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 المستخلص

يعد موضوع اإلحالة لقيا  ذات الن اع أما  حمنمة اجنبية من املوضوعات الي ح يت ابهتما  العديد 
تفاقيات الدولية والتشريعات املقارنة وفق  القانون الدويل ارـاص فضـال عـن أروقـة ااـاكم األجنبيـة، من اال

ملا ل  من منفعة عمليـة ختتصـر اإلجـراءات وتـوفر الوقـت واجلهـد وتتجنـ  االحنـا  املتعارضـة الصـادر  مـن 
دور احنـــا  مضـــمونة حمنمــة دولتـــن خمتصــتن أصـــال بن ـــر النــ اع، كـــ لك يــؤدي االخـــ  ابإلحالـــة اىل صــ

التنفي  عل  املستوى الدويل، أي ان احلنم ال ي يصدر ينون متمتعـا بقـو  النفـاذ مـا دامـت اانمـة الـي 
أصــدرت  هــي االقــدر علــ  حســم النــ اع. متم ــل اإلحالــة قيــدا إجرائيــا موجهــا اىل صــحة إجــراءات الــدعوى 

ا التشـري  ومنهـ-ال  بعـض التشـريعات األصولية دون التعرض اىل أسال احل  او اىل شروط الدعوى، خب
وــــا تن ــــيم هــــ ا املوضــــوع يف نطــــا  العالقــــات الدوليــــة، واقتصــــاره علــــ  مســــتوى  الــــي م يتســــنو  -العراقــــي

العالقــــات الداخليــــة، إذ حتــــال احــــدى الــــدعوين املنتميــــة لــــ ات املوضــــوع علــــ  اانمــــة األســــب  يف ن ــــر 
مـن هـ ا الـدف ، كمـا ان تن ـيم اإلحالـة لقيـا  ذات النـ اع الدعوى األوىل بناء  علـ  طلـ  ارصـم املسـتفيد 

علــ  املســتوى اإلقليمــي ال يفــي مبتطلبــات العالقــات القانونيــة الدوليــة ومقتضــيات التجــار  العامليــة، ولعــد  
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وجـــود دراســـة عمليـــة شـــاملة ومستفيضـــة ملوقـــف االتفاقيـــات الدوليـــة والتشـــريعات الـــي اهتمـــت لحنامـــ ، 
الدراســة املتســمة ابســتعراض احللــول التفصــيلية ألحنــا  موضــوعية وإجرائيــة يســتفيد دفعتنــا اىل وضــ  هــ ه 

منهــا ارصــم يف طلــ  إحالــة الــدعوى اىل اانمــة امل تصــة املرفــوع امامهــا النــ اع أوال، مــىت تــوفرت شــروط 
 هـــ ه اإلحالـــة، مـــن خـــالل التطـــر  اىل االطـــار القـــانوين إلشـــنالية البحـــ  مـــ  حماولـــة ارـــوض يف التن ـــيم
القانوين ملوضوع الدراسة، من اجـل خلـ  حالـة التـوازن القـانوين يف االحنـا  الصـادر  مـن ااـاكم امل تصـة 

 بن ر منازعات االفراد املشوبة بعنصر أجنيب.
Abstract 
It is the subject of a referral to the establishment of a dispute before a 

foreign court of the topics that attracted the attention of many international 

conventions and comparative legislation and jurisprudence of private 

international law as well as the corridors of foreign courts, because of its 

practical benefit abbreviated procedures and save time and effort and 

avoid provisions conflicting issued by the two court of original jurisdiction 

conflict, as well as taking lead with reference to the provisions of the 

issuance of guaranteed execution at the international level, which means 

that the judgment be issued enjoying strong force as long as the trial court 

is the most capable to resolve the dispute. Referral constraint represented 

procedurally directed to the health of the lawsuit fundamentalism 

procedures Without exposure to the basis of the right or to the terms of the 

lawsuit, other than some of the legislation - including Iraqi legislation -alta 

not to be able to regulate this matter within the scope of international 

relations, and confined to the level of internal relations, it forwarded (a 

Da'oyen) belonging to the same subject on the former Court in the eyes of 

the first case at the request of the discount beneficiary of this payment, as 

the organization referral to do with the conflict at the regional level does not 

meet the requirements of international legal relations and the requirements 

of the WTO, and the lack of study of a comprehensive and thorough 

process for the position of international conventions and legislation that 

focused on its provisions, Prompted us to put these characterized the 

review of the detailed solutions substantive and procedural with the 

provisions of the benefit of the discount in the request to refer the case to 

the raised competent court hearing the first conflict, where there is the 

terms of this referral, through addressed to the legal framework for the 

problematic search with an attempt to delve into the legal regulation of the 

subject of study, study, in order to create balance in the case of legal 



 
 

234 

 10 :العدد

 
verdicts of the competent courts into disputes individuals vestiges foreign 

element. 

 المقدمة:

ان املعطيات الي يستند اليها قاضي املوضوع يف حل اية منـازع موضـوعية او إجرائيـة تنـون مـن خلـ  
املشــرع الــوطين، اذ ال مينــن للقاضــي ان خيــرج عــن توجيــ  املشــرع واال تعــرض حنمــ  للــنقض وانتفــ  اثــره 

ع القـــوانن فقــط، وامنـــا ت ـــري التنـــازع يف دائـــر  العملــي، فعالقـــات االفـــراد املشـــوبة بعنصــر اجنـــيب ال ت ـــري تنـــاز 
اذ  أجنبيـة أخـرى، حمنمـة أمـا  النـ اع ذات لقيـا  ابإلحالـة الـدف  فنـر  االختصاص القضائي الدويل ومنهـا

 يعــد هــ ا املوضــوع مــن املوضــوعات الــي ح يــت ابهتمــا  االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات املقارنــة لضــمان
 ابإلحالــة، ولضــمان ابلــدف  األخــ  يــتم إن م متعارضــة تنــون والــي قــد لنــ اع،ا يف الصــادر  األحنــا  تنفيــ 
 الـدف  بفنـر  األخـ  رفـض حـال يف حيـد  قـد الـ ي املتعاقـد  الـدول حمـاكم إجـراءات تنـازع حـدو  عد 

 ت ـري الـي اإلجرائيـة الـدفوع أهـم مـن ابإلحالـة الـدف  يعـد أخـرى. إذ حمنمـة أما  الن اع ذات لقيا  ابإلحالة
 أية الدويل القضائي القانون إطار يف ابإلحالة مرك  الدف  حتديد ي ري وال ،اراص الدويل القانون يف جلدلا

 لنـ اعا رفـ  الـي الوطنيـة والدولـة،أوال حماكمهـا أمـا  النـ اع رفـ  الـي االجنبية الدولة م ال كانت إذا ،صعوبة
 يـن م مجـاعي أو ثنـائي دويل ابتفا  مرتبط منها كل حماكم أما  الدف  إبداء يراد والي أخريا حماكمها أما 
 ك لك.حمتمل لبس كل ي ول سو  األمر ه ا بشأن التفاقيةا النصوص تلك اىل فبالرجوع ،املسالة تلك
 حمـدد موقـف لـ  أخـريا حماكمهـا أمـا  النـ اع رفـ  الـي للدولـة الـوطين التشـري  كـان اذا تـ كر صـعوبة ت ـور ال

 النـ اع ذات لقيـا  ابإلحالـة الـدف  مـن الدوليـة واالتفاقيـة القانونيـة الـن م وقـفم كما إن  ،الدف  من وواضح
 تن مهـا، وإمنـا م دوليـا، وأخـرى تن يمهـا علـ  صـريح بشـنل نـ  مـن فمنهـا ،أخـرى اىل دول  من خيتلف
  الداخلي. التشري  مستوى ابلتن يم عل  اكتفت
 الش صـــي عنصـــرين احتـــاد مـــن االجرائـــي اوجودهـــ تســـتقي قانونيـــة فنـــر  هـــو امنـــا النـــ اع ذات قيـــا  ان

 لتحــد  محايتــ ، املطلــوب احلــ  حمــل الشــيء ذات عــن قضــائيا بــ  املطالبــة تنــررت لنــ اع معــا واملوضــوعي
 شــروط حتنمــ  النقــل هــ ا،اخرى اىل حمنمــة مــن الــدعو  نقــل اتهــا معينــة ااثرا الفنــر  هــ ه ســب  إباثر 

 اجــراءات صــحة اىل يوجـ  قيــد ابلـا تعريفهــا مينـن والــي ،االجرائيــة املسـائل بعــض ي ـري انــ  كما،موضـوعية
 االجرائــي الـدف  ان جنــد هنـا من،الـدعو  شــروط اىل او احلـ  اسـال اىل يتعــرض ان دون االصـولية الـدعوى
 بـين الـ ي االجراء عل  ينص  بل ب  املدع  احل  اصل يطال وال اااكمة جمرى يف منازعة وسيلة يشنل
 او قانونيـة غـري اااكمـة الن امـا الـدعوى، هـ ه موضوع يف املناقشة ارجاء د هب الدعوى استحضار علي 

 سريها. وقف يستوج  سب  لوجود
يف القـانون الـدويل  هـ ا املوضـوع حيتويهـا الـي القانونيـة للجوانـ  واملستفيضـة ولندر  اااوالت الشـاملة

يف االحنا  وتسـهيل  توازن من وحيقق  ة،العالقات القانونية الدولية اراص يف أاثر من ينتج  اراص، وما
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تنفيـ ها ارأتينـا التصـدي ملعاجلتــ  وفـ  مبح ـن نتنـاول يف املبحــ  االول اإلطـار القـانوين لقيـا  ذات النــ اع 
 وسن ص  املبح  ال اين لدراسة التن يم القانوين للموضوع حمل البح .

 اإلطار القانوني لقيام ذات النزاع: المبحث األول

 أخــرى،الن ــري مـن االتفاقيـات الدوليــة فنـر  الـدف  ابإلحالــة لقيـا  ذات النـ اع أمــا  حمنمـة لقـد تبنـت 
تنــون متعارضــة إذا م يــتم األخــ  ابلــدف   والــي قــدتضــمن تنفيــ  األحنــا  الصــادر  يف النــ اع  وذلــك لنــي
يف حـال  حيد  وال ي قد املتعاقد .عد  حدو  تنازع إجراءات حماكم الدول  وك لك لضمان ابإلحالة.

ملا كـان هـ ا املبحـ  متعرضـا   .(7) رفض األخ  بفنر  الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع أما  حمنمة أخرى
لإلطار القانوين ل ات الن اع فسو  نقو  بتقسيم  إىل مطلبن نتناول يف املطل  األول التعريـف ابإلحالـة 

  إلحالة.لالطبيعة القانونية  ويف املطل  ال اين الن اع،لقيا  ذات 
 التعريف باإلحالة لقيام ذات النراع: املطلب األول

أو  متعـدد ، وكانـت مـواطنهمكما إذا تعدد املدعي عليهم   واحد ،قد ختت  أك ر من حمنمة بدعوى 
إذا اتفــ  علــ  مــوطن خمتــار لتنفيــ  عقــد فريفــ  املــدعي دعــوى أمــا  حمنمــة خمتصــة مث يرفعهــا أمــا  حمنمــة 

 الــدعوى األوىل لعـــد  رضــائ  عـــن اُــاه اانمــة يف حتقيـــ  القضــية املرفوعـــة أخــرى خمتصــة قبـــل الفصــل يف
أو يتــوىف املــدعي أثنــاء ســريها فريفعهــا ورثتــ  أمــا  حمنمــة أخــرى جلهلهــم بقيــا  النــ اع أمــا  اانمــة  أمامهــا،
ا كما قد يقيم ش   دعوى أما  حمنمة غري خمتصة مث ي بت وا اختصاصها بعد االعرتاض عليهـ  األوىل.

فرتفــ  الــدعوى مــر  أخــرى لســب  مـن األســباب املتقدمــة او لغــريه أمــا  حمنمــة أخــرى  املناســ ،يف الوقـت 
ســو  نتنــاول التعريــف ابإلحالــة مــن خــالل ثالثــة و موضــوع حب نــا  وهــ ا هــو (6) وقــد تنــون أجنبيــةخمتصــة 
 .فروع

 معنالالالال  اإلحالالالالة: الفالالرع ا   
ت هـــر حينمـــا ترفـــ   ،املتعلقـــة ابالختصـــاص القضـــائي الـــدويل اإلحالـــة هـــي دفـــ  مـــن الـــدفوع اإلجرائيـــة

الــدعوى أوال  أمــا  حمنمــة خمتصــة مث ترفــ  كــ لك أمــا  حمنمــة أخــرى أيضــا  خمتصــة ابلنــ اع و لنــن إحــدى 
هـــاتن اانمتـــن تنـــون أك ـــر عدالـــة و مالئمـــة لألطـــرا  مـــن اانمـــة األخـــرى فيـــتم الـــدف  ابإلحالـــة إىل 

و عل  اانمة امل ار أمامها الدف  ابإلحالة أن تتوقف عن  ،ع و الي حتق  العدالةاانمة األفضل يف الن ا 
و تقــو  إبحالتهــا إىل اانمــة األخــرى الــي رفــ  إليهــا ذات النــ اع دون  ،الن ــر يف الــدعوى و الفصــل فيهــا

األخــ   .إن(5)اإلجرائيــة ف  كمــا قلنــا مــن الــدفوع دالتعــرض ألصــل احلــ  املــدع  بــ  و لــ لك يعــد هــ ا الــ
ك لك  ابإلحالة يؤدي إىل توفري الوقت و النفقات ابلنسبة للمتقاضن و القائمن عل  أداء مرف  العدالة.

