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 : المستخلص
إليه فيي  إن للحكم القضائي الخاص بإثبات الموطن أهمية خاصة فانه من الممكن اإلستناد    

إثبات الموطن حيي  عديم مين الاينمات الةسيمية إ ا ميا صيمض حكيم نضيائي لطنيي  ين المحيا م 
الدةانييية  ن هييلا الحكييم ه ييون لييه حلييية ا ميية المقضييي بييهي أمييا الحكييم القضييائي ا  نبييي فانييه 
من الممكين ا خيل بيه ييمليب إلثبيات الميوطن فيي الدخنيات الخاصية الملليية  ليأ الية م مين أن 

ةع الدةاني لم عشة الأ حلية الحكم القضائي ا  نبي للم عشة الأ ا ثة الواندي له يونيه المش
ُعدييم دليييب إثبييات مقبييوه  لييم أنييه صييمض ميين  ريية ضسييمية لهمحييةض ضسييمي ي إ  أن لييه نييو  اثبييات 

 بشأن ما لضد فيه من حقائق للنائع . 
Abstract : 

    The judicial ruling on proving domicile is of particular importance. It 

is possible to rely on proof of domicile where it is considered an official 

bond if a national court order is issued by the Iraqi courts because this 

ruling has the authority of the order. The foreign judicial ruling can be 

taken as evidence to prove domicile in international private relations. 

Although the Iraqi legislator did not refer to the validity of the foreign 

judicial ruling and did not refer to the real effect of it as an acceptable 

proof of proof, it was issued by an official and an official editor, as it 

has the power to prove its facts and facts. 
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 : المقدمـــــــة
 اواًل: مدخل تعريفي بموضوع البحث 

عقصيييم بيييالحكم القضيييائيا القيييةاض النريييائي اليييلو هنتريييي بيييه اليييم و  لهيييو حقيقييية نضيييائية       
ليدتبيية حليية بمييا فصييب فيييه لهييو  لييأ نييو ين حكييم نكدييي بييات هصييمض  المحكميية فييي خصييومة 

 .(1) لهبت به في دض ته اال تيادعة، لحكم نرائي لم عدم نابًخ للكدن للصب إلأ دض ته النرائية
لنيييم ا تبييية المشيييةع الدةانيييي حليييية ا حكييياو مييين القيييةائن القانونيييية القاطدييية لالمتدلقييية بالن ييياو   

الداو، لالحكمة مين لعيع هيل  القا يم  هيي لديمو هأعييم لهديمد الناا يات إ ا ميا ُأ ييا للخصيم أن 
 .(2)علمد الم و  مة  أخة  

ومة مدةلعية أماميه متبديًا لالحكم القضيائي هيو القيةاض النريائي اليلو عدلنيه القاعيي فيي خصي  
في  لم اإل ةاءات الشكلية المقةض  فيي نيانون المةافديات للحكيم بدائمعية حيق طيةر  ليأ طيةر 
آخة، ليدم الحكم اللو عصمض في خصومة مدينة  نوانًا للحقيقة ليبقيأ ُمدتبيةًا ميالم ُقينق  مين 

 .(3) محكمة أ لأ منه بالكةق المقةض  نانوناً 

                                                           

  -2002 – ميييييييان  –داض الثقافييييييية  –شييييييية  أحكييييييياو نيييييييانون اإلثبيييييييات الميييييييمني  –د.  بييييييياد الدبيييييييودو  (1)
 .222ص

األحكـا  الاـاة م مـل المحـاكع العراايـة التـي ( من نانون اإلثبات الدةاني  لأ انيه ا   102هنص الماد  ) )2)
حازت ة جة البتات تكون حجة بما فالت فيه مل الحقوق، إذا اتحد اطراف الدعوى ولع تتغيـر فـفات ع 

:  ( مييين نيييانون اإلثبيييات المصيييةو 101) هقاعلريييا نيييص المييياد وتعلـــل العـــااع لـــمات الحـــل محـــً  و ـــببًا    
ون حجـه فيمـا فاـلت فيـه مـل الحقـوقج وال بجـوز ابـو  ةليـل  األحكا  التي حازت اوم األمر القضـ  تكـ

يعقص همه الحجيه جولكل ال تكون لتلك األحكا  همه الحجيه اال في نااع اا  ليل الخاو  انفسـ ع ةون 
 .ان تتغير ففات ع وتتعلل لمات الحل مح  و ببا وتقض  المحكمة ل مه الحجيه مل تلقاء نفس ا 

 – 1822 – امدية الموصيب  –داض ال تيب للكبا ية لالنشية  –المةافدات الممنية  –د. ادو لهيب النمالو  (3)
 . 323ص
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  همتع الحكم القضائي الخاص بإثبات الموطن فيي الدخنيات الخاصية لالعم من مدةفة مم     
المللية سواء يان لطني او أ نبي بالحلية القانونية لمم  ا تبياض  لاندية نانونيية عمكين االسيتناد 

 إليرا في إثبات الموطن في الدخنات الخاصة المللية.
 ثانيًا: اهمية موضوع البحث

لمايألة المييوطن حيي  ُعدييم عياب  إسييناد لأسياد للدخنييات   ليأ الية م ميين ا هميية الخاصيية   
الخاصة المللية في هشيةيدات الدمقيم مين اليمله اال أن المشيةع الدةانيي ليم قين م احكياو الميوطن 
فيييي الدخنيييات الخاصييية الملليييية بقيييانون خييياص ليييللم اضهأقنيييا بحييي  هيييلا الموعيييوع لبييييان مونييي  

ميوطن فيي الدخنيات الخاصية الملليية لهييان المشةع الدةاني لالقصوض اللو عدتةييه بخصيوص ال
 يفييية هوفييي  الحكييم القضييائي الخيياص إلثبييات المييوطن لهييب إن مونيي  المشييةع الدةانييي قةنييأ 
بماتو  القوانين المقاضنة لالرمر من يب  لم هو لتقيمعم التوصييات الخةمية لهقيمعم الحليوه مين 

 ا ب سم النقص التشةيدي لم  المشةع الدةاني .
 ثالثًا: أ باب اختيا  موضوع البحث 

إن المشييةع الدةانييي لييم قبحيي  حلييية الحكييم القضييائي الخيياص بإثبييات المييوطن فييي الدخنييات    
الخاصة المللية، لل نه بحي  فيي القيانون الميمني أحكياو الميوطن اليماخلي لالتيي  البيًا ميا ه يون 

للي الخيياص، ليييان ا  ييمض ناصيية   يين اسييتيداا الناا ييات التييي هنشييأ فييي نضيياعا القييانون الييم
بالمشيييةع أن قن ميييه ميييع موعيييو ات القيييانون اليييمللي ا خييية  ل ليييم لتةابكيييه ميييع الموعيييو ات 

 ا خة ، ل لأ هلا ا ساد هم اختياض موعوع البح .
  ابعًا: مع جية موضوع البحث

سييور ندتمييم فييي هييلا البحيي   لييأ الميينرق المقيياضن لمنانشيية  ايييييات هييلا الموعييوع حييي     
المقاضنييية عيييين التشيييةيع الدةانيييي لالتشيييةيع المصيييةو لييييللم التشيييةيع اإلنلليييياو متمثلييية هضيييمنت 

 بالقوانين  ات الدخنة بموعوع البح .
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 خامسًا: هيكلية البحث
إن البحييي  فيييي هيييلا الموعيييوع عقتضيييي البحييي  فيييي محيييوضين هييييا همتيييع الحكيييم القضيييائي     

اليييواندي للحكيييم القضيييائي الخييياص الخييياص بإثبيييات الميييوطن بحليييية االمييية المقضيييي بيييه لا ثييية 
 بإثبات الموطن لهبدًا لللم فقم هم هقايم البح   لأ النحو االهيا

 المبحث األو : تمتع الحكع القضائي الخاص بإثبات الموطل بحجية االمر المقضي به
 المطلب األو : تمتع الحكع القضائي الوطعي الخاص بإثبات الموطل بحجية األمر المقضي به

 ثاني: تمتع الحكع القضائي األجعبي الخاص بإثبات الموطل بحجية األمر المقضي بهالمطلب ال
 المبحث الثاني: األثر الوااعي للحكع القضائي الخاص بإثبات الموطل.

