ص343وما بعجىا.
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اخلامتة
 :بعد الفراغ من مباحث هذه الدراسة ,بحمد هللا وعونه ,نثبت فيً خاتمتايا ميا توايلنا لٌيه مين
نتائج
ٌ .1الحظ أن المشرع العرالً أعتمد فً تعرٌف الحكم األجنبً على المعٌار الجغرافً فيً
المادة األوليى مين ليانون تنفٌيذ أحكيام المحياكم األجنبٌية رليم ( )03لسينة  ,1998بموليه
(الحكم األجنبً :الحكم الاادر من محكمة مؤلفة خارج العراق).
 .9أن المشرع العرالً لم ٌتناول مسيللة االعتيراف بيالحكم األجنبيً فيً ليانون تنفٌيذ أحكيام
المحيياكم األجنبٌيية رلييم ( )03لسيينة  .,1998كمييا فعييل بالنسييبة لمسييللة تنفٌييذ األحكييام
األجنبٌة
 .0نص لانون تنفٌذ االحكام االجنبٌة علة اجراءات تنفٌذ االحكام فب العراق.
 .4لم ٌبٌن المشرع العرالً طرٌمة االعتراف بالحكم األجنبيً سيواء أكيان ذلين عين طرٌيك
رفع دعوى مبتدئه أم عن طرٌك الدفع.
 .5التايير لييانون تنفٌييذ أحكييام المحيياكم األجنبٌيية ( )03لسيينة  ,1998علييى تنفٌييذ األحكييام
المضائٌة ولم ٌدرج بٌن طٌاته أحكام التحكٌم األجنبٌة.
 .6اتبع المشرع العرالً أسلوب االمر بالتنفٌذ فً تنفٌذ االحكام االجنبٌة.
 .7اشترط المشيرع عيد ة شيروط لبيل تنفٌيذ الحكيم األجنبيً بيالعراق وبخيالف ذلين ال ٌمكين
تنفٌذ األحكام األجنبٌة فً العراق.
ٌ .8عتبر الحكم االجنبً دلٌل اثبات ٌمكن االستناد الٌه.
 .9أن المشرع العرالً رتب نتيائج هامية عليى اليدفع بحجٌية األمير الممضيً أو اليدفع بعيدم
جواز نظر الدعوى لسبك الفال فٌاا باعتبار حجٌة األمر الممضً فٌه من النظام العيام
ألنييه ٌجييوز ثييارة هييذا الييدفع فييً أي مرحليية ميين مراحييل التماضييً ولييو ألول مييرة أمييام
محكمة التمٌٌز.
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املصادر
 -1ا .رائج حسػد الجدازؼ ،تشفيح االحكاـ االجشبية في القانػف الجولي الخاص ،ط ،1دار السشاىج لمشذخ
والتػزيع  ،عساف – االردف.1999 ،
 -2د .احسج ابػ الػفا ،التحكيع االختيارؼ االجبارؼ ،ط ،5مذاة السعارؼ االسكشجرية .٦٨٩٩
 -3د .جابخ جاد ،القانػف الجولي الخاص ،ط،1شخكة الشذخ والصباعة العخاقية السحجودة ،بغجاد1949 ،
 -4د. .سامي بجيع مشرػر ،د .عبجه جسيل غرػب ،د .نرخؼ أنصػاف دياب ،القانػف الجولي الخاص،
ط ،1مجج الس سدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع ،بيخوت-لبشاف ،.2009 ،ص343وما بعجىا.
 -5د .عباس العبػدؼ ،احكاـ قانػف االثبات ،السجني العخاقي ،مصبعة جامعة السػصل.٦٨٨٦،
 -6د .عد الجيغ عبجهللا ،القانػف الجولي الخاص ،ج ،2ط ،9القاىخة.1986 ،
 -7د .عدالجيغ عبجهللا ،القانػف الجولي الخاص الجدء الثاني ،الصبعة التاسعة ،القاىخة ،عاـ . ٦٨٩١،
 -8د .عكاشة دمحم عبج العاؿ ،القانػف الجولي الخاص ،دار الجامعة الججيجة لمشذخ ،اإلسكشجرية.1996 ،
 -9د .عػني دمحم الفخخؼ ،االختراص القزائي الجولي لمسحاكع العخاقية وتشفيح األحكاـ األجشبية في
العخاؽ في السدائل السجنية والتجارية ،تػزيع مكتبة صباح الكخادة ،بغجاد.2007 ،
-10

د .دمحم كساؿ فيسي ،القانػف الجولي الخاص ،اصػؿ القانػف الجولي الخاص ،ط ،2م سدة

الثقافة الجامعية ،االسكشجرية.1992 ،
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د .ىذاـ خالج ،تشفيح األحكاـ القزائية والتحكيسية األجشبية ،مشذأة السعارؼ ،اإلسكشجرية،

.2009
-12

د.حدغ اليجاوؼ تشازع القػانيغ الجولي الخاص االردني ،ط، 1دار مجج الوؼ  ،عساف،

.1993
-13

د.ف اد عبجالسشعع ود  .سامي رشيج ،الػسيط في تشازع القػانيغ وتشازع االختراص القزائي

الجولي ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.1987،
القوانني

قانػف تشفيح احكاـ السحاكع االجشبية في العخاؽ ،رقع( )٨٣لدشة ٦٨٢٩
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