                                                        
 القاهر ، – العربية النهضة دار األسر ، عالقات جمال يف الدولية املدنية اإلجراءات قواعد توحيد حنو  صر، ع مان د.  صر - 7

 .218 ، ص1121 ،2ط
 .112ص ،2981 ،4 ط نشر، و طب  منان بدون املرافعات، قانون يف الدفوع ن رية الوفا، ابو امحد د. - 6
ـــة اىل والنـــوعي واالـــي للمحـــاكم الفـــين االختصـــاص مليجـــي، حممـــد امحـــد د. - 5  النهضـــة دار ،2ط امل تصـــة، ااـــاكم واالحال
 .146ص ،2991، القاهر  العربية،
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أن األخ  ابإلحالة يؤدي إىل صدور أحنا  مضمونة التنفي  عل  املستوى الدويل أي احلنم ال ي يصدر 
فعلـ  ســبيل  .(4) قــدر علـ  حسـم النـ اعينـون متمتعـا  بقـو  النفـاذ مــا دا  أن اانمـة الـي أصـدرت  هـي األ

امل ال ان سائحا  بلجينيا  جاء إىل  ال العرا  لغرض السياحة و الن هة و أثناء رجوع  إىل الفنـد  الـ ي 
ففـــي هـــ ه احلالـــة أي اانمـــة الـــي أقـــدر علـــ  حســـم النـــ اع  ،يســـنن فيـــ  يف أربيـــل تعـــرض حلـــاد  دعـــس

ي حمنمـــة املـــدعي. يف احلقيقـــة ان اانمـــة العراقيـــة هـــي اانمـــة اانمـــة العراقيـــة أ  ااـــاكم البلجينيـــة أ
 احلاد .أدلة  وحتصل عل تنشف علي  بسهولة  وتستطي  أناألفضل أللا األقرب إىل حمل احلاد  

ومــن اجلــدير ابلــ كر انــ  ال توجــد صــعوبة يف حتديـــد مركــ  الــدف  ابإلحالــة يف إطــار القــانون القضـــائي 
ألجنبيـة الـي أثـري أمـا  حماكمهـا النـ اع أوال  والدولـة الـي رفـ  النـ اع أمـا  حماكمهـا اراص إذا كانـت الدولـة ا

إبــداء الرفــ  أمـــا  حماكمهــا كــل منهمـــا مــرتبط ابتفــا  دويل ثنـــائي أو مجــاعي يــن م تلـــك  والــي يريـــدأخــريا  
اخريا  وا موقف حمـدد كان التشري  الوطين للدولة الي رف  الن اع أمامها   إذاك لك ال ت ور صعوبة   املسألة،

م ـال ذلـك مـا قـرره القـانون  أخـرى.ضح من الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع أما  حمنمـة دولـة أجنبيـة واو 
يف األن مـة القانونيـة الـي م تضـ  تن يمـا   احلقيقـة تبـدو ولنـن الصـعوبة الحقـا .االيطايل ال ي سريد ذكره 

حي  رفض او قبول  وحمدد منم يت   موقف واضح  حي  واملصريقانونيا  للمشنلة كالقانون الفرنسي 
 .(3) الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع أما  حمنمة أجنبية أخرى

ومبناســبة احلــدي  عــن اإلحالــة لقيــا  ذات النــ اع إمــا  حمنمــة أخــرى جيــ  أن منيــ  بــن اإلحالــة لقيــا  
طريف العقد رف  دعوى  أحديل امل ال لو ان فعل  سب. (8)لالرتباط بن الدعوتن  وبن اإلحالةذات الن اع 

دعـوى علـ  خصـم  يطلـ  بطالنـ  فـال جيـوز يف هـ ه احلالـة الـدف   ورفـ  األخـرعل  األخر يطل  تنفي ه 
إذا  وكــ لك احلـــال لالرتبــاط.الــدف  ابإلحالــة  وإمنــا جيــوز األوىل،ابإلحالــة لقيــا  ذات النــ اع أمــا  اانمــة 
دعـوى  وأقـا  األخـر معينـة،رر الـ ي حلـ  املـدعي عليـ  يف حـاالت رفعت دعوى يطلـ  فيهـا تعـويض الضـ
فال جيوز يف الدعوى األخري  التمسك ابإلحالة لقيا  ذات  احلادثة.مطالبا  ابلتعويض رطأ األول يف ذات 

  لالرتباط.التمسك ابإلحالة  وإمنا جيوز الن اع.
 ابإلحالة ر ط الد أل : الفرع الثا 
يف  اجلـدلالـي ت ـري  اإلجرائيـة الدفوعا  ذات الن اع أما  حمنمة أجنبية من أهم لقي ابإلحالةيعد الدف  

 أيـة صـعوبة،طار القـانون القضـائي الـدويل إيف  ابإلحالة مرك  الدف وال ي ري حتديد  اراص،لدويل القانون ا
لنــ اع أمــا  الــي رفــ  والدولــة الوطنيــة اأوال، أذا كانــت مــ ال الدولــة االجنبيــة الــي رفــ  النــ اع أمــا  حماكمهــا 

دويل ثنائي أو مجـاعي يـن م تلـك  ابتفا  ا  أما  حماكم كل منها مرتبط الدف لي يراد أبداء احماكمها أخريا و 
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كـ لك ال  سـو  يـ ول كـل لـبس حمتمـل. األمـرالتفاقية بشـأن هـ ا ا النصوصفبالرجوع اىل تلك  املسالة،
رفــ  ألنــ اع أمــا  حماكمهــا أخــريا لــ  موقــف حمــدد  لــيالــوطين للدولــة ا التشــري ت ــور صــعوبة تــ كر أذا كــان 

  .(9) لن اع أما  حمنمة أجنبيةالقيا  ذات  ابإلحالة الدف  وواضح من
ومـن  للمشـنلة.م تضـ  تن يمـا  قانونيـا   الـي الوضـعيةلقانونيـة ا األن مـةحلقيقيـة يف ا الصـعوبةأمنا تبـدو 
خـالل مـا تقـد  يشـرتط لقبـول  الفرنسـي. ومـنلقـانوين ا ا والن ملصري األقانوين  الن ا  األن مةأم لة تلك 

 هي: ــتوافر عد  شروط  ابإلحالة الدف 
 ن ابلرعاقب أمام حمكمرني لد ليرني  رلفرني: ان مر وعرتكون هناك دعوات ا   : انالشرط 

 الـدف ل ويعين انـ  يشـرتط لقبـو  الدف ،املشنلة وال تتوافر بدون  املصلحة يف  أصلان ه ا الشرط مي ل 
لقيــا  ذات ألنــ اع أمــا  حمنمــة أجنبيــة أن تنــون هنــاك دعــوى قــد رفعــت أمــا  حمنمــة دولــة قبــل  ابإلحالــة

 رفعها أما  حماكم دولة اخرى.
لوطنيــة مــ ال م ا ماكااــوقــت ن رهــا امــا   الــدعوىأذا كانــت  ابإلحالــة الــدف مبعــو أنــ  ال مينــن أبــداء 

  الوطنيـة،كانـت الـدعوى عنـد بـدء حترينهـا امـا  ااـاكم   إذااو  ة،االجنبيـتنن قـد رفعـت بعـد امـا  ااـاكم 
 االتية:كانت قد انقضت اما  القضاء االجنيب الحد االسباب   الوطنية،كانت قد انقضت 

 املوضوع.ا  ضاء الدعوى بصد ر حكم حائي يف  ا ال: 
انـ  جيـ  عـد  قبـول الـدف  صدر حنم لائي يف الـدعوى املرفوعـة امـا  اانمـة االجنبيـة ف إذايعين ان  

وذلــك الن صــدور حنـم لــائي يف الــدعوى املقامـة يف ارــارج ينفــي شـرط قيــا  ذات النــ اع امــا   ابإلحالـة،
 بصـددها،اذ ينون القضاء االجنيب يف ه ه احلالة قد انقطعت صلت  ابلدعوى واستنف  واليت   اانمتن،

 الي .وابلتايل فان  ال يتصور االحالة 
 ضاء الدعوى قب  الفص  يف املوضوع ا   اث يا:

  عديـد ، ألسبابالغاية منها بصدور حنم يف الدعوى وذلك  إدراكيعين ان  قد تنتهي ارصومة دون 
ففـــي هـــ ه احلـــاالت تـــ ول ارصـــومة دون  ســقوطها،او  تركهـــا،او  املـــد ،كحالــة انقضـــاء ارصـــومة مبضـــي 

 املوضوع.الوصول اىل هدفها بصدور حنم يف 
  حد  ا  را   احمل   السبب يف الدعويني:  :الثاالشرط 

يقصد هبـ ا الشـرط هـو ان تنـون املنازعـة او القضـية املرفوعـة امـا  احـدى اانمتـن هـي ذاهتـا القائمـة 
فــال بــد ان تنــون القضــيتان ومــا ذات املوضــوع والســب  وقــائمتن بــن االطــرا   االخــرى،امــا  اانمــة 

 -:التايلوذلك عل  التفصيل  ،أنفسهم
يقصـد مبوضـوع الـدعوى مـا هـو مطلـوب فيهـا بواسـطة االطـرا  سـواء كـان مـن  املوضوع،وحد   :ا ال

هــ ا املوضــوع مبــا هــو وارد يف  خصــم ، ويتحــددقبــل املــدعي او مــن قبــل املــدع  عليــ  ردا علــ  ادعــاءات 
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ت وكــ لك بواســطة طلبــا وجــدت،ان  الفرعيــة،صــحيفة الــدعوى االصــلية، ومــا هــو مطلــوب يف الــدعوى 
 فموضوع الدعوى هو ال ي يرسم حدود الن اع. الدفاع،ارصو  واوج  

الشـ   اىل رفـ   تلجـ ان سـب  الـدعوى هـو الواقعـة او الوقـائ  القانونيـة الـي  السـب ،وحد   :اث يا
فـان  املوضـوعية،النـ اع مـن الناحيـة  إطـارفـاذا كـان موضـوع الـدعوى حيـدد  حلمايتـ ،االمر اىل القضاء طلبا 

 .(21) يعين حتديد السند القانوين ال ي يربر املطالبة القضائية القانونية،الن اع من الناحية  إطاردد سببها حي
أي مـــن تنـــون وـــم  الـــدعوى،ارصـــو  الـــ ين تنشـــأ بيـــنهم  ابألطـــرا يقصـــد  االطـــرا ،وحـــد   :اثلثالالالا

  مواجهتهم.الدعوى ومن توجد الدعوى يف 
  2959مـايو سـنة 5 ائية يف حنمهـا الصـادر يف ون را لت لف ه ا الشرط رفضت حمنمة السن اجل

االجانـ   أحدوقائ  تلك القضية يف دعوى املطالبة ابلتعويض الي رفعها  ابإلحالة، وتتل  الدف   قبول
فـــدفعت احـــدى الشـــركات املـــدع  عليهـــا  االفـــال ، أحـــدلتعويضـــ  عـــن الضـــرر الـــ ي حلقـــ  نتيجـــة لعـــرض 

ولنـن اانمـة الفرنسـية رفضـت هـ ا الـدف   اجنبيـة، اع امـا  حمنمـة لقيا  نفس النـ ابإلحالةواملنتجة للفلم 
عل  ان  ال مينن قبول  طاملا كان املدعي االجنيب ال ي قا  برف  الدعوى اما  القضاء االجنيب قد  أتسيسا

 .اخرين أطرا رفعها عل  
 توا ر اال رصاص لك  مت احملكمرني الثالث:الشرط 

املرجـ  يف حتديـد مـا  مـا هـو سؤال،وي ار هنا  الدعوى خمتصتن بن ريعين ان تنون كل من اانمتن 
االختصـاص املعمـول هبـا  يرجـ  يف ذلـك اىل قواعـد خمتصـةق هـلأذا كانت اانمة االجنبية خمتصـة أ  غـري 

أبــدى الــدف   قواعــد االختصــاص الــدويل يف دولــة القاضــي الــ ي ذلــك اىليف الدولــة االجنبيــة ا  يرجــ  يف 
 فريقن:انقسم اىل  الشأنفق  يف ه ا أمام ، أن ال

  ان ه ا احلل يضمنيف قانون القاضي وحجت   قواعد االختصاصضرور  الرجوع اىل رى الفري  األول ي
سـتت ل  عـن ن ـر الـدعوى ألن  أللـا ابإلحالـة،والية قضاء اانمة الـي يـدف  امامهـا  عد  االنتقاص من

ختضــ  حتمــا لقــانون  الــي اإلجرائيــة ألــا مــن املســائل العــا ، كمــا توصــف الن ــا مــن  االختصــاصقواعــد 
عنـدها  ومباشـر يسـتوياضافة اىل ألا قواعد أمر  )قواعد بوليسية( وهي قواعد ذات تطبي  فوري  القاضي

 وأجان .أجان  ا  خليط من وطنين  أطرا  الدعوى سواء كانوا وطنين أو
اانمـة االجنبيـة  د االختصاص الي تعمل يف ظلهافريى ضرور  تطبي  قواع ال اين،لفري  أما ابلنسبة ل

وه ا احلل يتف  م  ن  الفقـر   خمتصة،كانت خمتصة ا  غري   إذاما  الي رفعت اليها الدعوى اوال لتحديد
وال ي جاء فيها )... وان اااكم  2948لسنة  27قانون املرافعات املصري رقم  من 198اوال من املاد  

خمتصة ابملنازعة طبقا لقواعد االختصاص القضائي الدويل املقرر  يف قانولا(. ونرجح االجنبية الي اصدرت  
 االتية: لألسباباالول  الراي
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 مـــن ان الـــدعوى غـــري داخلـــة يف اختصـــاص حماكمـــ  الوطنيـــة تطبيقـــا لقاعـــد  مـــن قواعـــد للتأكـــد :ا ال
او كمـا يـرى جانـ     يف مصـر،تنـون الـدعوى متعلقـة بعقـار واقـ العا ، كـأناالختصاص املتعلقة ابلن ا  

تــدخل يف االختصــاص املشـــرتك  بشــألا ابإلحالــةمــن الفقــ  الفرنســي جيــ  ان تنــون الــدعوى الـــي يــدف  
 للمحاكم الوطنية وغري داخلة يف نطا  االختصاص املان  وا. 