 المطلب األو : األثر الوااعي للحكع القضائي الوطعي الخاص بإثبات الموطل
 الخاص بإثبات الموطل األجعبيالمطلب الثاني: األثر الوااعي للحكع القضائي 

 

 المبحث األو 
 تمتع الحكع القضائي الخاص بإثبات الموطل بحجية األمر المقضي به

ن      هدييم أحكيياو المحييا م ميين الايينمات الةسييمية، لميين ثييم فإنرييا هدييم حليية  لييأ النيياد بمييا دل 
فيرا مالم قتم هاليةها بيالكةق المقيةض  نانونيًا، لحليية ا مية المقضيي بيه مدنيا  أن للحكيم حليية 
عييين الخصييوو فييخ علييوة إ يياد  الن يية فييي الييم و  أميياو القضيياء اال  يين طةيييق الكديين بييالكةق 

 .(1) اةها القانون التي أ 
أما بالنابة للغيية فحليية ا حكياو ا صيب فيريا أنريا نايبية  ن الحكيم ال عكيون ليه حليية إال    

 لأ الخصوو في الم و  نفارا أميا بالنايبة للغيية فيان حليية الحكيم هختلي  حايب نيوع ا دلية 
يية  ليأ النياد يافية التي ُعني  ليرا الحكم فمثخ إ ا ُعني الحكم  لأ الشراد  فان الحكيم ليه حل

                                                           

 –القياهة   –اليو يا بالن ةيية الدامية لخلتااميات فيي القيانون الميمني المصيةو  –( محمود  ماه المقن ةييي 1)
 .1122ص – 1832 –الكبدة الثالثة  –مكبدة  امدة القاهة  
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أما إ ا ُعني الحكم  لأ اإلنةاض فانه ال عكون له حلية  لأ الغيية  ن اإلنيةاض هيو حلية ناصية  
 .(1)  لأ المقة نفاه

لهدم حلية ا حكاو من الن او الداو ل لم لضيمان اسيتقةاض الحقيوق لالمةا يا القانونيية ل يمو    
تةاميييييه ل يييييمو صيييييملض أحكييييياو متنانضييييية هلمقيييييم لهأعييييييم الخصيييييومات لفقيييييم القضييييياء لريبتيييييه لاح

 .(2) لمتداضعة
لالعييم ميين التفةنيية عييين حلييية ا ميية المقضييي لنييو  ا ميية المقضييي فحلييية ا ميية المقضييي    

هثبت للحكم اإلعتمائي  نم صملض  للو ييان نيابخ لخسيتينار لهيي حليية متنتية هياله إ ا ُطدين 
شيء المحكوو فيه لهي صفة هثبيت للحكيم ، أما نو  ا مة المقضي فري نو  ال(3) لنضي بإلغائه

ي لنيو  ا مية المقضيي  (4) النرائي أو عكون الحكم  ية ناعب للكدن ليكون نابًخ للتنفيل اللبيةو 
بييه هييي صييفة فييي  ات الحكييم لهييي ال هثبييت إال ل حكيياو النرائييية التييي اسييتنفلت طييةق الكديين 

لمقضيي بيه ف يب حكيم حيائا نييو   لريا، فقيو  ا مية المقضيي هيي ألسيع نكانيا مين حليية ا مية ا
 .(2) ا مة المقضي به عكون حائاا لحلية ا مة المقضي ل ن الدكس ال عكون صحيحاً 

                                                           

أصوه اإلثبات لا ةاءاهه في الميواد الممنيية فيي القيانون المصيةو مقاضنيًا عتقنينيات سيائة  –( سليمان مةنص 1)
 .144ص – 1821 –اللاء الثاني  –داض اللبب للكبا ة  –القاهة   –البخد الدةهية 

داض  –القيييياهة   –الشيييةلل الموعييييو ية للييييمفع بحلييييية الشييييء المحكييييوو فيييييه  –( د. احميييم الايييييم الصييييالو 2)
 .3ص – 1831 –النرضة الدةهية 

 –اإلسييكنمضية  –المكتييب اللييامدي الحييمق   –الوسييي  فييي شيية  نييانون اإلثبييات  –الماتشيياض أنييوض طلبيية  (3)
 .1031ص – 2010 –طبدة منقحة 

 . 1123ص –مصمض ساعق  –( محمود  ماه المقن ةيي 4)
القانون المللي الخاص )اللناية لالموطن لمداملة ا  انب لالتناةع المللي  –د. احمم  بم ال ةيم سخمة  (2)

 – 2002 –القييياهة   -داض النرضييية الدةهيييية   -الكبدييية ا لليييأ  -للقيييوانين لالمةافديييات الممنيييية الملليييية( 
 .  1133ص
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لفي هلا الصمد العم من مدةفة مم  همتع الحكم القضائي الوطني لا  نبيي بحليية ا مية     
المقضي فيه لالخاص عتوطن شخص مدين فريب سييكون للحكيم حلية  ليأ الخصيوو أنفايرم أو 

 ست ون له حلة  لأ الغية أعضًا؟
المكلييب ا له لاسييتنادًا لمييا هقييمو سييور نقاييم هييلا المبحيي  إلييأ مكلبييين اثنييين نبحيي  فييي      

منييه همتييع الحكييم القضييائي الييوطني بحلييية ا ميية المقضييي بييه أمييا فييي المكلييب الثيياني سييور 
 نبح  همتع الحكم القضائي ا  نبي بحلية ا مة المقضي به.

 المطلب األو : تمتع الحكع القضائي الوطعي الخاص بإثبات الموطل بحجية األمر المقضي به
 ضائي األجعبي الخاص بإثبات الموطل بحجية األمر المقضي بهالمطلب الثاني: تمتع الحكع الق

 المطلب األو 
 تمتع الحكع القضائي الوطعي الخاص بإثبات الموطل بحجية األمر المقضي به

هللأ المله من أ ب هن يم الحيا  فيرا إلأ لسيلتين، ا للأ لسيلة هشةيدية متمثلة بيالقوانين     
ة الثانييييية لسيييييلة نضييييائية متمثليييية با حكيييياو القضييييائية لحاييييم لهو ييييه إلييييأ يافيييية أفييييةاد  لالوسيييييل

 .(1) المناة ات التي هنشأ عين أفةاد ملتمدرا
لالملليية ه فييب حييق التقاعييي لحييق الييمفاع فأ يياة القييانون ل شييخاص الللييوء للقضيياء لحماعيية    

وع حقونرم من أو ا تماء لأ اة في نفس الونت للخصيم اخخية موا رية هيلا االد ياء فين م اليمف
التيي همكنييه ميين  لييم حتييأ إ ا مييا صييمض حكييم ُمنرييًا لرييلا النييااع يييان يييب منرمييا نييم أعييم  لسيييلة 
ميين لسييائب اليييمفاع التييي  ي نريييا القييانون، لليييم علدييب القييانون هيييلا الحكييم نراعييية المكييار فأ ييياة 
الكديين فيييه ليتةهييب  لييأ هييلا الكديين طيية  النييااع ميين  مقييم أميياو محكميية االسييتينار ل  ا صييمض 

من المحكمة ا خية  أ اة له الكدن فييه بيالنق  أل التميييا، حتيأ إ ا ميا اسيُتنفلت هيل  الحكم 

                                                           

حي  منشيوض ب –حليية الحكيم ا  نبيي المقضيي فييه  –( و.د. فةاد يةيم شيدان ل و. خيةالمقن يافم  بيم 2)
 –الديييمد ا له  –الملليييم ا له  –هصيييمض  ييين يليييية القيييانون    امدييية باعيييب  –فيييي مللييية المحقيييق الحليييي 

 . 218ص – 2008
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المةاحيييب أل بدضيييرا أصيييبا الحكيييم حيييائاًا لقيييو  ا مييية المقضيييي بيييه لحينييييل ال عليييوة  و مييين 
الخصيييوو الديييود  السيييتدماه حيييق التقاعيييي لييينفس النيييااع مييية  أخييية  ل ليييم مييين أ يييب  يييمو هأعييييم 

 .(1)لدخنات لالمةا ا القانونيةالناا ات لاستقةاضًا ل
بأنيه القيةاض النريائي التيي هنتريي بيه اليم و  لهيو حقيقية  (2) لسبق لأن  ةفنيا الحكيم القضيائي   

نضائية ليدتبة حلة بما فصب فيه لهو نو ين حكيم نكديي بيات هصيمض  المحكمية لحكيم نريائي 
ليييم عديييم نيييابًخ للكدييين للصيييب إليييأ دض تيييه النرائيييية، لمييين أ يييب المحاف ييية  ليييأ هيبييية القضييياء 

ميية المقضييي بييه لهييتلخص هييل  الف يية  لهحاييين أداء الدماليية فقييم لعييع المشييةع ماييألة حلييية ا 
بأن ا حكاو الصادض  من القضاء ه ون حلة بما فصلت فيه لينبغي التاليم باخمة اإل يةاءات 