ي مــن ان االختصــاص املنعقــد  للمحنمــة الــ ابإلحالــةالقاضــي امل ــار امامــ  الــدف   يتأكــدلنــي  :اث يالالا
من شالا تفضي اىل اصدار حنم ينون  رفعت اليها الدعوى اوال تسوغ  رابطة جدية بن الن اع واانمة

قابال الن يعرت  ب  او ينفـ  يف دولـة القاضـي امل ـار امامـ  الـدف  ولـيس مبنيـا علـ  الغـ  والتحايـل وذلـك 
 اصدا ب لك االضرار خبصم .لعلم املدعي ابن تلك اانمة سو  ُيب  اىل كافة طلبات  او مع مها ق

 قابلية احلكم الصادر مت احملكمة احملا  اليها الدعوى للرنفي  الرابأل:الشرط 
يقصـــد بـــ  ان ينـــون احلنـــم الـــ ي تصـــدره اانمـــة االجنبيـــة قـــابال الن يعـــرت  بـــ  وان ينفـــ  يف دولـــة 

تطبيقها عند اصدار احلنـم مـن التنفي ، ويتعن عل  اانمة الوطنية ان تتاب  االجراءات االصولية الي مت 
كـــان احلنــم االجنـــيب الــ ي سيصــدر عـــن اانمــة االجنبيـــة ســينون قـــابال   إذااانمــة االجنبيــة ملعرفـــة مــا 

 الرفض.سينون مصريه  ألن  التنفي ،ينون احلنم خمالفا للن ا  العا  يف دولة  وان ال ال،للتنفي  ا  
الفرنســي مبوجــ  حنــم حمنمــة اســتئنا  ابريــس  مــر  يف احنــا  القضــاء ألولوقــد تقــرر هــ ا الشــرط 

ُـوز ااثرتـ  امـا  حمنمـة فرنسـية لصـاو حمنمـة  ابإلحالـةالـدف   )ان، والـ ي جـاء فيـ  2944عا   الصادر
ان مينــن قبــول هـ ا الــدف  مــن  ألجـلغــري انــ   سـاب ،اجنبيـة خمتصــة ومرفــوع اليهـا ذات الــدعوى يف اتريــخ 

ان تفضـي الـدعوى املرفوعـة يف ارـارج اوال اىل حنـم ينـون قـابال قبل حمنمـة فرنسـية فانـ  جيـ  ان يـرجح 
 . (22)فرنسا( الن يعرت  ب  وينف  يف 

 ان يرم الد أل قب  امو  يف املوضوع  قب  اي د أل  كلي أ ر امامس:الشرط 
واحلنم فيـ  ابن ال يقـد  هـ ا الـدف  اىل اانمـة امل تصـة الـي رفعـت  ابإلحالةوتنون اجراءات الدف  

م يبــده يف عريضــة الــدعوى او  إذاوعليــ  يســقط حــ  ارصــم يف التمســك ابلــدف   متــأخرا،امهــا الــدعوى ام
  ضمنيا.واعترب ان  تنازل عن ه ا الدف  تنازال  الدعوى،تقد  بدف  عد  القبول او خاض يف موضوع 

 م رات اإلحالة ل يام ذات النزاع أمام حمكمة اجنبية: الفرع الثالث
حالة لقيا  ذات الن اع أما  حمنمـة أجنبيـة يقـو  علـ  مجلـة مـربرات مينـن إمجاوـا مبـا حي  إن مبدأ اإل

 -يلي:
من مربرات األخ  ابإلحالة من  التضارب احلاصل يف األحنا  عل  الصعيد الدويل وأتكيد  إن-أوال:

أمـا  حمنمـة  رو  التعاون الي جي  أن تسود بن الـدول حيـ  إن قبـول الـدف  ابإلحالـة لقيـا  ذات النـ اع
نـ  تعـارض األحنـا  حيـ   أجنبية جي  أن يستجي  إىل مبدأ عا  أساس  حتقي  حسن أداء العدالـة ُو
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إن األخ  ب  يـؤدي إىل صـدور أحنـا  مضـمونة التنفيـ  علـ  املسـتوى الـدويل أي إن احلنـم الـ ي يصـدر 
 . م الن اعينون متمتعا بقو  النفاذ مادا  إن اانمة الي أصدرت  هي األقدر عل  حس

قبــول الــدف  ابإلحالــة ملقاومــة الغــ  حنــو االختصــاص حيــ  إن األخــ  ابإلحالــة ينــون  ضــرور -:اث يالالا
عل  ذلك إن املدعي  م ال. (21) الدويلوسيلة فعالة ملن  التالع  بقواعد االختصاص القضائي يف اجملال 

نـم الصـادر مـن هـ ا القضـاء لـن ال ي يرف  دعواه أما  القضاء األجنيب سرعان ما يتضح ل  أحيـا  إن احل
ينون يف صاحل  فيسارع يف رف  دعواه أمـا  القضـاء الـوطين ن ـرا ملـا سـو  يصـدره هـ ا األخـري مـن حنـم 

 .يف صاحل 
قبــول الــدف  ابإلحالــة هــو التعــويض احلقيقــي للصــياغة مفــرد  اجلانــ  لقواعــد االختصــاص  يعــد-:اثلثالالا

ائي الـدويل هـي قواعـد وطنيـة حيـ  تسـتقل كـل دولــة القضـائي الـدويل حيـ  أن قواعـد االختصـاص القضـ
برســم حــدود اختصــاص حماكمهــا ابلفصــل يف املنازعــات ذات العنصــر األجنــيب دون تنســي  مــ  غريهــا مــن 

 الدول وقد ترت  عل  ذلك ألا من ارصائ  األساسية و ه القواعد ألا قواعد أحادية اجلان .
الدويل اراص توج  القول بقبول الدف  ابإلحالة حي   التطورات الي حدثت يف القانون إن-:رابعا

م تعــد فنــر  ســياد  الدولــة هــي األســال يف رســم حــدود االختصــاص القضــائي اــاكم الــدول بــل أصــبح 
 .(27) األسال هو ارتباط الن اع ابلدولة وقدر  ه ه الدولة عل  كفالة اأثر احلنم الصادر فيها

تصــاد يف اإلجــراءات وكـــ لك تــوفري الوقــت والنفقــات ســـواء مــربرات اإلحالـــة أيضــا االق مــن-: امسالالا
ابلنســبة لل صــو  أو ابلنســبة اــاكم الدولــة الــي رفــ  إليهــا النــ اع الحقــا حيــ  يســهل علــ  اانمــة إقامــة 

 .للوصول إىل احلقيقة أقربالنشف عل  حمل حدو  الفعل الضار لتنون 
نمة أجنبية أصبح من عالمات التطور احلدي  األخ  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع أما  حم إن-:سادسا

لالختصاص القضائي الدويل ومن مقتضـيات السياسـة التشـريعية لتشـجي  التعـاون القضـائي الـدويل حيـ  
  .(26) إن عد  األخ  ب  يضر مبصاو املتقاضن يف ميدان التجار  الدولية

 لإلحالةالطبيعة القانونية : املطلب الثاني
الحالة توافر االختصاص لنـل مـن اانمتـن بن ـر الـدعوى وهـ ا يـؤدي بنـا اىل ذكر  ان  من شروط ا

خمتصـــة يف ن ـــر  ابإلحالـــةنتيجـــة منطقيـــة ان تنـــون اانمـــة الـــي تن ـــر يف الـــدعوى والـــي مت الـــدف  امامهـــا 
و فمـا هـ قانونـ ،ويقو  القاضي ك لك بتطبي  املسائل االجرائية املتبعة يف  املوضوعي،الدعوى من اجلان  

 االجرائيةقوهل تعترب االحالة من الدفوع املوضوعية ا  من الدفوع  الدف ق
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 خصــم ،يقصــد ابلــدفوع بصــفة عامــة كافــة الوســائل الــي يلجــا اليهــا ارصــم لــريد هبــا علــ  ادعــاءات 
 هي:والدفوع عل  ثالثة انواع  الدعوى،الفصل يف  أتخريلتفادي احلنم و ا ارصم مبا يدعي  او 

ذلــك  ابإلجــراءاتيقصـد ابلــدف  الشــنلي او املتعلـ   ابإلجالالراءات:شالالكلية ا  املرعل الالة الالد وع ال .2
الدف  ال ي يوج  اىل اجراءات ارصومة بغرض اصدار حنم ينهي ارصومة دون الفصل يف موضوعها او 

 الفصل في ، م ل الدف  بعد  االختصاص او بطالن اورا  التنليف ابحلضور. أتخرييؤدي اىل 
كـأن   بـ ،الدف  املوضوعي هو ذلك الدف  ال ي يوج  اىل ذات احلـ  املـدع   :ملوضوعيةالد وع ا .1

يننــر نشــوء هــ ا احلــ  او يــدعي ســقوط  او انقضــائ  ويشــمل كــل دفــ  يرتتــ  عليــ  رفــض طلبــات املــدعي  
  والـدف  ابكتسـاب ئ  الدف  ابلوفاء ابلـدين او انقضـاوم ال حصر،ومن مث فال يق  حتت  بعضها،كلها او 

 ابلصورية.لنية ابلتقاد  والدف  ببطالن العقد والدف  امل
الـــدف  بعـــد  القبــول هـــو ذلـــك الــدف  الـــ ي يوجـــ  اىل حــ  املـــدعي يف رفـــ   الالالد أل بعالالالدم ال بالالالو :.7

الدعوى هبد  اننار ه ا احل  استنادا لعد  توافر شروط  ومن مث من  اانمـة مـن ن ـر الـدعوى املرفوعـة 
 ل الــدعوى لرفعهــا مــن غــري صــفة او لســابقة الفصــل فيهــا او النتفــاء املصــلحةاليهــا وم الــ  الــدف  بعــد  قبــو 

ابملوضــوع ســنبح   مــن خــالل فــرعن خنــ  يف اولــ  االحالــة مــن الــدفوع املوضــوعية بينمــا  ولإلحاطــة .(25)
 االجرائية.من الدفوع  لإلحالةسنعقد ال اين 

 االحالة مت الد وع املوضوعية: الفرع اال  
فعا موضوعيا تشري اشناال عل  مستوى الفق  وسو  نتطر  اىل اراء الفقهـاء هبـ ا االحالة بوصفها د

االول ذه  اىل ان االحالة هي قيد عل  حرية الدولة  لإلحالةالشأن وهناك راان بشأن الطبيعة القانونية 
ة يف حتديــد االختصــاص الــدويل ااكمهــا يقتضــي  التعــاي  املشــرتك بــن الــدول حيــ  ان االصــل هــو حريــ

املشرع الداخلي يف رسم حدود والية القضاء الوطين ابملنازعات اراصة الدولية من خالل حتديد الضوابط 
وهبـــ ه الطريقـــة حيـــدد  ،الـــي ينعقـــد مبقتضـــاها االختصـــاص الـــدويل للمحـــاكم الوطنيـــة بن ـــر هـــ ه املنازعـــات

ة مــادا  انــ  ال توجــد ســلطة او املشــرع نصــي  ااــاكم الوطنيــة مــن واليــة القضــاء ازاء حمــاكم الــدول االجنبيــ
هيئـــة دوليـــة ختــــت  هبـــ ا ابملنازعــــات اراصـــة الدوليــــة مـــن خـــالل حتديــــد الضـــوابط الــــي ينعقـــد مبقتضــــاها 

وهبــ ه الطريقــة حيــدد املشــرع نصــي  ااــاكم  ،االختصــاص الــدويل للمحــاكم الوطنيــة بن ــر هــ ه املنازعــات
ة مـادا  انـ  ال توجـد سـلطة او هيئـة دوليـة ختـت  هبـ ا الوطنية مـن واليـة القضـاء ازاء حمـاكم الـدول االجنبيـ

عل  ان  وجود الدولة يف اجلماعة الدولية يل مها م  ذلك ببعض القيود  التحديد يف القانون الدويل املعاصر
او الي لليها ضرورات التعاي  املشرتك بن الدول عل  خال   ،الي يفرضها العر  الدويل يف ه ا اجملال

م ـل  ، مة الي تفرضها االعرا  الدولية عل  حرية الدولة يف حتديد االختصـاص الـدويل ااكمهـاالقيود املل
الت ا  الدولة بت ويل االجنيب ح  االلتجاء ااكمها والت امها ابحرتا  احلصا ت القضـائية للـدول االجنبيـة 

يف ه ا اجملال وان م تنـن مل مـة فان هناك قيودا اخرى عل  حرية الدولة  ،ورؤسائها ومم ليها الدبلوماسين
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فهـ ه . (24) تفرضـها مقتضـيات التعـاي  املشـرتك بـن الـدول اال الـا قيـودخ  ،مبقتض  احنا  القانون الـدويل
 ،القيود االخري  اذن لليهـا اعتبـارات التعـاون الـدويل الـي تتطلبهـا فلسـفة القـانون الـدويل يف تطـوره املعاصـر

طــة بــن النــ اع املطــرو  والدولــة حــىت ينعقــد االختصــاص الــدويل ااكمهــا ومــن هنــا كــان اســتل ا  وجــود راب
وحــىت ال يرتتــ  علــ  وجــود هــ ه الرابطــة اعتــداء علــ  واليــة ااــاكم االخــرى الــي يــرتبط نفــس  ،ابلــدعوى

الن اع مبحاكمها بينمـا ذهـ  الـراي ال ـاين اىل ان االحالـة هـي عبـار  عـن تنـازع اختصـاص اجيـاي للمحـاكم 
ر ان قبــول االحالــة يف االطــار الــدويل يبــدو امــرا  منطقيــا  يف ظــل الصــياغة القانونيــة االحاديــة لقواعــد ابعتبــا

االختصــاص القضــائي الــدويل والــي تتجلــ  يف اســتقالل مشــرع كــل دولــة برســم حــدود اختصــاص حماكمــ  
ل هنـ ا وضـ  فانـ  دومنـا تنسـي  مـ  غـريه مـن الـدول ويف م ـ األجنيب،ابلفصل يف املنازعـــات ذات العنصر 

مينن تصور حدو  تنازع اجياي بن حماكم دولتن بشان الفصل يف منازعة واحد  كان ختت  حماكم دولة 
معينـــة ابلفصـــل يف املنازعـــات الناشـــئة عـــن عقـــد ابـــر  يف هـــ ه الدولـــة يف حـــن ختـــت  حمـــاكم دولـــة اخـــرى 

 .(23)يف ه ه الدولةابلفصل يف ذات املنازعة لنون العقد قد نف  أو كان واج  تنفي ه 
يشــري اىل ذات االحالــة بوصــفها قيــدا الن االصــل هــو حريــة الدولــة يف  ألنــ وحنــن نــرجح الــراي االول 

حتديد االختصاص القضائي الدويل ااكمها الوطنية فتأيت االحالة وتضي  من نطا  ه ه احلرية اما الـراي 
 هـــو تركيـــ خ  ابإلحالـــة  عـــد قبـــول الدولـــة حيـــ كحـــل،الـــ ي انب قـــت عنـــ  االحالـــة   اإلطـــارال ـــاين فهـــو يعـــين 

والبد لنا ان نعر  ان ابداء الدف  املوضوعي هو تعرض . الختصاص اانمة االجنبية املرفوع امامها الن اع
احل  املدع  ب   أصلويرتت  علي  الاء الن اع عل   املوضوع،يف  ملوضوع الدعوى واحلنم بقبول  هو حنم

فال جيوز ُديد الن اع اما  اانمة الـي اصـدرت  او امـا  أي حمنمـة اخـرى  وحيوز حجية الشيء اانو  ب 
(28). 

ان تتوقـــف عـــن الن ـــر يف  ابإلحالـــةوذكـــر  يف تعريـــف االحالـــة انـــ  علـــ  اانمـــة امل ـــار امامهـــا الـــدف  
 صـلألاىل اانمـة االخـرى الـي رفـ  اليهـا ذات النـ اع دون التعـرض  إبحالتهاالدعوى والفصل فيها وتقو  

ـــا انـــ  ال مينـــن بســـهولة حتديـــد طبيعتهـــا ابعتبارهـــا دفعـــا  بـــ ،احلـــ  املـــدع   وعلـــ  وفـــ  مـــا تقـــد  يتبـــن لن
 موضوعيا.

واملشــرع العــري عمومــا م يــن م بشــنل صــريح االحالــة لقيــا  ذات النــ اع امــا  حمنمــة اجنبيــة وامنــا اتبــ  
ملرافعـات املدنيـة والتجاريـة املصـري رقـم ذلك املوضـوع يف التشـري  الـداخلي نـ كر علـ  سـبيل امل ـال قـانون ا

قضــت بعــد  اختصاصــها ان اتمــر  إذااانمــة  )علــ منــ   221حيــ  جــاء يف املــاد   2948لســنة  27
 امل تصة(.الدعوى حبالتها اىل اانمة  إبحالة

                                                        
 .17ص ساب ، مصدر صاد ، هشا . د - 24
ــ املستنصــرية اجلامعــة ماجســتري، رســالة ،(مقارنــة دراســة) الــدويل القضــائي االختصــاص يف االحالــة مشــتت، جاســم جنــان - 23  ـ

 .93ص ،1114 القانون، كلية
 .24ص ساب ، مصد الوفا، ابو امحد. د - 28
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 االحالة مت الد وع االجرائية: الفرع الثا 
هـــا االجرائـــي مـــن احتـــاد عنصـــرين الش صـــي ان قيـــا  ذات النـــ اع امنـــا هـــو فنـــر  قانونيـــة تســـتقي وجود
حمــل احلــ  املطلــوب محايتــ ، لتحــد   الشــيءواملوضــوعي معــا لنــ اع تنــررت املطالبــة بــ  قضــائيا عــن ذات 

هــ ا النقــل حتنمــ  شــروط ،ســب  هــ ه الفنــر  ااثرا معينــة اتهــا نقــل الــدعو  مــن حمنمــة اىل اخرى إباثر 
وقــــد ســــب  ان حتــــدثنا عــــن الــــدفوع املوضــــوعية وســــو  ،كما انــــ  ي ــــري بعــــض املســــائل االجرائية،موضــــوعية

نتحـــد  يف هـــ ا الفـــرع عـــن الـــدفوع االجرائيـــة والـــي مينـــن تعريفهـــا ابلـــا قيـــد يوجـــ  اىل صـــحة اجـــراءات 
من هنـا جنــد ان الـدف  االجرائــي ،الـدعوى االصـولية دون ان يتعــرض اىل اسـال احلـ  او اىل شــروط الـدعو 

مة وال يطال اصل احل  املدع  ب  بل ينص  عل  االجراء الـ ي بـين يشنل وسيلة منازعة يف جمرى اااك
علي  استحضار الدعوى هبد  ارجاء املناقشة يف موضوع هـ ه الـدعوى، امـا الن اااكمـة غـري قانونيـة او 

 .(29) لوجود سب  يستوج  وقف سريها وذلك بقصد تفادي احلنم يف املوضوع
 هي:بصور  عامة عند تقدميها وه ه القواعد  ولنن جي  مراعا  قواعد الدفوع االجرائية

 املوضوع..ان كافة ه ه الدفوع توج  اىل اجراءات ارصومة وليست اىل 2
 القبول..جي  تقد  ه ه الدفوع قبل اروض يف املوضوع وان يقد  قبل أي دف  بعد  1
 .جي  ابداء الدف  االجرائي يف عريضة الدعوى.7
االجرائيــة يف وقــت واحــد. وعليــ  يســقط حــ  ارصــم يف التمســك  .جيــ  تقــد  مجيــ  انــواع الــدفوع6

واعترب ان   ،ابلدف  اذا م يبده يف عريضة الدعوى او تقد  بدف  عد  القبول او خاض يف موضوع الدعوى
تنازلــ  عــن هــ ا الــدف  تنــازال ضــمنيا.ويالحظ يف هــ ا الصــدد ان الــدفوع االجرائيــة يف االحالــة لقيــا  ذات 

اراء الفقــ  ومرجــ  هــ ا ارــال  هــو قناعــة جانــ  مــن الفقــ   بشــألاار الــدويل قــد اختلــف النــ اع يف االطــ
أي االلت ا  بقاعد  ان اانمـة الـي رفعـت اليهـا ،بوجوب التقيد مبا علي  العمل يف نطا  قانون االجراءات

تقييــد هبــ ا الــدعوى اوال هــي االوىل ابلفصــل يف النــ اع يف حــن يــرى غالبيــة الفقــ  احلــدي  وجــوب عــد  ال
لقيـا   لإلحالـة الـدفوع االجرائيـة وعليـ  فـان دراسـة .(11) الشرط اسو  ابلوض  املاثـل يف املرافعـات الداخليـة

الدفوع االجرائية يف القانون الداخلي مث نبح   إبجيازذات الن اع اما  حمنمة اجنبية تتطل  ان نستعرض 
 الفق  احلدي :بعد ذلك يف راي غالبية 

يف االطـار الـداخلي  ابإلحالـةيهـد  الـدف   يف املنازعات الدا لية: لإلحالةالجرائية الد وع ا :ا ال
ن ااملرفـــوع اليهمـــا النـــ اع تـــا حمنمتـــنمتـــان فاا ،اىل منـــ  قيـــا  ذات النـــ اع امـــا  حمنمتـــن يف وقـــت واحـــد

ع اما  حمنمتن الدعوى لقيا  ذات الن ا  إبحالةن وان احلنم يف القانون الداخلي ان الدف  ان خمتصتاوطنيت
مـــن قـــانون  211حيـــ  نصـــت املـــاد   ،أخـــرياخمتصـــتن جيـــ  ابـــداؤه امـــا  اانمـــة الـــي رفـــ  النـــ اع اليهـــا 

)اذا كـــان النـــ اع ذاتــ  قائمـــا امـــا  حمنمتــن مـــن نفـــس الدرجـــة  2982لســنة  511املرافعــات الفرنســـي رقـــم
ان تت ل  للمحنمة االوىل اذا طلـ   وج  عل  اانمة املرفوع اليها الن اع اثنية ،وخمتصتن ابلفصل في 
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 .124ص ساب ، مصدر سالمة، النر  عبد امحد. د - 11



 
 

284 

 10 :العدد

 

ان  ،ذلك احد االطرا  ويف حالة عد  لسك احد االطرا  هب ا الدف  جيوز ان تت ل  من تلقاء نفس (
ومن مث جيوز  ،لقيا  ذات الن اع اما  حمنمتن ابإلحالةطريف الن اع احل  يف ااثر  الدف  منح ه ا الن  قد 

بـل  ابإلحالـةتصر الن  عل  اعطاء طريف الن اع ح  التمسك ابلدف  وال يق ،للطرفن التمسك هب ا الدف 
خيول القاضي ايضا رخصة ااثر  ه ا الدف  من تلقاء نفس  يف حالة عـد  لسـك احـد االطـرا  بـ  وذلـك 

 اما  حمنمة أخرى.مىت علم بقيا  ذات الن اع 
 27رافعــات املصــري رقــم مــن قــانون امل 221وقــد تنــاول املشــرع املصــري هــ ا املوضــوع يف نــ  املــاد  

امـا  اانمـة  ابإلحالـةرف  الن اع ذات  اما  حمنمتن وج  ابداء الدف   )إذاحي  جاء فيها  2948لسنة 
جيـ   متأخراأي اانمتن هي الي رفعت اليها الدعوى  ..( وملعرفةالي رف  اليها الن اع اخريا للحنم في .

 اانمتن. لدى كلييضة الدعوى الرجوع اىل اتريخ رف  الدعوى املقد  يف عر 
مــن قــانون املرافعــات العراقــي رقــم  34وان املشــرع العراقــي هــو ايضــا قــد تنــاول ذلــك املوضــوع يف املــاد  

حي  جاء فيها )ال جيوز اقامة الدعوى الواحد  يف اك ر من حمنمة واحد  فاذا اقيمت  2949لسنة  87
ة اوال وابطلت العريضة االخرى( وه ا احلال املعمـول بـ  يف اك ر من حمنمة اعتربت عريضة الدعوى املقام

من فري  من الفقـ  اذ يناصـر جانـ  مـن الفقـ  امنانيـة  وأتييدايف نطا  االختصاص الداخلي يلق  قبوال 
امــا  اانمــة الــي  ابإلحالــةتطبيــ  احلــل املتبــ  يف جمــال االختصــاص الــداخلي ويســتل   ضــرور  ابــداء الــدف  

 ى مؤخرا.رفعت اليها الدعو 
يـ ه  جانـ  مـن الفقـ  اىل امنـان اسـتعار   يف املنازعات الد لية: لإلحالةاالجرائية  اث يا: الد وع

 ،الفنــر  االننلوامرينيــة واراصــة ابلتفرقــة بــن اانمــة املناســبة واانمــة غــري املناســبة للفصــل يف الــدعوى
نمـة الـي تعتـرب غـري مناسـبة للفصـل يف الـدعوى وفقا و ه الفنر  فان  من اجلائ  ابـداء هـ ا الـدف  امـا  اا

ويقــال مــدى مالئمــة اانمــة للفصــل يف الــدعوى  ،حــىت ولــو كانــت هــي الــي رفعــت اليهــا الــدعوى اوال
وكــ لك بقــدرهتا علــ  اصــدار  ،ابلقــدر الــ ي قطعتــ  يف حتقيــ  الــدعوى وابلضــما ت الــي توفرهــا لل صــو 

لقيـا  ذات النـ اع امـا  حمنمـة  ابإلحالـةيقبل القاضـي الـدف   وبناء عل  ما تقد  فقد ،حنم ميسور النفاذ
اجنبيــة اذا كانــت هــ ه االخــري  يف وضــ  تســتطي  فيــ  تقــدير االدلــة علــ  حنــو افضــل او اذا كانــت امــوال 

بـــل وقـــد تتـــوفر لنـــل مـــن اانمتـــن  ،املـــدع  عليـــ  الـــي مينـــن التنفيـــ  عليهـــا كائنـــة يف دولـــة هـــ ه اانمـــة
حيــ  يفضــل يف هــ ه احلالــة ابــداء  ،القــدر  علــ  كفالــة ااثر احلنــم الصــادر يف شــالا امل تصـتن ابلــدعوى

الــدف  امــا  اانمــة الــي م تقطــ  شــوطا كبــريا يف حتقيــ  الــدعوى علــ  خــال  اانمــة االخــرى املطلــوب 
احالـــة الـــدعوى اليهـــا والـــي شـــارفت علـــ  االنتهـــاء منهـــا وذلـــك كلـــ  بصـــر  الن ـــر عـــن االســـبقية يف رفـــ  

دعوى اذ املعمــول عليــ  قــدر  اانمــة املطلــوب احالــة النــ اع اليهــا علــ  الفصــل يف الــدعوى وكفالــة ااثر الــ
. (12)بغــض الن ــر عــن كــون النــ اع قــد رفــ  امامهــا اوال ا  رفــ  امــا  ااــاكم الوطنيــة  بشــألااحلنــم الصــادر 

احالة ارصو  اىل اانمة ويرى جان  من الفق  تبين الراي القائل بوجوب ختلي القاضي عن اختصاص  و 
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وســندهم يف  ،علــ  الصــعيد الــدويل إلعمالــ امل تصــة مــن تلقــاء نفســ  وذلــك حــال تــوافر الشــروط املتطلبــة 
ذلـــك كـــون الـــدف  يتصـــل بتن ـــيم وتنســـي  العمـــل بـــن خمتلـــف الـــن م القضـــائية وصـــوال اىل تـــاليف تضـــارب 

ومـن هنـا التـ ا   ،ا او يهملولـا وفـ  ارادهتـماالحنا  فهو ليس جمرد مي   ممنوحة لل صو  وم ان يستعملول
يف حـن يـرى فريـ   ،القاضي ابلت لي عن ن ر الدعوى واحالتها اىل القضاء االجنيب ولـو مـن تلقـاء نفسـ 

اىل اانمة االجنبية من تلقاء نفس  اذا م يتمسك  ابإلحالةمة ختويل القاضي سلطة االمر ءاخر عد  مال
عل السب  ينمن وراء ذلك فضال عن الصعوابت العملية الـي حتـول دون علـم احد الطرفن هب ا الدف  ول

القاضــي بقيـــا  النـــ اع امــا  حمنمـــة اجنبيـــة يف حالــة صـــمت االطـــرا  هــو عـــد  تـــوافر مســاوا  قانونيـــة بـــن 
اانمتــن املرفــوع اليهمــا النــ اع االمــر الــ ي يوجــ  عــد  جــواز ااثر  القاضــي وــ ا الــدف  مــن تلقــاء نفســ  

 ابإلحالـةفان انصار الراي االخري يرون ان االمر ال يتعل  ابلت ا  ابلنسبة للقاضي ال ي يدف  امام  ل لك 
وامنا يقتصر االمر عل  جمرد رخصة فيجوز ل  ان يقضي بت لي  عن ن ر الدعوى واحالتها اىل اانمة الي 

الـراي االخـري اك ـر وجاهـة  ان االعتبـارات الـي يسـع  اىل حتقيقهـا اصـحاب هـ ا يبدو،تن ر ذات الدعوى
لقيا  ذات الن اع اما  حمنمتن  ابإلحالةعلمنا ان بعض القوانن تتف  عل  اعتبار الدف   إذا .(11) خاصة

مــن تلقــاء نفســ  لصــاو  ابإلحالــةوعليــ  فلــيس للقاضــي ااثر  الــدف   العــا ،دفعــا شــنليا ال يتعلــ  ابلن ــا  
لــة ســنوت االطــرا  ممــا جيعــل القــول بــ لك علــ  قاضــي اخــر علــ  صــعيد االختصــاص الــداخلي يف حا

 .من ابب اوىل أييتالصعيد الدويل 
التنظي  القانوني لإلرالة لقييام ذات النيزاع أميام محكمية     : المبحث الثاني

 أجنبية

إن موقف الن م القانونية واالتفاقية الدولية مـن الـدف  ابإلحالـة لقيـا  ذات النـ اع خيتلـف مـن دولـ  اىل 
وإمنــا اكتفــت علــ   دوليــا،وأخــرى م تن مهــا  دوليــا.ن نــ  بشــنل صــريح علــ  تن يمهــا فمنهــا مــ أخــرى،

فهــل مينـــن ان نطبــ  التشـــري  الــداخلي علـــ  احلــاالت الـــي تنشــأ يف القضـــاء  الـــداخلي،املســتوى التشــري  
 بـن املوقـف املـداف  ا  يـرتاو هـل موقفـ  اثبـتق  األن مـة،هـو موقـف الفقـ  والقضـاء يف هـ ه  الدويلق وما

 املوقف الرافض واق  أجنبي  وبنعن قبول الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع إما  حمنم  
املطلـ  األول  مطال ، نتنـاول يف ةسو  نقسم املبح  إىل ثالث أك رفمن اجل معاجلة ه ه النقاط 

لبيــان  بينمــا خنصــ  املطلــ  ال الــ  التشــريعي،ويف املطلــ  ال ــاين املوقــف  اإلحالــة،املوقــف الفقهــي مــن 
  اإلحالة.املوقف القضائي من 
 املوقف الفقهي من اإلحالة: املطلب األول

فأحدتا يناهض او يرفض اإلحالة لقيـا  ذات  اُاهن،انقسم الفق  من حي  موقف  من اإلحالة اىل 
ســو  نقســم  إليهــا. لــ اولنــل اُــاه أســانيد وحجــ  يســتند  يؤيــدها، أجنبيــ ، واألخــرالنــ اع إمــا  حمنمــ  

                                                        
 .39ص ساب ، مصدر صاد ، علي هشا . د - 11
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والفـــرع ال ـــاين االُـــاه املؤيــــد  التقليـــدي،طلـــ  إىل فـــرعن األول االُـــاه املعـــارض لإلحالـــة وهـــو االُـــاه امل
 لإلحالة وهو االُاه املعاصر. 