يميا هدنيي أعضيًا أن هيلا ا مية اليلو فصيب فييه القضياء لا يب اإلحتيةاو  (3) لصحة ما لضد فيريا
 .(4) لال عمكن مةا دته بغية طةق الكدن المقةض  نانوناً 

حلية الحكم القضائي هي من ا موض لالمبادئ المالم عرا في نيانون المةافديات  و دللية، ل    
فييالحكم القضييائي عحمييب نةينيية الحقيقيية القانونييية أو عدتبيية الحكييم  نييوان للحقيقيية يمييا إنييه عحمييب 
نةينييية الصيييحة أو أن الحكييييم صيييمض عنيييياءًا  ليييأ إ ييييةاءات صيييحيحة لهييييللم ال عليييوة االد يييياء 

 .(2) عبكخنه
 للحلية الحكم القضائي أثةين هما أثة إعلاعي لأثة سلبيا   

                                                           

 . 1032ص –مصمض ساعق  –( الماتشاض أنوض طلبه 1)
 . 2( قن ة فيما سبق ص2)
 . 132ص – 1882 –اإلسكنمضية  –داض اللامدة اللمقم   –نانون اإلثبات  –( د. دمحم حاين منصوض 3)
 -الكبدييية االلليييأ –حليييية ا حكييياو ا  نبيييية أمييياو القضييياء الميييمني  –( د. دمحم مةسيييي ل د. دمحم ال شيييبوض 4)

 . 2ص – 1882
داض  –الكبديية االللييأ  –هنفيييل ا حكيياو ا  نبييية فييي القييانون الييمللي الخيياص  –( د. ضائييم محمييود اللييااةو 2)

 .  223ص – مان  –المناهق للكبع لالتوةيع 
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ا ا ثيية اإلعليياعيا ليفيييم بانييه عمكيين االحتليياض بييالحكم القضييائي أميياو أو محكميية أخيية  بمييا أوالً 
ُنضييي بييه هييلا الحكييم ميين إنشيياء أل يشيي  للحقييوق لالمةا ييا القانونييية، أو عاييتكيع ميين صييمض 

 قثبت حقه من  مقم. الحكم لصالحه أن قتمام به دلن حا ة الن
ا ا ثيية الاييلبيا ليتمثييب هييلا ا ثيية بمنييع ميين صييمض الحكييم القضييائي عييم  ميين أن قةفييع ثانيــاً 

ملمدًا د و  أماو القضاء في  ات النااع، أو  مو  واة إ اد  الن ة في النااع ملمدًا مين نبيب 
 .(1) محكمة اخة  

ضيائي الصيادض  ين المحيا م الدةانيية أما بالنابة لمون  المشةع الدةاني من همتع الحكم الق    
إن األحكـا   ليأ أنيها    ( مين نيانون اإلثبيات102بحلية ا مة المقضي به فقم نصيت المياد  )

الاــاة م مــل المحــاكع العراايــة التــي حــازت ة جــة البتــات تكــون حجــة بمــا فاــلت فيــه مــل 
ل محـــً  الحقـــوق إذا اتحـــد اطـــراف الـــدعوى ولـــع تتغيـــر فـــفات ع وتعلـــل العـــااع لـــمات الحـــ

ال بجــوز ابــو  ةليــل يــعقص ( ميين القييانون  اهييه بقولييها   101، يمييا نصييت الميياد  )(2) و ــبباً 
  .حجية األحكا  الباتة

ليفرييم ميين المييواد أ ييخ  إن ا حكيياو القضييائية الصييادض   يين المحييا م الدةانييية لالتييي حيياةت     
دض ييية البتيييات لليييم هديييم ناعلييية للكدييين عمتنيييع  ليييأ أطةافريييا إ ييياد  طييية   ات النيييااع مليييمدا أمييياو 
القضاء ل لم لتمتع الحكم القضائي الصادض فيه بحلية ا مية المقضيي بيه، لال عقبيب مينرم بديم 

و دليييب قيينق  حلييية ا حكيياو  لييم أنرييا هدييم ميين الن يياو الديياو ليلييب  لييأ المحكميية ان  لييم أ
هقضيييي عيييللم مييين هلقييياء نفايييرا حتيييأ ليييو ليييم قتمايييم الخصيييوو عريييلا اليييمفع، ليديييم بييياطخ اهفييياق 

 الخصوو  لأ  مو التمام عرلا المفع، يما علوة التمام به في  ميع مةاحب الم و .

                                                           

 –داض النرضيية الدةهييية  –الكبديية االللييأ  –فقييه المةافدييات الممنييية المللييية  –( د. احمييم  بييم ال ييةيم سييخمة 1)
 . 312 - 2000 –القاهة  

 ( من نانون اإلثبات المصةو. 101( هقاعلرا الماد  )2)



 

 اخلاص حجية احلكم القضائي  
 بإثبات املوطن وأثره الواقعي

 )دراسة مقارنة(

 أ.د. رعد مقداد حممود
 الباحثة رغـد ثابت عبدالعزيز

 

 

 

 

 
59 

مة المقضي به علب ان هتيوافة فييه  يم  شيةلل، إ  عليب لل ي عحوة الحكم  لأ حلية ا    
ان عكيييون الحكيييم صيييادضا مييين  رييية نضيييائية ضسيييمية سيييواء يانيييت محيييا م عيييماء  أل اسيييتينار أل 
همييييا، لأن ه ييون هييل  المحييا م  ةانييية، لأن عكييون الحكييم القضييائي باهييا أو ان عكييون نييم فصييب 

لمنرييي للنييااع، يمييا عشييتةل أعضييًا  فييي موعييوع النييااع بكامييب ا ييااء  أل عبدضييرا بشييكب نرييائي
 . (1) التمام بمنكوق الحكم الن الفقة  الحكمية هي التي همثب الحقيقة القضائية

لهكبيقييًا لتمتييع ا حكيياو القضييائية بحلييية ا ميية المقضييي بييه لا تباضهييا ميين الن يياو الديياو فقييم    
  إن نصيييها ميييا  2000 10 21 ييياء فيييي احيييم  نيييةاضات محكمييية هميييييا الديييةاق لالصيييادض فيييي 

ــه مــل  ــات تكــون حجــة بمــا فاــلت في األحكــا  الاــاة م مــل المحــاكع التــي حــازت ة جــة البت
 .(2) الحقوق  

يمييا  (3) أمييا المشييةع المصييةو فييإن مونفييه فييي هييلا الصييمد هييو  ات مونيي  المشييةع الدةانييي     
ا الـدفع بعـد  جـواز ناـر الـدعوى لسـبل الفاـل في ـ لأ أنه    نص نانون المةافدات المصةو 

 .(4)   تقضي فيه المحكمة مل تلقاء نفس ا
لفي إن لتةا ُعدتبة المفع بحلية ا حكياو مين الن ياو الدياو أعضيًا ل ليم لحماعية حقيوق ا فيةاد     

(  ين  ليم بقوليه )إن موعيوع نا يم  حليية الشييء LORD BLACKURNلنيم  ب ية الليوضد )

                                                           

 لما بدمها.  238ص –مصمض ساعق  –( د.  صمت  بم المليم بكة 1)
منشوض فيي  – 2000 10 21لالصادض عتاضيخ  2000 موسدة ثانية 12الدةاق بالدمد ( نةاض محكمة همييا 2)

 .201ص – 2001-بغماد  –مكبدة الامان  – 22الدمد  –الموسو ة الدملية 
 ( من نانون اإلثبات المصةو.101نص الماد  ) )3)
علرييييا فييييي نييييانون لال قو ييييم مييييا عقا 1812لايييينة  13( ميييين نييييانون المةافدييييات المصييييةو ضنييييم 111( الميييياد  )4)

 المةافدات الدةاني.
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ميين مصييلحة الملليية أن قوعييع حييم المقضيي فيييه عقييوو  لييأ أساسييين، ا له الن يياو الديياو لالييلو 
 .(1) للتقاعي لا ساد الثاني الصدوهة التي هةهق الشخص لنفس الابب(

لهالدود  إلأ مون  المشةع الدةاني فإنه مون  ُعحميم  لييه  فيي اإلشياض  إليأ همتيع ا حكياو     
نييات القضييائية بحلييية ا ميية المقضييي بييهي لهمييا أن المشييةع الدةانييي لييم ُقيين م المييوطن فييي الدخ

الخاصيية الملليييةي للييم عشيية إليييأ أدليية إثبييات المييوطن بقييانون خييياص لييلا العييم ميين الة ييوع إليييأ 
القوا ييم الداميية فييي نييانون اإلثبييات ي لميين ثييم فانييه إ ا صييمض حكييم نضييائي لطنييي  يين المحييا م 
الدةانية عقضي عتوطن شخص مدين في الدةاق فإن هلا الحكم ه يون ليه حليية ا مية المقضيي 