 اال اج املعار : الفرع ا   
وكـلخ مؤيـد بـبعض  مصـر،وتبع  جانـ  مـن الفقـ  املعاصـر يف  ومصر،التقليدي يف فرنسا  ي ه  الفق 
 -اآلتية:معلال رفض  ابحلج   لإلحالة،اىل الرفض القاط  . (17)إحنا  القضاء 

ان قبول العمل هب ا الدف  يستل   وجود سلطة عليا فو  سلطة الدول تتوىل توزي  والية القضاء  ا ال:
الن يف هــ ا الــدف  ال  اراصــة.يتحقــ  يف نطــا  العالقــات الدوليـــة  بــن حمــاكم الــدول امل تلفــة وهــو مــاال

رفوعـــا  أمـــا  حمنمتـــن تتبعـــان ســـياد  دولـــة واحـــد  وامنـــا امـــا  قضـــاءين ينتميـــان لـــدولتن نصـــاد  ن اعـــا  م
ويبــدو ان هــ ه  اجــراءات،ر ــ  مشــرع  مــن  وفــ  مــا اب ــ مســتقلتن خمتلفتــن كــل يــود ان يصــدر احلنــم 

فرنسـي الطبيعة اراصة للمنازعات الدولية وعد  لاثلها مـ  املنازعـات الداخليـة هـي الـي دفعـت القضـاء ال
اإلعـراب عـن  اىل-2941امتدت من بداية القرن التاس  عشر اىل عـا   –ولقرابة قرن ونصف من ال مان 
 .(16)اجنبية بسب  سب  رف  الدعوى اما  حمنمة  ابإلحالةرفض  القاط  عن قبول الدف  

  انتفاء احلنمـة مـن وراء اعمـال هـ ا الـدف  يف نطـا  االختصـاص القضـائي الـدويل علـ  خـال اث يا:
اذ ال جمـــال مــن القــول بوجــوب ُنــ  صــدور حنمـــن  الــداخلي،نطــا  االختصــاص القضــائي  احلــال يف

الن مـن شـروط تنفيـ  احلنـم االجنـيب يف فرنسـا او مصـر  االخـر،متناقضن مستقلن بعضهما عن الـبعض 
يف نطـا   وابلتايل فـال يصـح اذن اسـتعار  احلجـة املقـول هبـا في ،اال ينون يتعارض م  حنم وطين صادر 

 .(15)االختصاص الداخلي وهي ان قبول االحالة مين  تعارض االحنا  
 األجنبيةعد  االعرتا  يف ااثر االحنا   يؤدي اىلاىل القضاء االجنيب  ابإلحالةان قبول الدف   اثلثا:

يف  القيمــةكــان احلنــم االجنــيب يعــد عــد    فــ ذا فرنســا،قبـل صــدور االمــر بتنفيــ ها كمــا هــو احلــال عليــ  يف 
فأنـ  مـن ابب اوىل عـد  االعتـداد ابرصـومة املاثلـة امـا  القضـاء االجنـيب  بتنفيـ ه،فرنسا قبل صدور االمر 

 ها افضلية عل  تلك القائمة اما  القضاء الوطين خبصوص ذات الدعوى.ؤ جيوز اعطا وال
حالــة النــ اع اىل ان قبــول هــ ا الــدف  حيمــل يف طياتــ  اعتــداء  علــ  ســياد  الدولــة املطلــوب فيهــا ا رابعالالا:

والواق  ان مبدأ عد  قبول االحالة لقيا  نفس الن اع اما  حمنمة اجنبية كان يعرب عن  ،حمنمة دولة اخرى
ن ــر  الفقــ  القــد  للقــانون الــدويل ارــاص الــ ي اختــ  مــن مبــدأ الســياد  اساســا  لــ  فوفقــا  وــ ا املبــدأ فــأن 

                                                        
 .الحقا مستقل مطل  يف القضائية األحنا  ه ه سنتناول - 17
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ـــة احلـــداد، يدالســـ حفي ـــة. د و. 561- 579 ـــدويل، ارـــاص القضـــائي القـــانون يف العامـــة الن ري ـــاب ال  احللـــيب منشـــورات ال ـــاين، النت
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تمــل بـن ســيادات الــدول امل تلفــة ومبــا ان االمــر كــ لك القـانون الــدويل ارــاص يســع  اىل فــض التنــازع اا
فأن  من غري املتصور ان تتنازل دولة عن ج ء مـن سـيادهتا املتم ـل يف ممارسـتها لواليـة القضـاء لصـاو دولـة 
اخرى عن ن ر دعوى هي اصال  داخلة يف اختصاصها لصاو حمنمة دولة اجنبية دون ان ينون يف ذلك 

 ة.اعتداء عل  سياد  الدول
اي ان ااـــاكم -التـــوجس والريبـــة يف العدالـــة الـــي تســـهر علـــ  ادائهـــا حمـــاكم الـــدول االخـــرى   امسالالالا:

وذلك بسب  الن ر  التقليديـة للعدالـة الوطنيـة  -من اااكم االجنبية العدالةالوطنية اك ر قدره عل  حتقي  
اد ون اهــة وكافــة مقومــات حتقيــ  ميلنــ  قضــاء دولــة اخــرى مــن حيــ علــ  الــا العدالــة امل لــ  الــي للــك مــاال

العدالة وابلتايل فأن ن ر  عد  ال قة والشك قـد انسـحبت اىل كافـة الصـور الـي مينـن ان تـرتجم فيهـا هـ ه 
اال انــ  ممــا  العدالــة ســواء يف صــور  احنــا  ا  يف صــور  اجــراءات من ــور  امــا  القضــاء الــوطين وم تــتم بعــد

لقيــا  ذات النــ اع بــن  ابإلحالــةصــري املعاصــر قــد عــارض االخــ  ُــدر االشــار  اليــ  ان قلــة مــن الفقــ  امل
حمنمتن تتبعان دولتن خمتلفتن اذ استند ه ا الفري  اىل ذات متنـأ الفقـ  التقليـدي يف رفضـ  وـ ا الـدف  
مســتندا اىل بعــض تلــك االســانيد اضــاف  اىل ذلــك ان املشــرع املصــري قــد نــ  علــ  قواعــد االحالــة لتطبــ  

تن مصـريتن ولـيس بـن ااـاكم املصـرية واـاكم الـدول االخـرى اذ ان االحالـة بسـب  قيـا  فقط بن حمنم
تنـون اال بـن حمنمتـن وطنيتــن تتبعـان جهــة قضـاء واحــد ... ومـن مث يسـتمر انصـار هــ ا  ذات النـ اع ال

اجنبية.ك لك يرتن  ُوز احالة الدعوى املن ور  اما  القاضي الوطين لصاو دولة  الرأي اىل القول لنـ  ال
مـ  احنـا  القـانون املصـري وابلـ ات  ابإلحالـةانصار ه ا الفري  اىل حجـة اخـرى مفادهـا تعـارض االخـ  

جيوز االمر ابلتنفي  اال بعـد التحقـ  مـن ان حمـاكم  ال"من قانون املرافعات والي تن  عل  ان  198املاد  
علي  فنيف حتيل اااكم املصرية ن اعـا  ختـت  بـ  اىل "اجلمهورية غري خمتصة ابملنازعة الي صدر فيها احلنم

جييــ  تنفيــ  هــ ا احلنــم الــ ي يتصــور ان تصــدره هــ ه ااــاكم  يف حــن ان املشــرع ال ،حمــاكم دولــة اجنبيــة
الشك ان ه ا االمر غري جائ  ولو طبقنا هـ ا الشـرط علـ  أي نـ اع يطلـ  احالـة االختصـاص ،االجنبيةق

لف شروط االحالة وي كرون حج  اخر هي ان غالبية الدول ال تقر اعمال ب  فأن  سيرتت  عل  ذلك خت
وك لك ال جيوز القيال عل  الوض  الفرنسـي الن عـد  معاجلـة كـل مـن  ،يف االطار الدويل ابإلحالةالدف  

انســيا  القضــاء املصــري وراء القضــاء الفرنســي بســب   ابلضــرور يف اجملــال الــدويل لــيس  لإلحالــةاملشــرعن 
حيـ  يسـتند اىل االعتبـارات  لإلحالـةوك لك عد  االقتناع حبج  االُاه املؤيد  ،  بن القانونناالختال
الي تقتض  اىل ضرور  احرتا  إراد  املشرع وحرية كل دول  يف حتديد  الواقعيةويبتعد عن االعتبارات  امل الية

ل ا ان ه ه االعتبارات  ،ول االخريف الد الساريةاالختصاص القضائي الدويل وا بغض الن ر عن القواعد 
 .ابإلحالةتقتضي عد  قبول الدف   الواقعية

 لإلحالةامل يد  : اال اجالفرع الثا 
غـري منسـجم  مـ  التطـورات  لإلحالـةتعد املبادئ واملفاهيم الي ارتن  عليها الفقـ  التقليـدي يف رفضـ  

حملـال ومنتقـدا حلجـ   ابإلحالـةىل قبـول الـدف  ا للمجتم  الدويل ل لك اُ  الفق  يف فرنسـا ومصـر احلدي ة
 -اآليت: االُاه الرافض وا ومستنداو عل  جمموع  من احلج  تدعم موقف  كما سنتناووا عل  النحو
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بعـد  وجـود سـلط  عليـا تتـوىل توزيـ  االختصــاص  ابإلحالـةن حجـ  الفقـ  الـرافض لقبـول الـدف  : إ الً ا
ا درج علي  الفق  السائد فيما يتعل  بتن يم قواعـد االختصـاص وفقـا  وذلك ملمقبولة،  بن سائر الدول غري

ويعقـد االختصـاص  السـياد  فاملشرع الوطين عندما يستند اىل اعتبار السياد  عتباراتال مالئمةالعتبارات 
سـو  ينفـل  ابإلحالـةفقد ينون احلنم ال ي تصدره غـري مضـمون التنفيـ  فقبـول الـدف   الوطنيةانمت  
 عا .احلنم للنفاذ ومن مث حتقي  مصاو ارصو  الي هي هد  اسال للتن يم القضائي بشنل قابلي  

 ،من اعمال ه ا الدف  عل  الصعيد الدويل امرا  غري مقبول ايضـا   احلنمة: وان حجتهم يف انتفاء اث يا
مـن حمنمتـن  الصـادر يف القـانون الـداخلي هدفـ  ُنـ  التعـارض بـن االحنـا   ابإلحالـةالن قبول الـدف  

حنمــن االول مــن حمنمــ  وطنيــ  وال ــاين مــن حمنمــ  اجنبيــ   فــأن صــدور ،وطنيتــن اتبعتــن لدولــ  واحــده
علـ   ابإلحالـةينون من ابب اوىل قبول الـدف   مما احلالةتنون فرص  التعارض بن احلنمن اكرب يف ه ه 

الـي تت ـ ها  الطريقـةيفمـا تنـون وك الدوليـةوعل  االخ  بعـد تعـدد وتشـابك العالقـات  ،الصعيد الدويل
 مرتبطــةبشــأن ن اعــات  متناقضــةعــن هــ ا التشــابك اال ان وجــود احنــا   الناُــةالــدول يف الــاء الن اعــات 

 .الدوليةدولي  امر يتناىف م  التطور الدويل واستقرار العالقات  طبيعةذات 
ااثر احلنـم االجنـيب يف بعـض  وحجـتهم لن قبـول الـدف  ابال حالـ  يـؤدي اىل عـد  االعـرتا  يف :اثلثا

من حمنم   الن احلنم الصادر أيضا، وذلكالدول قبل صدور االمر بتنفي ه فيها كفرنسا م ال قول مردود 
( ينون الش صية)اي االحنا  يف جمال االحوال أهليتهم  اجنبي  يف دعوى موضوعها حال  االش اص او

للحنم  ابلنسبةاىل االمر بتنفي ه فاذا كان االمر ك لك القانون ودون حاج   وبقو قابال للتنفي  يف فرنسا 
الصـادر يف هـ ه الــدعوى فـأن التشـدد الــ ي ينـون يف االجـراءات الــي م تتبلـور يف صـدور حنــم امـر غــري 

 منطقي.
حجــ   الدولـةلصـاو حمنمـ  اجنبيـ  اعتـداء علـ  سـياده  ابإلحالـةوامـا حجـتهم ابن قبـول الـدف   :رابعالا

 الدولةقد ذه  الفق  احلدي  اىل ان هد  القانون الدويل اراص م يعد محاي  سياده ف،ايضا   مقبولةغري 
وحـل املشـنالت الـي تنشـأ  اراصة الدوليةبل اصبح هدف  تن يم العالقات  ،بن سيادات الدول االخرى

ايــ   بسـببها والعمـل علــ  حتقيـ  اهــدا  اخـرى كالتعــاون القضـائي بـن الــدول حتقيقـا للتعــاي  املشـرتك ومح
ومبا ان القانون الدويل  ،السياد وهو ما استوج  تغلي  مصاو االفراد عل  محاي   املشروعةملصاو االفراد 

فمن ابب اوىل ان تنون محاي  املصاو  اراصة الدوليةتقررت مسائل  من اجل تن يم العالقات  اراص قد
 عرب احلدود هي هدفا  و ا القانون. اراصة

 الوطنيــةالــي  دى هبــا انصــار الفقــ  التقليــدي مــن ان ااــاكم  ابحلجــةمينــن االخــ   الواخــريا   : امسالالا
قـدميا  مـن  سـائد الـي كانـت  الن ـر وذلك بسب  تبدل ،األجنبيةمن اااكم  العدالةقدره عل  حتقي   اك ر

 هــي االقــدر يــةالوطن اانمــةفــأن فنــره ان األجنبيــة، شــك وعــد  ثقــ  يف االجــراءات الــي تــتم امــا  ااــاكم 
 الدوليــةمـ  تطـور االفنـار الـي شـهدهتا العالقـات  تــتالء  تـدل علـ  انع اليـ  قانونيـ  ال العدالـة حتقيـ علـ  
تؤدي اىل ركود  أللاعرب احلدود  األساسيةتتناقض م  مصاو االفراد  الفنر اىل ان ه ه  ابإلضافة اراصة

 االحنا .فضال  عن التناقض يف  اراصة الدوليةيف العالقات 
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 التنظيم التشريعي: املطلب الثاني
لقيـا  ذات النـ اع امـا  حمنمـة اجنبيـة وحـد  السـب  واملوضـوع وارصـو  يف  ابإلحالةيل   لقبول الدف  

كانـت القــوانن الوطنيــة قــد   وإذاالـدعوتن وان تنــون ارصــومة فيهـا قائمــة ابلفعــل امـا  حمنمتــن خمتصــتن 
اي  قـــد اتلتـــ  يف جمـــال املرافعـــات املدنيـــة الدوليـــة، ف لـــاعـــات الداخليـــة عاجلـــت ذلـــك الوضـــ  بنطـــا  املراف

علـــ  الـــرغم مـــن ان تـــدخلها يف هـــ ا اجملـــال وضـــرور  تن يمهـــا   خبصـــوص الـــدعاوي ذات العنصـــر االجنـــيب،
وبنــــاء علــــ  مــــا تقــــد  يقتضــــي البحــــ  يف موقــــف التشــــريعي ان نســــتعرض التن ــــيم  .(14) كانــــت اوجــــ 

 اول التن يم التشريعي عل  املستوى الدويل. نداخلي كفرع اول ويف ال اين سنتالتشريعي عل  املستوى ال
 الرنظيم الرشريعي الدا لي: الفرع اال  
فبالنسـبة . (13) ك ر دول العام يف قوانينها عن موقفهـا مـن هـ ا الـدف  االجرائـي او الشـنليأم تفصح 

اع امــا  حمنمــة اجنبيــة علــ  صــعيد االختصــاص للقــانون العراقــي نــرى انــ  م يــن م االحالــة لقيــا  ذات النــ  
املشـرع العراقـي قـد ن ـم حيـ   ،اال ان  مينن القول ابن  قد ن م  عل  الصـعيد الـداخلي ،القضائي الدويل

القضـائية بشـنل عـا  مـن خـالل قـانونن  ابإلجـراءاتعل  الصعيد الـداخلي املسـائل املتعلقـة  اإلحالةن م 
فقـد حيــد  ان  ،ه املـاد  عــن اقامـة الـدعوى الواحــد  يف اك ـر مـن حمنمــةاالول قـانون املرافعـات تــتنلم هـ 

يقيم املدعي دعواه ابملطالبة ابلدين من حمنمة بداء  النراد  ابعتبار ان املدعي علي  يسنن ضمن منطقة 
وعندما جيد ان اُاه اانمة يف الدعوى يسري يف غري صاحل  او ان مواعيد أتجيل املرافعة يف  ،اختصاصها

ابعتبـار ان سـب   ،ه ه الدعوى طويلة فيلجأ اىل اقامتها عل  ذات املدع  علي  يف حمنمة بداء  الرصافة
الــدين قــد نشــأ يف حملــ  الــ ي يقــ  ضــمن اختصــاص حمنمــة بــداء  الرصــافة يف الوقــت الــ ي التــ ال دعــواه 

الــدعوى الواحــد  امــا  قائمــة امــا  حمنمــة بــداء  النــراد . وبــ لك نــرى لن املشــرع العراقــي قــد منــ  اقامــة 
رد هـ ا الـرأي مـن خـالل القـول لنـ  ال مينـن  . ومينـن(18) خمتصـة بن رهـا كـل منهمـاحمنمتن ولو كانـت  

وتطبيقـا  لـ لك  أللا قاصر  عل  الدعاوي املقامـة يف ااـاكم العراقيـة.( 34/2) يف ه ا اجملال اعمال املاد 
تصــاص ُــري بـــن ااــاكم العراقيــة فقــط وجيـــ  رد بســب  االخ )االحالـــةقضــت حمنمــة لييــ  العــرا  لن 

 .(19)اجنبية(  كانت من اختصاص حمنمة  إذاالدعوى 
بينمـــا يـــرى الـــرأي ال ـــاين ان قـــانون املرافعـــات العراقـــي م يتضـــمن نصوصـــا  تتعلـــ  بتن ـــيم االختصـــاص 

مـن  (25 – 26)وي هر مـن ذلـك انـ  اكتفـ  مبـا ورد يف املـادتن . (71) القضائي الدويل للمحاكم العراقية

                                                        
 .299ص ،2985 القاهر ، النهضة، دار اراصة، الدولية العالقات قانون يف امل تصر سالمة، النر  عبد امحد. د - 14
 الـدف  قبـول عـد  علـ  صـراحة نـ  مـا التشـريعات مـن فهنالـك الـدف ، ه ا من صراحة موقفها التشريعات بعض حددت - 13
 .ابإلحالة  الدف قبول عل  اخرى دول تشريعات نصت وابملقابل ابإلحالة،
، املنتبـة القانونيـة، بغـداد، 6وتطبيقاتـ  العمليـة، ط 2949لسـنة  87القاضي مـدحت اامـود، شـر  قـانون املرافعـات رقـم  - 18
 .213، ص1122
 املبـادئ املشـاهدي، ابـراهيم عـن نقال 2933/  21/  2 يف 33/  اوىل / مدنية 141 املرقم العرا  ليي  حمنمة قرار ان ر - 19
 .68ص ،2991 املدنية، املرافعات قسم التميي ، حمنمة قضاء يف ةالقانوني

 .68ين ر: املصدر نفس . ص - 71
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وبعــض  2971لســنة  18القــانون املــدين العراقــي واملــاد  الســابعة مــن قــانون تنفيــ  االحنــا  االجنبيــة رقــم 
  األتية:النصوص من قانون االحوال الش صية ويشمل ه ا االختصاص احلاالت 

العراقـي  يقاضـ ))من القانون املدين العراقي عل  ما يلـي  26تن  املاد   عراقيا :املدع  علي   – ا الً 
( ان هــ ا الــن  يتســ  ارــارج(امــا  حمــاكم العــرا  عمــا ترتــ  يف ذمتــ  مــن حقــو  حــىت مــا نشــأ منهــا يف 

والقاعد  املقرر  يف االختصاص املناين من ان دعوى الدين او املنقول تقا  يف حمنمة موطن املدع  علي  
واء نشـأ ســب  الـدعوى يف العــرا  او خارجــ  وال يهـم يف هــ ا اجملـال ان ينــون املـدعي اجنبيــا  ا  عراقيـا  وســ

  العرا .وسواء كان حمل الدعوى دين ا  منقول بشرط ان ينون املنقول موجودا  يف 
 التالية:االجنيب اما  حماكم العرا  يف االحوال  ))يقاض علي  اجنبيا   املدع - اث ياً 
العـرا  او مبنقــول  موجـود يفر كانـت املقاضـا  يف حـ  متعلـ  بعقـا  إذا –ب  العـرا .وجـد يف  إذا –أ 

كـان موضـوع التقاضـي عقـدا  مت ابرامـ  يف العـرا  او كـان واجـ    إذا -جــ  الـدعوى.موجود في  وقت رفـ  
وتطبيقـا  علـ  ذلـك قضـت حمنمـة لييـ  العـرا   العـرا (التنفي  في  او كان التقاضي عـن حادثـة وقعـت يف 

كـــان موضـــوع   إذاوجـــد يف العـــرا  وقـــت رفـــ  الـــدعوى  إذااالجنـــيب امـــا  حمـــاكم العـــرا   )يقاضـــ  علـــ  انـــ 
ويسـري هـ ا  اقليمهـا،اسـال هـ ا االختصـاص هـو سـياد  الدولـة علـ   فيـ (التقاضي عقدا واج  التنفيـ  

كانـت الـدعوى حينمهـا هـ ا   إذااالختصاص حىت عل  االجنيب املوجود وقت اقامة الدعوى خارج العرا  
موجـود يف العـرا  علـ  توريـد معمـل لـ  فهنـا العقـد انعقـد يف  أجنـيبكأن يتعاقد عراقي م  صناعي   الن .
 العرا .

مــن القــانون املــدين احلــاالت الــي يقاضــ  فيهــا االجنــيب امــا   (25)ان املشــرع العراقــي ذكــر يف املــاد  
وم  ذلك فان املشـرع العراقـي م  داللة،اااكم العراقية وم ي كر االحالة من ضمن احلاالت ال صراحة وال 

رتك االحالة لقيا  ذات الن اع اما  حمنمة اجنبية دون الن  عليها وامنا ن  مبفهو  امل الفة عل  ح رها ي
اال انــ  علــ  الــرغم مــن ذلــك  املرافعــات.مــن قــانون  (34)علــ  ااــاكم العراقيــة وذلــك مبوجــ  نــ  املــاد  

ون القضــائي الــدويل وهنالــك مينــن القــول لن الن ــا  القــانوين العراقــي ن ــا  متجــاوب مــ  مقتضــيات التعــا
  ذلك:بعض االم لة تدل عل  

ــــة يف العــــرا : يعــــرت  القــــانون العراقــــي ابألحنــــا  واالوامــــر  – 2 ن ــــا  االعــــرتا  ابألحنــــا  االجنبي
تنســجم يف مجلتهــا مــ  مقتضــيات املعــامالت  والســندات الصــادر  عــن حمــاكم الــدول االخــرى وفقــا  لشــروط

حنــا  االجنبيــة اســتقرار املعــامالت يف الن ــا  الــدويل والتعــاون بــن الــدول الدوليــة اذ يــؤمن مبــدأ تنفيــ  اال
تنسـجم يف مجلتهــا مــ  مقتضـيات املعــامالت الدوليــة اذ  وضـرور  احــرتا  الــن م القانونيـة والقضــائية الســائد 

  احرتا  يؤمن مبدأ تنفي  االحنا  االجنبية استقرار املعامالت يف الن ا  الدويل والتعاون بن الدول وضرور 
 .الن م القانونية والقضائية السائد 

وبنــاء  علــ  مــا تقــد  فأنــ  مــن املنطــ  ان االعــرتا  ابألحنــا  االجنبيــة يســتتب  االعــرتا  ابإلجــراءات 
  املتقدمة.القائمة اما  حماكم الدول االخرى ومن مث قبول الدف  ابإلحالة ابعتبار ان ذلك يدعم االهدا  
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اتفاقيــات للتعــاون القضــائي: اذ ابــر  العــرا  العديــد مــن االتفاقيــات اراصــة التــ ا  العــرا  بعــد   – 1
وهنالــك صــور  اخــرى يتبــن فيهــا 2946ابلتعــاون القضــائي منهــا االتفاقيــة املربمــة بــن العــرا  ومصــر لســنة 

اض ُاوب الن ا  القانوين العراقي م  مقتضيات التعاون القضائي الدويل وهي انضما  العرا  التفاقية الر 
حيــ  ورد يف نصـوص هـ ه االتفاقيــة انـ  ال جيـوز  ــول احلنـم الصـادر مــن 2987للتعـاون القضـائي لعـا  

حمـاكم احــدى الــدول املنضــمة وــ ه االتفاقيـة ابألمــر ابلتنفيــ  علــ  اقلــيم الدولـة اذا كــان يتعلــ  بــ ات احلــ  
ريخ ساب  عل  عرض النـ اع علـ  حمال وسببا  وكانت الدعو  قد رفعت اىل حماكم ه ه الدولة االخري  يف ات

حيـ  ورد يف نصـوص هـ ه االتفاقيـة انـ  ال جيـوز  ـول احلنـم  ،حمنمة الدولة الي صـدر فيهـا هـ ا احلنـم
الصـادر مــن حمـاكم احــدى الـدول املنضــمة وـ ه االتفاقيــة ابألمـر ابلتنفيــ  علـ  اقلــيم الدولـة اذا كــان يتعلــ  

عت اىل حماكم ه ه الدولة االخري  يف اتريخ ساب  عل  عرض ب ات احل  حمال وسببا  وكانت الدعو  قد رف
 الن اع عل  حمنمة الدولة الي صدر فيها ه ا احلنم.