لخصيوو لالغيية أعضيًا اسيتنادًا إليأ ميا سيبق لان  يةنيا  ي لفيميا عخيص حليية الحكيم به بالنابة ل
القضيائي الييوطني بالناييبة للغييية فقيم سييبق ل ن  يةنييا أن هييل  الحليية هختليي  حاييب نييوع ا دليية 
التي ُعني  ليرا الحكم القضائي فت ون للحكم حلية بالنابة للغية إ ا ُعني  لأ الشراد  أل أدلية 

ا أنييه عمكيين إثبييات المييوطن بالشييراد  يونييه لانديية مادعيية لهييبد  ا دليية ال تاعييية فييان  تاعيييةي لهميي
الحكم القضائي اليوطني اليلو عقضيي عتيوطن شيخص مديين فيي الديةاق ه يون ليه حليية نانونيية 
 لأ الغية ي أما اإلنةاض لاليمين فقم سبق لان  يةنيا انيه ال عمكين اال تمياد  ليريا يأدلية إلثبيات 

 .( 2)خنات الخاصة المللية الموطن في الد
 المطلب الثاني

 تمتع الحكع القضائي األجعبي الخاص بإثبات الموطل بحجية األمر المقضي به
ُعدةر الحكم ا  نبي بأنه الحكم اللو عصيمض مين سيلكة نضيائية لمللية مدينية لهيل  الايلكة    

همييياضد لفيفتريييا لفقيييًا للن يييامين التشيييةيدي لالقضيييائي لريييل  المللييية أل  ييين طةييييق  رييية خوليييت 

                                                           

بحيي   – ناصيية الييمفع بالشيييء المقضييي فييي القييانون البةيكيياني  –( أشيياض إليييه د. دمحم  بييم الخييالق  ميية 1)
 43د – 1الديمد  – 1833 –مكبدة  امدة القياهة   –منشوض بمللة القانون لاالنتصاد للبحوث القانونية 

 .  100ص –
 .4ان ة ما سبق ص )2)
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اختصاصات نضائية سواء يانت هل  اللرة فةد او هيية، لالُح م عكيون أ نبييًا إ ا صيمض مميثًخ 
 .(1) لة أ نبية بغ  الن ة  ن  رة صملض لاياد  دل 

لنيييم  ييية ر المشيييةع الدةانيييي الحكيييم ا  نبيييي فيييي المييياد  )ا لليييأ( مييين نيييانون هنفييييل أحكييياو      
الحكــع الاــاة  مــل محكمــة مجلفــة خــا   بقولييها   1822( لايينة 30المحييا م ا  نبييية ضنييم )

لمفرييوو الحكييم ا  نبييي بحييي  لُيخحييع  لييأ المشييةع الدةانييي إنييه أخييل بييالمفروو الضيييق  العــراق 
عقتصيية  لييأ القييةاضات الصييادض   يين المحييا م لالفاصييلة عييين الخصييوو، ليشييتةل ان عكييون الحكييم 
صييادض  يين محكميية أل هيييية نضييائية لال قرييم  ناييية نضيياهرا لال مكييان اندقيياد المحكميية لحايينًا 

 فدب المشةع الدةاني في  لم.
خخييية  يقيييةاض المحيييافع لنيييةاضات لليييان االنضيييبال أميييا بالنايييبة لقيييةاضات اليييملائة الحكوميييية ا    

لالللان التحقيقية لنةاضات الوةضاء لالممضاء الداميين فخ هدتبة نةاضات نضائية لدمو صملضها مين 
 ( .2)محا م مختصة 

األحكـا  واألوامـر الاـاة م فـي أما المشةع المصيةو فقيم  يية بيأن ا حكياو ا  نبيية هييا       
ــي بجــوز األمــر ــد أجعب ــمها لل ، لييية   انييب ميين الفقييه بييأن المشييةع نييم نصييم بييالحكم (3)   لتعفي

، ليية  ضأو آخيية ميين (4)ا  نبيي الحكييم اليلو عصييمض باسييم دللية أ نبييية خياضض الملليية المصييةية 
الفقييه ان الحكييم ا  نبييي هييو الحكييم الصييادض باسييم دلليية أ نبييية بغيي  الن يية  يين المكييان الييلو 

 .(2)ا فيه صمض منه ل ناية القضا  اللقن فصلو 
                                                           

حلييية الحكييم ا  نبييي  ييية المقتييةن بقييةاض التنفيييل )دضاسيية مقاضنيية( بحيي  منشييوض فييي ملليية  –فخييةو ( ييوني 1)
 .48ص – 1883 –الانة الحادعة لالدشةلن  –الدمد االله  –الحقوني 

 .83ص -2003 –اإلسكنمضية  –منشأ  المداضر  –ماهية الحكم القضائي ا  نبي  –د. هشاو خالم  (2)
 انون المةافدات المصةو.( من ن281الماد  ) )3)

هصييمض  يين  –بحيي  منشييوض فييي ملليية الدلييوو القانونييية لاالنتصييادعة  –اثيياض ا حكيياو – ييا الييمقن  بييم    (4)
 .111ص – 1811 -2الدمد  –القاهة   - امدة  ين شمس  – لية الحقوق 

 .221ص –مصمض ساعق  –فقه المةافدات الممنية المللية  –احمم  بم ال ةيم سخمة  (2)
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أي حكـع تاـد ه أما في إن لتةا فان المشةع اإلن لياو  ةر الحكم القضائي اال نبي بأنيها      
محكمة أو هيئة اضائية في ةولة، أبا كان الحكع الـمي بسـم ، بمـا فـي ذلـك مر ـو  أو أمـر 

  مين ، بحيي  عشيمب مفريوو الحكيم القضيائي ا  نبيي القيةاضات الصيادض (1)  أو ارا  أو أمر تعفيـم
هيييييات نضيييائية أل إداضيييية فيييي دللييية اخييية ، لهيييللم عكيييون القيييانون اإلن ليييياو نيييم أخيييل بيييالمدنأ 
الواسع للحكم القضائي ا  نبي بحي  عشمب أعضًا القةاضات اإلداضية الصادض  مين هيييات منحريا 
القانون اإلن لياو اختصاصًا نضائيًا لسلكة للفصب في المناة ات ل نرا ليايت محيا م نضيائية 

 بالمدنأ المنيق.
أما الفقه اإلن لياو فيدةر الحكم القضيائي ا  نبيي بأنيه ييب حكيم صيمض مين  رية نضيائية     

هقيييع خييياضض المللييية الميييةاد هنفييييل الحكيييم القضيييائي فيريييا لهنييياءًا  ليييأ  ليييم فا حكييياو الصيييادض  مييين 
 ن يانيييت هابدييية مايييتدمةات إن ليايييية ل ايييية  اسيييكتلنما ل قةلنيييما الشيييمالية هدتبييية أحكاميييًا أ نبيييية ل 

 .(2)للمل ة المتحم  
لللحكييييم القضييييائي ا  نبييييي ثخثيييية آثيييياض إلييييأ  انييييب هنفيييييل ، ا ثيييية ا له هييييو همتييييع الحكييييم    

القضييائي ا  نبييي بحلييية ا ميية المقضييي فيييه لهييو مييا قتةهييب  ليييه  ييمو إناميية الييم و  نفاييرا 
سييتخماو الحكييم القضييائي بالمحييب لالاييبب نفاييه لهييين ا طييةار أنفاييرم، أمييا ا ثيية الثيياني فرييو ا

ا  نبييي يييمليب إثبييات، لا ثيية االخييية هييو ا تبيياض الحكييم القضييائي ا  نبييي لانديية نانونييية عأخييل 
 .(3) عرا القاعي  نم اصماض حكمه

                                                           

 لييييييأ الييييييةاب   1881( ميييييين نييييييانون الوالعيييييية القضييييييائية لا حكيييييياو الممنييييييية اإلن لييييييياو لديييييياو 22الميييييياد  ) )1)
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/12/schedule/1  

                                                                                   2013 2 22اخة ةياض  في 
(6) A.W. scott – Private International Law- Macdonald and Evans – London -

1972 – p102. 
 . 131ص –مصمض ساعق  –( د. لساو هوفيق  بم   ال تبي 3)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/12/schedule/1
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/12/schedule/1
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إن حلييييية الحكييييم القضييييائي ا  نبييييي البييييات هدتبيييية ميييين القييييةائن القانونييييية القاطديييية، فييييالحكم    
ن حليتيييه متدلقييية بالن ييياو الدييياو لال عليييوة إثبيييات القضيييائي اليييلو اسيييتنفل ييييب طيييةق الكدييين ه يييو 