وب لك  للجمي (ح  مصون ومنفول  )التقاضياذ ذكر الدستور العراقي عل  ان  التقاضي: ح - 7
كافــة ال فــر  يف ذلــك بــن   فــأن الدســتور العراقــي قــد جعــل اللجــوء اىل القضــاء العراقــي حقــا  مصــو   للنــال

فيهــا الــا تنســجم مــ  مقتضــيات التعــاون الــدويل يف جمــال اداء  ال شــكالــوطين واالجنــيب وهــ ه االمــور ممــا 
 اصحاهبا.العدالة وتسيري وصول احلقو  اىل 

 الرنظيم الرشريعي الد يل: الفرع الثا 
لعديـد مـن الـدول بعقـد اتفاقياهتـا عل  الرغم مما اصـبح عليـ  اجملتمـ  الـدويل مـن تطـور ومـا سـعت اليـ  ا

الدوليــة  اإلحالــةوقيــا  الــبعض منهــا لتعــديل تشــريعاهتا لتواكــ  هــ ا التطــور بشــنل ابت معــ  جعــل جــواز 
فهنــاك دول تــن  بشــنل صــريح مــن خــالل  لقيــا  ذات النــ اع مــن املســلمات ولــو م يوجــد نــ  يقررهــا،

وبناء  ،اما  حمنمة اجنبية وأخرى تتحفظ ُاه ذلكلقيا  ذات الن اع  ابإلحالةتشريعاهتا عل  قبول الدف  
امـا  حمنمـة اجنبيـة اوال، والـدول  ابإلحالـةعل  ذلك سنقسم هـ ا الفـرع اىل الـدول الـي تقـرر قبـول الـدف  

 الي تتحفظ ُاهها اثنيا وذلك عل  النحو االيت:
  اجنبية: ذات النزاع امام حمكمة ابإلحالة ل يامالد   الي ت رر قبو  الد أل  ا ال:

لقيــا  ذات النــ اع امــا   ابإلحالــةان الغالبيــة الع مــ  مــن االن مــة القانونيــة املعاصــر  تقــرر قبــول الــدف  
(من  الـي تـن  45يف املاد  ) 2939فعل  سبيل امل ال القانون الدويل اراص اجملري لعا   حمنمة اجنبية،

وتنــت  مــن وقــائ  متماثلــة امــا   ،اثــلعنــد وجــود دعــوى قائمــة بــن االطــرا  تســتند علــ  حــ  مم"علــ  انــ 
وينون من ااتمل ان تستقر عن حنم مينن االعرتا  ب  وتنفي ه يف ،حمنمة اجنبية وسلطة اجنبية اخرى
وان ااـاكم والسـلطات اجملريـة االخـرى املرفــوع اليهـا النـ اع الحقـا توقــف ،اجملـر مبقتضـ  هـ ا املرسـو  بقــانون

 .اقرتاحها بدون اعالن االطرا "او ترفض صحيفة ،الفصل يف الدعوى
لقيـا  ذات النـ اع امـا  حمنمـة  ابإلحالـةويتبن من ه ا الن  ان املشرع اجملري قد اقر في  قبـول الـدف  

تنـاقض يف االحنـا  ونـ وال منـ  علـ   االجـراءات، اواجنبية وذلك حرصا من  عل  عد  حدو  تنـازع يف 
 مقتضيات التعاون القضائي الدويل.
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لقيـا  ذات  ابإلحالـةن نرى ان القضاء والفق  الغالـ  منـ  زمـن بعيـد نـ  علـ  قبـول الـدف  ويف اليو 
امــا ابلنســبة لسويســرا فقــد تطــر  القــانون الــدويل ارــاص السويســري اجلديــد  النــ اع امــا  اانمــة االجنبيــة،

ئمة قبل ذلك ذات املوضوع قاتنون هناك دعوى وا  )عندما( الي تن  9املاد  ) لالحال  يف2989لعا  
توقعـت ان اانمـة  إذاتوقـف الفصـل يف القضـية  اانمـة السويسـرية ارـارج فـانيف  أنفسهماالطرا   بن

 . سويسرا(االجنبية ستصدر خالل مد  معقولة حنما مينن ان يعرت  ب  يف 
 اجلديـد قـد اما يف ايطاليا فبعد ان كان القانون االيطايل امللغ  ال جييـ  ذلـك نـرى ان القـانون االيطـايل

بـن جــواز احالــ  القضــاء االيطــايل دعــوى مرفوعـة امامــ  اىل حمنمــة اجنبيــة مرفــوع اليهــا ذات النــ اع اوال اذ 
اذا دف  اثناء ن ر الدعوى ابن دعوى مرفوعة يف اتريـخ سـاب  -2(من ه ا القانون عل  ان )3تن  املاد )

فـان القاضـي يوقـف الفصـل يف ،ي اجنيببن االطرا  انفسهم هبا نفـس املوضـوع وذات السـب  امـا  قاضـ
القاضـــي  القضـــية اذا بـــدا لـــ  ان احلنـــم االجنـــيب مينـــن ان ينـــت  اثـــره يف الن ـــا  القـــانوين االيطـــايل واذا اقـــر

قابــل الن يعـــرت  بــ  فـــان القضــية تتـــاب  ســـريها يف  االجنــيب عـــد  اختصاصــ  او كـــان احلنــم االجنـــيب غـــري
قيـا  الـدعوى امـا  القاضـي االجنـيب يتحـدد وفقـا لقـانون  -1، الشـأنايطاليا بناء عل  طلـ  الطـر  ذي 

الـــي تن ـــر القضـــية.( وبـــ لك نـــرى ان املشـــرع االيطـــايل قـــد اســـتجاب لـــدواعي التطـــور ومقتضـــيات  الدولـــة
لقيــا  ذات  ابإلحالــةالتعــاون القضــائي الــدويل والعمــل علــ  محايــة مصــاو االفــراد مــن خــالل اقــراره الــدف  

 .(72)واكد ب لك هجره لن ر  الشك الي كانت تتبعها الن م القضائية االجنبية  بية،الن اع اما  حمنمة اجن
 ل يام ذات النزاع امام احملكمة االجنبية:  ابإلحالةالي تر ف   اج اال    اث يا: الد  

ولعل فرنســا ،يف االطــار الــدويل ابإلحالــةهنــاك بعــض الــدول مــا زالــت متحف ــة او مــرتدد  ُــاه الــدف  
فبالنسبة للمشرع الفرنسي ون ريه املشرع املصري فقد تصدى  ،لبنان من اوضح االم لة عل  ذلكومصر و 

صرحيا بصدد حـل هـ ه  ا  اال الما م يوردا نص،لتن يم االحالة لقيا  ذات الن اع يف نطا  العالقات الوطنية
ي الـدويل رغـم ان املشنلة يف نطا  العالقات ذات العنصر االجنيب اي عل  مسـتوى االختصـاص القضـائ

تن يم ه ه املسألة عل  نطا  االختصاص القضائي الدويل كان اوىل واظهر والسب  يف ذلك هو ان رفـ  
الــدعوى امــا  حمنمتــن هــو امــر اســت نائي احلــدو  مــن الناحيــة العمليــة يف اجملــال الــداخلي وذلــك لنــون 

نونيـة وابلتـايل ال تتـوافر مصـلحة حقيقيـة اانمتن تتبعان ن امـا قضـائيا واحـدا وتطبقـان ذات القواعـد القا
يسري علـ  هـ ا  الحد اطرا  الن اع يف استمرار ن ره اما  اانمتن يف الوقت نفس ، اال ان الوض  قد ال
ان ينعقــــد  شــــيءالنحــــو يف حالــــ  قيــــا  ذات النــــ اع امــــا  قضــــاء دولتــــن خمتلفتــــن اذ لــــيس مــــن الغرابــــة يف 

حي  كل ،اااكم االجنبية إلحدىالوطنية وينعقد يف الوقت نفس  االختصاص القضائي الدويل للمحاكم 
دولــ  تتمتــ  حبريــة مطلقــة يف صــياغة القواعــد املن مــة لالختصــاص القضــائي الــدويل للمحــاكم االجنبيــة.اما 

ينــون مقبــوال لصــاو حمنمــة اجنبيــة مرفــوع اليهــا  وفقــا للتشــري  اللبنــاين ال ابإلحالــةابلنســبة للبنــان فالــدف  
لن اع مام توجد اتفاقية دولية ُي ه وينتقد ه ا املوقف اذ يرون  ال يتماش  م  التطورات احلدي ة الي ذات ا
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تشهدها العالقات الدولية اراصة ويطالبون بناء عل  ذلك ابن يعدل القضاء اللبناين من موقف  ُاه ه ا 
 الة وجود معاهد  دولية.الدف  وذلك بقبول  مبقتض  القواعد العامة لالختصاص وليس فقط يف ح

 املوقف القضائي: املطلب الثالث
مــر املوقــف مــن الــدف  ابإلحالــة لقيــا  ذات النــ اع امــا  حمنمــ  اجنبيــة بتطــورات ملموســ  يف ك ــري مــن 

ويبـدو ان  كما اهتمت بتن يم  العديد مـن االتفاقيـات الدوليـة منـ  زمـن بعيـد. والقضائية، الن م القانونية
اإلقليميــة وغيــاب ســلط  قضــائية عليــا للــك توزيــ  االختصــاص ابملنازعــات الدوليــة علــ   اعتبـارات الســياد 

حماكم الدول امل تلفة هي الي املت عل  الفق  والقضاء التقليدي موقف  الواضح والصريح يف شان رفض 
القــانون قبــول الــدف  ابإلحالــة لقيــا  ذات النــ اع امــا  حمنمــ  اجنبيــة، علــ  ان التطــور املعاصــر يف فلســف  

اإلقليمية وامنا ابتت هتد  اساسا اىل  الدويل اراص وال ي م تعد احنام  تقو  عل  حمض فنره السياد 
انقسم موقف  اذ ،تنريس التعاون الدويل قد دفعت القضاء احلدي  اىل االستجابة و ه املتغريات اجلديد 

منها واألوربية اىل اُاهن كما هـو احلـال يف  القضاء من الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع يف الدول العربية
الفقـــ  فنجـــد احنـــا  القضـــاء يف تلـــك الـــدول تنقســـم اىل مـــن تـــرفض الـــدف  ابإلحالـــة واخـــرى تؤيـــد الـــدف  

 يف اإلحالــة مــن املوقــف منــ  االول الفــرع يف سنوضــح الــ ي املطلــ  هــ ا يف ســنتناول  مــا وهــ ا ابإلحالــة.
 العربية يف الفرع ال اين. الدول يف ابإلحالة دف ال من ونبن املوقف األوربية الدول

 الفرع اال  : املوقف مت االحالة يف الد   اال ربية
شهد الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع اما  حمنم  اجنبية تطورات عديده يف فرنسا ف الل فـرته تربـو  

بــل الفقــ  الغالــ  علــ  علــ  قــرن ونــ  مــن ال مــان تــواترت احنــا  القضــاء الفرنســي مؤيــده يف ذلــك مــن ق
مــــا بــــن مطلــــ  القــــرن التاســــ  عشــــر حــــىت عــــا   الــــدويل. وتعتــــرب الفــــرت  اإلطــــاراننــــار الــــدف  ابإلحالــــة يف 

من الشطط الفنري بل ان القول "مرحل  الرفض املطل  ملبدأ الدف  ابإلحالة حي  كان يعترب ضراب2941
وقـد قـرر القضـاء الفرنسـي ذلـك  الوطنيـة، الدولـة ورمبـا كـان يتعـارض مـ  معـاين ب  كان يتعارض مـ  سـياد 

ملــا كــان حــ  "مــن انــ  2825عــا  Golmarصــراح  يف العديــد مــن االحنــا  مــن ذلــك مــا قررتــ  حمنمــ  
اللجوء إىل القضاء هو من مستل مات السياد  فان املطالبة ب  واحلصول علي  يعد مي ه ممنوحـ  للـوطين مـن 

 يتـيح هـ ا احلـ  اال امل دوجـة فانـ  جيـ  علـ  كـل حـاكم اال قـةوابلن ـر اىل هـ ه العال للسـياد احلـاكم ممـ ال 
بـــــن  2936وحـــــىت اواخـــــر 2941عــــا   غـــــري ان القضـــــاء الفرنســــي قـــــد عـــــر  فــــرته تـــــردد منـــــ "للــــوطنين

االستجابة ملقتضيات العالقات الدولية وبن احلنن اىل املبدأ التقليدي، ففي حنم حمنم  النقض الصادر 
داية التحول احلقيقي للقضـاء الفرنسـي حنـو قبـول الـدف  ابإلحالـة وتـتل   ال ي يعترب ب 5/5/2941يف 

 Zins والســــيد  فرنســــي اجلنســــيةال Verdier وقــــائ  الــــدعوى الــــي صــــدر فيهــــا احلنــــم يف ان زواج الســــيد
، مث انفصل ال وجان جسمانيا بعد فرته من ه ا الـ واج، مث 2928عا   ابريس اجلنسية قد ابر  يف أمرينية

رفـ  الـ وج  2951 وجة ابريـس اىل الـوالات املتحـد  واقامـت هنـاك يف واليـة كاليفورنيـا.ويف عـا غادرت ال
دعوى تطلي  اما  حمنم  السن االبتدائية، فدفعت ال وجـة بعـد  اختصـاص اانمـة ابلفصـل يف الـدعوى 
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 خمتصــةرت الـا لنولـا تقـيم منــ  سـنوات عديــده ابلـوالات املتحـد . لنــن اانمـة م تقبــل هـ ا الـدف  وقــر 
مما يعقـد  ،لل وجةيتوطن هبا ال وج ويوجد هبا املوطن القانوين  ابريس، الياستنادا اىل ان ال واج قد ابر  يف 

مرافعـات. طعنـت ال وجــة علـ  احلنـم ابالسـتئنا  فأيدتــ   59للمـاد  االختصـاص للقضـاء الفرنسـي وفقــا 
لطعــــن علــــ  هـــ ا احلنــــم خــــالل املــــد  ااــــدد  لعــــد  ا"حمنمـــ  اســــتئنا  ابريــــس ألســــباب  املـــ كور . ون ــــرا

بصـف  لائيـة واعيـدت الـدعوى بعـد "مث اضح  اختصاص القضاء الفرنسي اثبتـا ابات، ومنفقد غدا "قانو 
قـا  الـ وج برفـ  نفـس الـدعوى امـا  حمـاكم  2954ذلك انمـ  السـن للفصـل يف املوضـوع ويف اغسـطس 

نمــ  الســن ااثرت املــدع  عليهــا الــدف  ابإلحالــة وطالبــت كاليفورنيــا حيــ  تقــيم ال وجــة. وامــا  حم واليــة
بت لي ه ه اانمة لصاو حماكم والية كاليفورنيا املرفوع اليهـا ذات الـدعوى، فقـررت حمنمـ  السـن عـد  

ابلتطلي  رطـا ال وجـة. مث اتيـد هـ ا احلنـم مـن قبـل حمنمـ  اسـتئنا  ابريـس.  الدف ، وحنمتقبول ه ا 
اهل   ابلنقض ونعتاحلنم  ال وجة عل  ه ا طعنت علي  خمالفت  لصحيح القانون عند قضائ  ابلتطلي  ُو

ال جيـوز قبـول الـدف  ابإلحالـة لصـاو حمنمـ  اجنبيـة مـىت ثبـت "للدف  ابإلحالة فقضت حمنم  النقض ابنـ 
عوى ابلفصــل ابلــد خمتصــةوان هــ ه اانمــة قــد قــررت الــا  النــ اع اوالان اانمــة الفرنســية قــد رفــ  اليهــا 

االختصـاص، كمـا مشـرتك وفقـا للقواعـد الفرنسـية لتنـازع  أجنيبمبقتض  اختصاصها املان  لنل اختصاص 
احلنــم م تــ كر حمنمــ  الــنقض ألول مــره مبــدا عــد  جــواز الــدف  ابإلحالــة بــل بــررت عــد  قبووــا  يف هــ ا

 للدف  بعد  توافر شرطن تا:
  .رف  الن اع اوال اما  القضاء الفرنسي-2
ان اختصاص اااكم الفرنسية يف ه ه الدعوى كان من قبيـل االختصـاص املـان  الـ ي يفضـي هو -1

نقلــ  نوعيــ   مب ابــةوبــ لك فــان هــ ا احلنــم يعــد  اىل عــد  اختصــاص ايــ  حمنمــ  اجنبيــ  ابلفصــل يف النــ اع.
ىل هامــ  يف قضــاء حمنمــ  الــنقض حيــ  عــربت بــ  مــن مرحلــ  عــد  جــواز اعمــال الــدف  يف اجملــال الــدويل ا

نـوفمرب  14يف  وقد استقر القضاء الفرنسـي لائيـا مرحل  قبول  او عد  قبول  عند توافر شروط  او عدمها.
علــ  قبــول الــدف  ابإلحالــة حيــ  ازالــت حمنمــ  الــنقض كــل شــك حــول موقفهــا يف هــ ا الشــأن  2936

ضـاء الفرنسـي ن ـرا الـدف  ابإلحالـة مينـن قبولـ  امـا  الق"حي  قررت فيحنمها الصادر يف ه ا التـاريخ ان
ه ا التاريخ استقر القضاء الفرنسي لائيا عل   ومن "هي االخرى خمتصةلقيا  الدعوى اما  حمنم  اجنبي  

يف حنميهـا  مبدا جواز الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع اما  حمنم  اجنبي  وهو ما أكدتـ  حمنمـ  ابريـس
 .2981فرباير 21و2934يوليو 3الصادرين يف 
يسرا فقد استقر القضاء السويسري من  اوائل القـرن العشـرين سـواء يف اقضـي  املقاطعـات او اما يف سو 

. وكـ لك يف اليـو ن (71)القضاء الفيدرايل عل  قبول الدف  ابإلحالة لقيا  ذات الن اع امـا  حمنمـ  اجنبيـ  
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  اع اما  حمنم  اجنبي لقيا  ذات الن فان الفق  والقضاء مستقران من  زمن بعيد عل  قبول الدف  ابإلحالة
(77). 

 الفرع الثا : املوقف مت الد أل ابإلحالة يف الد   العربية
ان القضـــاء املصـــري وعلـــ  راســـ  قضـــاء حمنمـــ  الـــنقض م يقـــل كلمتـــ  الفاصـــلة بعـــد علـــ  ان االمجـــاع 

اء جـاء موقـف القضـ امـا يف اجل ائـر فقـد الفقهـي الـ ي ينـاد ان ينعقـد يف مصـر هـو اجـازه الـدف  ابإلحالـة
ومــن  هنـاك متعارضـا مــ  مقتضـيات التعـاون الــدويل، حيـ  رفـض القضــاء اجل ائـري اعمـال الــدف  ابإلحالـة

شان ه ا الرفض احلا  الضرر ابملتقاضين اجل ائـرين انفسـهم وذلـك الن االحنـا  الـي سيحصـلون عليهـا 
ة الــي رفــض القضــاء اجل ائــري مــن ااــاكم اجل ائريــة ســريفض  ووــا ابألمــر ابلتنفيــ  مــن قبــل ااــاكم االجنبيــ

ممــا يضــطرهم اىل اعــاده بــدء االجــراءات مــن جديــد يف ارارج.امــا يف تــونس فاختــ  القضـــاء  اإلحالــة اليهــا
التونســي ُــاه الــدف  ابإلحالــة موقفــا ممــاثال ملوقــف القضــاء اجل ائــري ففــي دعــوى رفعــت اىل حمنمــ  تــونس 

حالــة يف اتريــخ ســاب  امــا  القضــاء الفرنســي م تقبــل ااثرت املــدع  عليهــا الــدف  ابإل 2959املدنيــة عــا  
اانمــة هــ ا الــدف  اســتنادا اىل اســتقالل الــن م القانونيــة جيعــل اعمالــ  يقتصــر علــ  حالــ  قيــا  ذات النــ اع 

ويف لبنــان اعتمــد القضــاء اللبنــاين  امــا  حمنمتــن وطنيتــن مــام توجــد اتفاقيــ  دوليــة تقضــي خبــال  ذلــك.
ال ينـون مقبـوال ،و ا القضاء"وفقا،من قبل القضاء يف تونس واجل ائر فالدف  ابإلحالةنفس املوقف املت   

لصاو حمنم  اجنبية مرفـوع اليهـا ذات النـ اع مـام توجـد اتفاقيـ  دوليـ  ُيـ ه وقـد نصـت بعـض االتفاقيـات 
ـــة ال نائيـــة ـــدول العربيـــة علـــ  قبـــول الـــدف  ابإلحال ـــدولتن امل ـــار أمـــا  حمـــاكم ا املربمـــة بـــن بعـــض ال حـــدى ال

املربمــة بــن  مــن االتفاقيــة11مــن ذلــك املــاده املتعاقــدتن بســب  قيــا  ذات الــدعوى امــا  حمــاكم االخــرى،
فهـااتن املـاداتن  2957املربمـة بـن لبنـان واالردن عـا  مـن االتفاقيـة 29، واملاد  2952سورا ولبنان عا  

نيــة ابإلحالــة اىل حمــاكم الدولــة االخــرى املرفــوع اليهــا ُيــ ان الــدف  امــا  حمــاكم الدولــة املرفــوع اليهــا النــ اع اث
 ذات الن اع يف اتريخ ساب .

امــا يف العــرا  فــيمنن القــول ان املشــرع العراقــي م يتطــر  لإلحالــة علــ  صــعيد االختصــاص القضــائي 
ل احنا  يف قانون املرافعات املدنية ونعتقد ابن  ال مان  من اعماستوى الداخلي املالدويل وامنا ن م  عل  

 االحالة املوجهة يف االصل للنطا  الداخلي يف جمال االختصاص القضائي الدويل.
 الخاتمة: 

 فنــر  االحالــة لقيــا  ذات النــ اع امــا  حمنمــة اجنبيــة وبّينــا احلاجــة حبــ  إىل الدراســة هــ ه يف تعرضــنا
التشريعات املقارنة عل  مستوى االختصاص القضائي الدويل و ه الفنر ، ويتضح ذلك من تبين  األكيد 

واالتفاقيات الدولية لإلحالة حرصا منها عل  النتائ  املوضوعية الي توصل اليها، وخـالل البحـ  توصـلنا 
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اىل مجلــة مــن النتــائ  يتبعهــا بعــض التوصــيات نتمــو علــ  املشــرع العراقــي اخــ ها ابالعتبــار دعمــا ملوقــف 
 . ونتائ  البح  تتم ل ابألمور االتية: املشرع العراقي من تن يم احنا  املوضوع حمل الدراسة

والقــائمن  للمتقاضــن والنفقــات ابلنســبة الوقــت تــوفري إىل ان فنــر  االحالــة لقيــا  ذات النــ اع تــؤدي .2
 احلنم أي الدويل املستوى عل  التنفي  مضمونة أحنا  صدور إىل يؤدي العدالة كما مرف  أداء عل 
 الن اع. حسم عل  األقدر هي أصدرت  الي اانمة أن دا  ما النفاذ بقو  متمتعا   ينون يصدر ال ي

 يف اجلدل ت ري الي اإلجرائية الدفوع أهم من أجنبية حمنمة أما  الن اع ذات لقيا  ابإلحالة الدف  يعد .1
أيــة  الــدويل القضــائي القــانون إطــار يف ابإلحالــة مركــ  الــدف  حتديــد ي ــري وال أرــاص، الــدويل القــانون
 رفـ  الـي الوطنيـة أوال، والدولـة حماكمهـا أمـا  النـ اع رفـ  الـي االجنبية الدولة م ال تكان أذا صعوبة،
 أو ثنـائي دويل ابتفـا  مـرتبط منهـا كـل حمـاكم أمـا  الـدف  أبـداء يـراد والـي أخـريا حماكمهـا أما  ألن اع
 كـل  وليـ سـو  األمـر هـ ا بشـأن االتفاقيـة النصـوص تلـك اىل فبالرجوع املسالة، تلك ين م مجاعي
 حمتمل. لبس

 لـ  أخـريا حماكمهـا أمـا  ألنـ اع رفـ  الـي للدولـة لـوطينا التشـري  كـان أذا تـ كر صـعوبة ت ـور ال ك لك .7
 الصــعوبة تبــدو أجنبيــة إمنــا حمنمــة أمــا  ألنــ اع ذات لقيــا  ابإلحالــة الــدف  وواضــح مــن حمــدد موقــف
 األن مة تلك أم لة للمشنلة، ومن انونيا  ق تن يما   تض  م الي الوضعية القانونية األن مة يف احلقيقية
 الفرنسي. القانوين والن ا  املصري القانوين الن ا 

 االخــرى الــدول حمــاكم امــا  القائمــة ابإلجــراءات االعــرتا  يســتتب  االجنبيــة ابألحنــا  االعــرتا  ان .6
 يف تنـــازع حـــدو  عـــد  علـــ  مـــن التشـــريعات الوطنيـــة حرصـــا وذلـــك ابإلحالـــة. الـــدف  قبـــول مث ومـــن

 .الدويل القضائي التعاون مقتضيات عل  منها ون وال االحنا  يف تناقض االجراءات، او
 الــي اســتجابت كاملشــرع السويســري واجملــري وااليطــايل مــن التشــريعات االن مــة القانونيــة احلدي ــة ان .5

 خــالل مــن االفــراد مصــاو محايــة علــ  والعمــل الــدويل القضــائي التعــاون ومقتضــيات التطــور لــدواعي
 الــي الشــك لن ــر  هجــره بــ لك واكــد اجنبيــة، حمنمــة امــا  النــ اع ذات لقيــا  ابإلحالــة الــدف  اقرارهــا
 االجنبية. القضائية الن م تتبعها كانت

الختصــاص القضــائي الــدويل ال علـ  الــرغم مــن عــد  تن ـيم املشــرع العراقــي لفنــر  االحالـة يف نطــا  ا .4
الدويل  القضائي التعاون مقتضيات م  متجاوب ن ا  راقيالع القانوين وال داللة اال ان الن ا  صراحة

القضائي واعرتافـ  بتنفيـ  االحنـا  االجنبيـة يف العـرا   للتعاون اتفاقيات بعد  العرا  من خالل الت ا 
 .1115وك ا اقراره حل  التقاضي يف دستوره الناف  لعا  

 التوصيات: 

 مل التوصيات يف االمور االتية:يف ضوء ما مت التوصل الي  من نتائ  خالل البح  جن
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فنر  االحالة لقيا  ذات الن اع امـا  حمنمـة اجنبيـة وفقـا ملـا  تن يم يتوىل ان العراقي نتمو عل  املشرع .2
ورد من تن يم للموضوع يف االن مة القانونية احلدي ة كالتشري  السويسري واجملري وااليطايل واالبتعاد 

 صري ابلنسبة للرتدد يف معاجلة ه ا املوضوع.عن اقتفاء أثر التشري  الفرنسي وامل
 ي هـر الـي احلـاالت مجيـ  تشـمل ان اجـل العراقـي مـن املـدين القـانون ( مـن71اعما  احنـا  املـاد  ) .1

 فـرص القاضـي ميـنح ذلـك ان اىل اضـافة اااكم تنازع ا  القوانن تنازع إطار سواء يف للتنازع أثر فيها
 .حلنمها مةءمال القوانن أفضل ارواختي قضية كل ظرو  لتقدير اوس 

 الــدويل ابلقــانون الصــلة ذات االتفاقيــات بتصــدي  االســراع العــرا  يف الســلطة التشــريعية علــ  نقــرت  .7
 رؤيتـ  يف تن ـيم االحالـة لقيـا  ذات النـ اع مـن العراقي اجياد معن يستقي من  املشرع اجل من اراص
 .العام يف ي ةاحلد واالن مة التطورات اخر عل  االطالع خالل

نقرت  االستعانة ابرربات االية والدولية يف تن يم احنا  القـانون الـدويل ارـاص العراقـي يف نصـوص  .6
وتشري  مستقل عن احنا  القانون املدين ليتسو مواكبة رك  احلضار  يف وضـ  االحنـا  التفصـيلية 

انون التجـاري وقـانون الشـركات الـي مليدان عالقات القانون الدويل اراص اسو  بقانون االثبات والقـ
 .2952لسنة  61سب  وان كانت ضمن نصوص القانون املدين العراقي رقم 
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امل تصـة، الفين والنوعي واالي للمحـاكم واالحالـة اىل ااـاكم  مليحي، االختصاصد.امحد حممد -6

 القاهر . العربية،لنهضة ، دار ا2ط
 .1127،بغداد املرافعات املدنية، منتبة السنهوري، النداوي،د.اد  وهي  -5
ــــيم  أشــــر د.-4 النتــــ   طبعــــة، داربــــدون رقــــم  الــــدويل،القضــــائي  الرفــــاعي، االختصــــاصعبــــد العل

 .1114،مصر، اجمللة النربى القانونية،
التحنيم، وتنفي  االحنا  االجنبية واحنا  القضائي الدويل  احلداد، االختصاصد.حفي ة السيد -3

 .1116،، منشورات احلليب2ال اين ط النتاب
 مقارنـــــة(، رســـــالةاالحالـــــة يف االختصـــــاص القضـــــائي الـــــدويل )دراســـــة  د.جنـــــان جاســـــم مشـــــتت،-8

 .1114القانون  املستنصرية، كلية اجلامعة ماجستري،
 اجلامعـة اجلديــد للنشــر، املرافعــات، دارالـدعوى يف قــانون  إبحالــة هينـل، الــدف د.علـي ابــو عطيــة -9
 .1115،مصر

 .2988،، القاهر 2اراص، طد.غال  الداوي، ن رية االحالة يف القانون الدويل -21
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، 6العلميـة، ط وتطبيقاتـ  2949لسـنة  87قانون املرافعات رقـم  اامود، شر القاضي مدحت -22
 .1122،القانونية بغداد املنتبة

النهضـة العربيـة  ، دار1اجنبيـة، طلقيـا  ذات النـ اع امـا  حمنمـة  ابإلحالـة دف الروي، الـد.حممد -21
 .1127للطباعة والنشر،

االســر ، يف جمـال عالقـات  املدنيـة الدوليـةتوحيـد قواعـد االجـراءات   صـر، حنـود.  صـر ع مـان -27
 .1121،2والنشر، القاهر ، طالنهضة العربية للطباعة  دار

  .1116،املطبوعات اجلامعية اراص، دارالدويل  قانونصاد ، ال د.هشا  علي-26
 

  