 كييس هييل  القةينيية حتييأ بيياإلنةاض لاليمييين، لهتمتييع حلييية ا ميية المقضييي بييه عنييوع ميين الحةميية 
لهمقتضاها عدتبة الحكم متضمنًا نةينة المليب الدكاي يونه صمض صحيحًا من حيي  الموعيوع 

 .(1) ة الحقيقة لنةينة الصحةلمن حي  اإل ةاءات فرل  الحلية هي  ات شقين هما نةين
لهالناييبة للمشييةع الدةانييي فانييه لييم عدييالق ماييالة حلييية الحكييم القضييائي ا  نبييي لانمييا أشيياض    

، يما ان نيانون هنفييل أحكياو (2) إلأ ماألة حلية الحكم القضائي الوطني فق  في نانون اإلثبات
القضيائي ا  نبيي لانمييا أشياض فقي  إلييأ المحيا م ا  نبيية فيي الدييةاق ليم ُعشية إليأ حلييية الحكيم 

 ماألة هنفيل الحكم القضائي ا  نبي.
إلأ ان ا حكياو القضيائية ا  نبيية هحيوة نيو  ا مية المقضيي بيه يميا  (3) ليلهب ضأو فقري    

هييييو الحيييياه بالناييييبة ل حكيييياو القضييييائية الدةانييييية بشييييةل أن هتييييوافة فيرييييا شييييةلل هنفيييييل ا حكيييياو 
ي لييية  هييلا الييةأو  (4) لتييي نييص  ليرييا نييانون هنفيييل أحكيياو المحييا م ا  نبيييةالقضييائية ا  نبييية ا

                                                           

 – 2001 –مصية  –داض ال تيب القانونيية  –الختصياص القضيائي اليمللي ا –( أشةر  بم الدليم الةفا ي 1)
 . 402ص

( مييين نيييانون اإلثبيييات 101( مييين نيييانون اإلثبيييات الدةانيييي، هقاعلريييا نيييص المييياد  )101( ل )102( المييياد  )2)
 المصةو.

 . 10ص –مصمض ساعق  –( وني الفخةو 3)
بجــب ان تتــوافر ال ــرو  ا  نبييية  لييأ انييها   ( هيينص الميياد  )الاادسيية( ميين نييانون هنفيييل أحكيياو المحييا م 4)

االتية بأجمع ا في كل حكع بطلب افدا  ارا  تعفيم ب أنه وتعاـر المحكمـة مـل تلقـاء نفسـ ا فـي تـوافر 
  همه ال رو   واء ةافع المحكو  عليه مل أجل ا أو ال:

  معقولة وكافية للتبليغ.ا( كون المحكو  عليه مبلغا بالدعوى المقامة لدى المحكمة األجعبية بطرق )   
  ( مل هما القانون.7)ب( كون المحكمة األجعبية ذات ف حية بالمعع  الوا ة في الماةم )   
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أنييه علييب أن عكييون ل حكيياو القضييائية ا  نبييية حلييية ا ميية المقضييي بييه بشييةل أن ه ييون هييل  
 ا حكاو متمتدة بالشةلل الدامة لتنفيل الحكم القضائي ا  نبي لال عشتةل المداملة بالمثب .

هوافة الشةلل التي نص  ليرا نانون هنفيل أحكياو المحيا م ا  نبيية فيي لنة  متواعدين ان    
الحكم القضائي ا  نبي إلمكانية هنفيل  في الدةاق ال عغني  ين عيةلض  الينص  ليأ همتيع هيل  
ا حكاو القضائية ا  نبية بحلية ا مة المقضي به خاصًة بديم ان هيوافةت فيريا شيةلل التنفييل 

كةيييق أميياو الخصييوو ة لخاصييًة المحكييوو  ليييه فييي الحكييم القضييائي فييي الدييةاق ل لييم لقكييع ال
 ا  نبي ة من هلمقم  ات النااع ل نامة د و  به أماو القضاء الدةاني.

لاستنادًا إلأ  ليم فأننيا نيم و المشيةع الدةانيي إليأ إقيةاد الينص التيالي فيي نيانون هنفييل أحكياو    
م مل محـاكع أجعبيـة والتـي حـازت ة جـة البتـات   األحكا  الااة  المحا م ا  نبية في الديةاقا 

 . تكون حجة بما فالت فيه مل الحقوق  
أمييا المشييةع المصييةو فقييم نرييق ميينرق المشييةع الدةانييي فلييم عدتييةر بحلييية الحكييم القضييائي     

 ا  نبي لانما نص فق   لأ شةلل هنفيل هل  ا حكاو.
القضيييائي ا  نبيييي بحليييية ا مييية  لنيييم اختلييي  الفقرييياء المصيييةيون فيييي مايييألة همتيييع الحكيييم    

المقضي به ، فلهب ضأو فقري إلأ ان الحكم القضائي ا  نبي ال قتمتيع بالحليية القانونيية فيي 
، ل يين هييم نقييم هييلا (1)مصيية إال بدييم صييملض أميية عتنفيييل  يونييه ُعدييم مايياد بالاييياد  المصييةية 

ينمييا قييلهب ضأو آخيية إلييأ ا هلييا  الن صييملض أميية بالتنفيييل هييو ةييياد  فييي الشييكلية دلن مبييةض، ع
اال تةار بحلية الحكم القضائي ا  نبي دلن حا ة إلصماض أمة عتنفيل  ل ين بشيةل ان هتأ يم 
                                                                                                                                                                   

) ( كون الحكع يتعلل لديل أو بمبلغ معـيل مـل العقـوة أو كـون المحكـو  بـه تعويضـا مـدنيا فقـ  إذا كـان    
  الحكع األجعبي فاة ا في ةعوى عقالية. 
  بكون  بب الدعوى لعار القوانيل العرااية مغايرا للعاا  العا .)ة( ان ال    
 . )هـ( ان بكون الحكع حائاا ففة التعفيم في الب ة األجعبية     
-2003-االسكنمضية  –منشأ  المداضر  –دضلد في القانون المللي الخاص –د.هشاو  لي صادق  (1)

 . 301ص 2004
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المحكمة من هوافة الشةلل الخةمة لخ تةار به في مصية لهتيوافة شيةل المداملية بالمثيب لمين 
 .(1) شأن التحقق من هلا الشةل أن قتدو إلأ االنالاو في التشةيع

ضو أؤيييم سييخمة هييلا الييةاو فخعييم ميين التأ ييم بييان الحكييم القضييائي ا  نبييي مدتييةر بييه لهييمل    
لالعييم ميين هحقييق شييةل المدامليية بالمثييب، الن الحلييية ماييألة هتدلييق بالن يياو الديياو لالتييي هييتدو 

 عملضها إلأ  مو هأعيم المناة ات لاستقةاض المدامخت.
سييتوفأ شييةلل اال تييةار لالنفييإ  بييه فييي نخلييص ممييا هقييمو ان الحكييم القضييائي ا  نبييي إ ا ا   

مصة فيخ عحيق للمحكيوو  لييه إنامية د يو   مقيم  أمياو القضياء المصيةو  ن الحكيم القضيائي 
ا  نبييي عكييون نييم حيياة حلييية ا ميية المقضييي بييه، لهييالدكس إ ا مييا هخليي  أحييم الشييةلل التييي 

لمحكييوو لييه أن قةفييع اسييتلامرا القييانون لخ تييةار بحلييية الحكييم القضييائي ا  نبييي فرنييا علييوة ل
 أماو محكمة مصةية د و   مقم .

أما في إن لتةا فقم  ة  الدمب في القضاء اإلن لياو،  لأ إنامة د و  أصلية أماو المحيا م    
اإلن لياييية ُعدييم فيرييا الحكييم القضييائي ا  نبييي دليييًخ ال عقبييب إثبييات الدكييس لليييس إناميية د ييو  

نييي أن الحكييم القضييائي ا  نبييي نبييب أن عصييبا نييابًخ لتنفيييل الحكييم القضييائي ا  نبييي لهييلا عد
للتنفيييل فييي إن لتييةا العييم ميين اال تييةار بحليتييه القانونييية أو حلييية ا ميية المقضييي بييه لهييلا مييا 

نيييييانون االختصييييياص لا حكييييياو الممنيييييية اإلن ليييييياو لاييييينة  نيييييص  لييييييه المشيييييةع اإلن ليييييياو فيييييي
1822(2). 

                                                           

 –داض الف ييية الليييامدي  – 1ل –دضاسييية مقاضنييية  –الخييياص اليييمللي  القيييانون القضيييائي –د. هشييياو خاليييم (  1)
 .402ص – 2010 –اإلسكنمضية 

( بعتـرف فـي 1  األحكا  الاـاة م مـل الخـا   ضـد الـدو : )اللاء الةابع هنص  لأ انيها  –( 31الماد  ) )2)
المتحـدم أو الدولـة المملكة المتحدم بالحكع الااة  مل محكمة في الخا   ضد ةولة أخرى غير المملكـة 

 التي تعتمي إلي ا تلك المحكمة ب رو :
 )أ( يتع االعتراف ل ا وإنفإذها إذا لع تكل فاة م ضد ةولة معيعة.    
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فييالمحكوو لييه فييي الحكييم القضييائي ا  نبييي ال عمكيين أن عاتحصييب حكمييًا عتنفيييل  فييي إن لتييةا    
ل نمييا عاتحصييب حكييم نضييائي ميين المحييا م اإلن لياييية عدييم الحكييم ا  نبييي فيرييا دليييب إثبييات ال 
عقبب الدكس لهللم فالحكم ا  نبي عحوة حلية الشيء المقضي فيه نبب أن عكون نيابًخ للتنفييل 

 .(1)  لتةافي إن
لهييالدود  إلييأ مونيي  المشييةع الدةانييي فإنييه ميين عييمن شييةلل هنفيييل ا حكيياو ا  نبييية هنييا      

شةل قنص  لأ أن الحكم القضائي ا  نبي علب أن قتدلق عمقن أل مبلغ مديين مين النقيود أل 
يية هدويضًا ممنيًا صادضًا في حكم في د و   قاعية، لهلا عدنيي أن هنيا  الدمقيم مين ا حكياو  

المشمولة بالتنفيل في الدةاق لمنرا ا حكياو القضيائية ا  نبيية الخاصية بإثبيات الميوطن لالحالية 
لا هليية لهييللم ال هحييوة هييل  ا حكياو حلييية ا ميية المقضييي بييه لهيو مييا سيييتدو إلييأ االعييةاض 

وا بييالمةا ا القانونييية لالحقييوق المكتاييبة للمحكييوو لرييم فييي ا حكيياو القضييائية ا  نبييية لالمكليي
هنفيلها في الدةاق ي ل لأ هيلا ا سياد عديم موني  المشيةع الدةانيي فيي هيلا الصيمد محيب ن ية 
 نه سيتدو بالتأ يم إلأ  مو هنفيل الدمقم من ا حكاو القضائية ا  نبية المقيةض  لحقيوق ال ثيية 

 من ا شخاص.
ض( من الماد  الاادسية لاستنادًا إلأ  لم فإننا نم و المشةع الدةاني إلأ هدمقب نص الفقة  )    

مين نييانون هنفيييل أحكيياو المحييا م ا  نبييية فييي الديةاق لتصييبا الصيييا ة بدييم التدييمقب  لييأ النحييو 
  كون الحكع يتعلل بحل مـل الحقـوق المدنيـة أو التجا يـة أو التعـويا فـي القضـابا االهييا 

 .الجعائية أو يتعلل باألحوا  ال خاية   
 

                                                                                                                                                                   

ـــــــــــــــي هـــــــــــــــمه المســـــــــــــــألة        ليييييييييييييييأ اليييييييييييييييةاب  – )ب( أن بكـــــــــــــــون للمحكمـــــــــــــــة اختاـــــــــــــــاص ف
//www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/27/section/31http: 

   22/8/2117اخر زيا م 
 . 23ص –مصمض ساعق  –(  وني الفخةو 1)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/27/section/31
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/27/section/31
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 المبحث الثاني
 للحكع القضائي الخاص بإثبات الموطلاألثر الوااعي 

ان المقصييود بييا ثة الييواندي أل ا تبيياض الحكييم يوانديية هييو أن الحكييم قتضييمن هقةييية المةيييا    
القييانوني أل الحييق الييلو يييان محييخ للنييااع إعييافة إلييأ عيييان الةابكيية عييين هييلا المةيييا أل الحييق 

قو ه إليأ المحيا م اخخية  ال عليوة لهين الونائع التي عاتنم  ليرا المم ي، لهلا الحكم  نمما 
 .(1) لرا منانشة ما سبق الفصب فيه ل نما هاتنم لهم م المةيا القانوني اللو نةض  هلا الحكم

لفضييًخ  مييا ُ  يية فييأن الحكييم القضييائي لييه ل ييود لاندييي يونييه حاليية نانونييية ال عمكيين ان اضهييا    
  نه نتاض  ن الدخنة القانونية التي نشأت  نرا الخصومة.

لنييم سييبق لأن بحثنييا فييي حلييية الحكييم القضييائي فييي المبحيي  ا له لييللم سيينبح  فييي هييلا    
 حكم القضائي الوطني لا  نبي.المبح  ا ثة الواندي لالقو  الثبوهية لل

لاستنادًا لما هقمو، فإننا سنقام هلا المبحي  إليأ مكلبيين اثنيين نبحي  فيي ا له منريا ا ثية     
اليييواندي للحكيييم القضيييائي اليييوطني لنبحييي  فيييي المكليييب الثييياني ا ثييية اليييواندي للحكيييم القضيييائي 

 ا  نبي.
 الخاص بإثبات الموطلالمطلب األو : األثر الوااعي للحكع القضائي الوطعي 
 الخاص بإثبات الموطل المطلب الثاني: األثر الوااعي للحكع القضائي األجعبي

 
 
 
 

                                                           

اثاض اال تةار بالحكم ا  نبي خياضض إطياض التنفييل )دضاسية  –( ا.و.د. حان  لي يافم لاةهاض حميم مرمو 1)
الاينة  –الديمد ا له  – امدية ييةهخء  –نون يليية القيا –بح  منشوض في مللة ضسيالة الحقيوق  –مقاضنة( 
 . 112ص – 2014 –الاادسة 
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 المطلب األو 
 األثر الوااعي للحكع القضائي الوطعي الخاص بإثبات الموطل

إن الحكييم القضييائي الييوطني نييم هتةهييب  ليييه آثيياض صييوضها  انييب ميين الفقييه يوانديية نانونييية       
فييا تبةلا أن ميين االثيياض الثانوييية للحكييم هييو ا تبيياض  لانديية نانونييية ي فالقييانون قةهييب  لييأ الحكييم 
القضائي آثاض ثانوية مين  يية أثية  الةئيايي مثيب ميا قةهبيه الحكيم عتقةيية نايب طبيديي مين حيق 

عن بالنفقة ي لالحكم القضائي يواندة نانونية ال عخضع لقا م  نابية ا مة المقضيي بيه ل نميا اال
قةهييب أثيية  هلييا  ال افيية ي إال إن هييلا االهلييا  هديية  للنقييم ميين  ريية أن اخثيياض الثانوييية للحكييم 
 القضييائي ال قةهبرييا القييانون مباشيية   لييأ الحكييم  اهييه ل نمييا  لييأ مييا عحمثييه الحكييم ميين هغيييية ي
فالنفقة لخعن ال هتةهب  لأ حكيم هقةيية النايب ل نميا  ليأ حالية البنيو   اهريا ي يميا إنيه ال قو يم 

 .(1)مدياض مقبوه لتمييا اخثاض الثانوية للحكم 
عينما قة   انب آخة من الفقه إن الحكيم القضيائي لاندية هتةهيب  ليريا آثياض خاض يية ي لهيل     

ةهيييب  ليييأ الحكيييم القضيييائي با تبييياض  إ خنيييًا  ييين إضاد  اخثييياض الخاض يييية للحكيييم القضيييائي ال هت
القاعي ل نما هنشيأ خياضض نكياق سيلكة القاعيي لدلن هوني   ليأ ميا قتضيمنه الحكيم القضيائي 
من أمة ي فُيدم الحكم لاندية منتلية خثياض  القانونيية مثياه  ليم ميا عقيةض  القيانون  ليأ الحكيم مين 

نقييم هييلا االهلييا  با تبيياض أن آثيياض الحكييم عقةضهييا  آثيياض مالييية يييمفع ضسييوو هاييليله ي لنييم هييم أعضيياً 
القانون لنم عدلم القاعي عب ليقصيم ميا عايمأ باخثياض الخاض يية للحكيم ي يميا إن ا تبياض الحكيم 
القضائي لاندة منشية اللتااو أل خثاض مالية عدني إن الحكم هنا ُعدم  ميب إداضو خياضض  ين أو 

 .(2)ا تباض نضائي

                                                           

منشأ   –الن ةية الدامة للدمب القضائي في نانون المةافدات  –( للمايم قن ة د. ل مو ضا ب فرمي 1)
 لما بدمها. 384ص – 1834 –اإلسكنمضية  –المداضر 

 لما بدمها. 382ص –المصمض الااعق –د. ل مو ضا ب فرمي  (2)
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من ل رة ن ة الباح  المتواعدة نة  إن الحكم القضائي الوطني ال عمكن أن عكيون  ميًخ    
نضائيًا للاندة نانونية في نفس الونت فالحكم القضائي  نمما عكتاب حلية ا مة المقضي بيه 
فييللم عدنييي إنييه  مييب نضييائي بحييت، أمييا إ ا يييان الحكييم القضييائي عدييم لانديية نانونييية ففييي هييل  

عمكن ا تباض   مخ نضائيا أما اخثاض التي ُأثيية النقياب بصيمدها فإنريا ال هتةهيب  ليأ  الحالة ال
الحكيييم القضيييائي مباشييية  عيييب هتةهيييب  ليييأ المةييييا القيييانوني اليييلو أنشيييأ  أل يشييي   نيييه الحكيييم 

 القضائي الوطني.
أما فيما عخيص موعيو نا لهيو إثبيات الميوطن فيي ملياه الدخنيات الخاصية الملليية فيإ ا ميا    

صييمض حكييم نضييائي لطنييي نرييائي لهييات با تبيياض شييخص مدييين متييوطن فييي الدييةاق فييإن هييلا 
الحكييم القضييائي فضييًخ  يين أنييه لا ييب التنفيييل فييي دلليية القاعييي فييإن هنييا  آثيياضًا ثانوييية هتةهييب 
 ليه لهي ما هدةر باخثاض الواندية للحكيم القضيائي ي لمين هيل  اخثياض ا تبياض الحكيم القضيائي 

التيي عمكين االسيتناد إليريا  (1)مدين بيالدةاق مين نبييب الاينمات الةسيمية  الخاص عتوطن شخص
فيييي اإلثبيييات با تبييياض  صيييادضًا مييين موفييي   ييياو مخيييتص لهيييو القاعيييي لفيييي حيييملد اختصاصيييه 
النو ي لالمكاني لضا أ ا لعاع القانونية في إصيماض  ي لمين االثياض الوانديية اخخية  التيي مين 

ائي اليوطني إمكانيية ا تبيياض  هدويضيًا  يين اإلنامية المتكلبيية الممكين أن هتةهيب  لييأ الحكيم القضيي
  ةا  التلنس باللناية الدةانية با تباض أن اإلنامة همثيب اليةين الميادو مين الميوطن فيكيون 
الحكم القضائي الوطني الخاص عتوطن شخص مدين فيي الديةاق فيي هيل  الحالية شيامًخ لةينيي 

الييةين المدنييوو لهييو نييية البقيياء فييي الدييةاق  لييأ ل ييه المييوطن ي الييةين المييادو لهييو اإلناميية ي ل 
 الملاو لاالستقةاض.

 
 
 

                                                           

 ( من نانون اإلثبات الدةاني.22الفقة  )ثانيًا( من الماد  ) )1)
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 المطلب الثاني
 األثر الوااعي للحكع القضائي األجعبي الخاص بإثبات الموطل

قتةهييب  لييأ الحكييم القضييائي ا  نبييي  نييم صييملض  بديي  االثيياض الواندييية، منرييا إنييه عمكيين     
لاندييية نانونيييية قةهيييب  ليريييا القيييانون آثييياضًا مدينييية، إ  مييين  يييمد  دلييييبت إثبيييات، يميييا عمكييين ا تبييياض  

الممكييين ا تبييياض  دلييييًخ عمكييين للخصيييوو االسيييتناد  لييييه إلثبيييات لنيييائع أخييية  متنييياةع  ليريييا  يييية 
 .(1) الونائع التي صمض الحكم القضائي ا  نبي بشأنرا

أميا بالناييبة لموني  التشييةيع الدةانييي فانيه  يياء خاليييًا مين اإلشيياض  لرييلا ا ثية للحكييم القضييائي    
ا  نبي فخ قو م نص نيانوني عشيية إليأ  ليم، لل ين هيلا ال عمنيع مين ا خيل عريلا ا ثية ل ليم 
لاييخمته لل سييباا المنكقييية التييي ُعنييي  ليرييا، فضييًخ  يين أنييه ال قو ييم نييص نييانوني عمنييع ميين 

تبيياض الحكييم القضييائي ا  نبييي لانديية نانونييية فالييلو ُعدتييم بييه هييو ليييس الحكييم ا  نبييي علاهييه ا 
 ل نما آثاض هلا الحكم في الخاضض با تباضها لنائع ال سبيب إلن اضها.

أميييا فيييي مصييية فيييإن التشيييةيع المصيييةو ليييم عشييية أعضيييًا إليييأ ا ثييية اليييواندي للحكيييم القضيييائي    
ي ل ين أ ليب الفقرياء  يملا الحكيم القضيائي ا  نبيي لاندية ال  ا  نبي يما فدب المشيةع الدةانيي

عمكيين إن اضهيياي إ  قييلهب ضأو فقرييي إلييأ أن الحكييم القضييائي ا  نبييي الصييادض فييي الخيياضض هييو 
ي عينمييا قييلهب ضأو آخيية ( 2) لانديية نانونييية علييب اإل تييةار عرييا دلن هييمخب ميين القاعييي الييوطني

القضيائي ا  نبيي يونيه لاندية نانونيية قتةهيب  ليريا  إلأ أنه علب التأ يم  نيم الن ية إليأ الحكيم

                                                           

دضاسيييية هحليلييييية فييييي هنيييياةع القييييوانين لهنيييياةع  –القييييانون الييييمللي الخيييياص  –( د.قييييونس صييييخ  الييييمقن  لييييي 1)
 –منشيييوضات ةيييين الحقونيييية  –بدييية ا لليييأ الك –لهنفييييل ا حكييياو ا  نبيييية االختصييياص القضيييائي اليييمللي 

  .233ص – 2011 –عيةلت 
داض  –أصييوه هنيياةع القييوانين لهنيياةع االختصيياص القضييائي الييمللي  –( د. فييتاد ضيييا  ل د. سييامية ضاشييم 2)

  402ص – 1880 –القاهة   –النرضة الدةهية 
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آثاضًا مدينة الحقة لينبغي همييا  لم  ن اخثاض التيي هتةهيب  ليأ الحكيم  نيم اال تيةار بحليية 
 .(1) الحكم القضائي ا  نبي

أما في إن لتةا فالحكم القضائي ا  نبي ال عدتةر به يواندة إال إ ا لعع فيي إطياض القا يم     
اييية الخاصيية بيياإل تةار با حكيياو القضييائية ا  نبييية، إ  إن الحكييم القضييائي ا  نبييي ال اإلن لي

 ُقنفل لال ُعدتةر به إال إ ا نمو يمليب إثبات أماو المحا م اإلن لياية.
لهييييالدود  إلييييأ موعييييوع إثبييييات المييييوطن العييييم ميييين التايييياؤه هييييب باإلمكييييان اسييييتخماو الحكييييم    

مييييوطن؟ لهييييب ميييين الضييييةلضو اال تييييةار بييييالحكم القضييييائي القضييييائي ا  نبييييي يييييمليب إثبييييات لل
 ا  نبي نبب االخل به يمليب إثبات؟

لإل ابيية  لييأ هييل  التايياؤالت العييم ألاًل ميين عيييان ان المشييةع الدةانييي نييم اهخييل مونفييًا لسييكًا      
في اال تةار بالحكم القضائي ا  نبي فلم علدليه بمنالية الحكيم القضيائي اليوطني يميا ليم قن ية 

ن عكيون نيمته القانونية لانما سما عتنفيل  مع اخضا ه للةنابية القضيائية مين الناحيية الشيكلية بيا
الحكم القضائي ا  نبي صادضًا لفقًا للمداقية الخةمة إلصيماض  لأن عصيمض حكيم نضيائي لطنيي 

  (.2)لتنفيل الحكم القضائي ا  نبي 
ليدم الحكم القضائي ا  نبي دلييب إثبيات مقبيوه  ليم أنيه صيمض مين  رية ضسيمية لهمحيةض     

للنيائع ي لنيو  اإلثبيات هيل  هثبيت ليه  ضسمي ي إ  إن ليه نيو  إثبيات بشيأن ميا لضد فييه مين حقيائق
حتيأ نبيب صيملض حكيم مين المحكمية الوطنييية عتنفييل   ليم ان نيو  هيلا الحكيم القضيائي ا  نبييي 
ماييتمم  ميين نييانون المحكميية ا  نبييية التييي أصييمضهه فضييًخ  يين إنييه مصييمق ميين نبييب اللرييات 

المايييتنمات لالوثيييائق ا  نبيييية المايييتللة لييييللم اللريييات الدةانيييية بحكيييم نيييانون التصيييمقق  ليييأ 
المديييمه ي فييييمكن االسيييتناد إليييأ هيييلا الحكيييم القضيييائي  1830لاييينة  22الدةانيييية لا  نبيييية ضنيييم 

                                                           

داض المكبو ييات  –ل ا حكيياو ا  نبييية اإل ييةاءات الممنييية لالتلاضييية المللييية لهنفييي –( د.  كاشيية  بييمالداه 1) 
 .  421ص – 2003 –اإلسكنمضية  –اللامدية 

 . 418ص -مصمض ساعق  -د. فةاد يةيم شيدان ل و.خية المقن يافم  بيم  )2) 
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ا  نبي إلثبات ا موض الواضد  فييه مين لالد  للفيا  ل نيةاض عيمقن لشيراد  بيإفخد شيخص لأعضيًا 
را حاالت نانونيية عتوطن شخص إ  عدم الحكم دليًخ  لأ ما  اء به ليدم أعضًا لاندة هبنأ  لي

 .( 1) مقم  استنادًا إلأ نا م  ا ثة الواندي للحكم القضائي ا  نبي 
لفي هلا الصيمد فقيم  هبيت محكمية القياهة  اإلعتمائيية فيي الحكيم الصيادض منريا فيي الايادد     

إلأ ا تباض الحكيم ا  نبيي دلييب إثبيات حيي  نضيت بأنيه   إ ا ييان مين  1824من أعةيب لانة 
لمقيييةض  ان ييييب حكيييم أ نبيييي ال عمكييين أن قنيييتق ييييب آثييياض  فيييي مصييية إال إ ا ا كتيييه ا صيييوه ا

المحييا م المصييةية القييو  التنفيلعيية فانييه مييع  لييم عمكيين القييوه بييأن ا حكيياو التييي لييم هميينا ا ميية 
عتنفيييلها لرييا نييو  إثبييات مييا  يياء فيرييا لهدتبيية حليية بمييا  يياء فيرييا ميين صييفات أل لنييائع ل لييم 

 .( 2)تابة  احتةامًا للحقوق المك
لاستنادًا إلأ ما هقمو فانه عمكننا القوه إنه إ ا ما صمض حكم نضائي أ نبي في دللية مدينية     

بشييأن هييوطن شييخص مدييين فييي دلليية مييا فانييه ميين الممكيين االخييل عرييلا الحكييم القضييائي ا  نبييي 
  مليب إثبات قثبت هوطن هلا الشخص في هلم المللة.

لدةانييي، نقتيية   لييأ المشييةع الدةانييي إقييةاد نييص نييانوني قبييين لهييالدود  إلييأ مونيي  المشييةع ا    
فيييه ا ثيية الييواندي للحكييم القضييائي ا  نبييي ليايييب الغمييو  لاللييبس ليقكييع أو خييخر بشييأنه 
ل ي عمكن االستناد إلأ الحكم القضائي ا  نبيي إ ا ميا صيمض بخصيوص هيوطن شيخص مديين 

 م المللة لا تباض  دليًخ  لأ  لم.في دللة مدينة لا تباض  لاندة نانونية حمثت في هل
  إذا لــع لنقتيية  إقييةاد اليينص التييالي فييي نييانون هنفيييل أحكيياو المحييا م ا  نبييية فييي الدييةاقا     

تاــد  المحكمــة اــرا ًا لتعفيــم الحكــع األجعبــي فــإن ذلــك ال بمعــع مــل اعتبــا ه ةليــل إثبــات فــي 
 . الواائع التي ن أ العااع ب أن ا  

                                                           

داض  -الكبدة ا للأ  -القانون المللي لفق القانونين الدةاني لالمقاضن  –د. مممل   بم ال ةيم حافع  )1)
 .421ص  –1833 –بغماد  –الحةية للكبا ة 

 .332ص – 23ضنم  – 13الدمد  –الانة الاادسة  – 1824مللة التشةيع لالقضاء  )2)
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 : الخاتمـــــــــة
بدييم أن لصييلنا إلييأ نراعيية بحثنييا المتواعييع لهدييم إ ييةاء المقاضنيية عييين التشييةيع الدةانييي لهييين    

التشةيع المصةو لاإلن لياو حوه حلية الحكم القضائي الخياص بإثبيات الميوطن فيي الدخنيات 
 الخاصة المللية العم من عيان بد  النتائق لالتوصيات حوه الموعوعا 

 العتائج:
الدةانييي ماييألة حلييية الحكييم القضييائي ا  نبييي ال فييي نييانون التنفيييل لال فييي  لييم عدييالق المشييةع -1

نانون اإلثبات ل نما أشاض فق  في نانون اإلثبات إلأ حلية الحكم القضائي الوطني لهيو نقيص 
 هشةيدي علب  لأ المشةع الدةاني هماضيه.

ن ه يون متدلقية عيمقن أل مبليغ نيَّم المشةع الدةاني هنفيل االحكاو القضائية ا  نبية في الديةاق بيأ -2
مديين مين النقيود أل هديوي  ميمني فيي د يو   قاعيية لهيو ميا قيتدو إليأ  يمو هنفييل الدمقيم مين 
االحكيياو القضييائية ا  نبييية المتدلقيية بييالموطن لالحاليية لا هلييية لهييو مييا سيييتدو إلييأ اإلعييةاض 

ئية ا  نبيييية المكليييوا بيييالمةا ا القانونيييية لالحقيييوق المكتايييبة للمحكيييوو لريييم فيييي ا حكييياو القضيييا
 هنفيلها في الدةاق.

ان الحكيم القضييائي الييوطني ال عمكين أن ُعدييم  مييًخ نضيائيًا للانديية نانونييية فيي نفييس الونييت أمييا  -3
اخثاض التيي أثيية النقياب بصيمدها فإنريا ال هتةهيب  ليأ الحكيم القضيائي مباشية  عيب هتةهيب  ليأ 

 قضائي الوطني.المةيا القانوني اللو أنشأ  أل يش   نه الحكم ال
أ فييب المشييةع الدةانييي اإلشيياض  إلييأ اخثيياض الواندييية التييي عمكيين أن هتةهييب  لييأ الحكييم القضييائي  -4

ا  نبيييي فيييي حييياه  يييمو إصيييماض المحكمييية الدةانيييية المختصييية نيييةاضًا لتنفييييل  لهيييو ميييا ُعديييم نقصيييًا 
 هشةيديًا نة  عةلض  هماضيه من نبب المشةع الدةاني.

 التوفيات
انييي إلييأ إقييةاد اليينص التييالي فييي نييانون هنفيييل احكيياو المحييا م ا  نبييية فييي نوصييي المشييةع الدة  -1

ــات تكــون حجــة بمــا الدييةاقا  ــة والتــي حــازت ة جــة البت   االحكــا  الاــاة م مــل محــاكع أجعبي
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ل لم لقكع الكةييق أمياو الخصيوو لخاصية المحكيوو  لييه فيي الحكيم  فالت فيه مل الحقوق  
 اع ل نامة د و  به اماو القضاء الدةاني.القضائي ا  نبي من هلمقم  ات النا 

نوصييي المشييةع الدةانييي عتدييمقب نييص الفقيية  )ض( ميين الميياد  )الاادسيية( ميين نييانون هنفيييل احكيياو  -2
  كــون الحكــع المحييا م ا  نبييية فييي الدييةاق لتصييبا الصيييا ة بدييم التدييمقب  لييأ النحييو االهيييا 

القضــابا الجعائيــة أو يتعلــل  يتعلــل بحــل مــل الحقــوق المدنيــة أو التجا يــة أو التعــويا فــي
لضمان هنفيل أ بة  مد ممكن من االحكياو القضيائية ا  نبيية فيي الديةاق  باألحوا  ال خاية  

فييي حيياه طلييب المحكييوو لييه  لييم ميين أ ييب المحاف يية  لييأ اسييتقةاض المةا ييا القانونييية لالحقييوق 
 المكتابة للمحكوو لرم في ا حكاو القضائية ا  نبية.

دةانييي بييإقةاد نييص نييانوني قبييين فيييه ا ثيية الييواندي للحكييم القضييائي ا  نبييي نوصييي المشييةع ال -3
لياييييب الغميييو  لالليييبس ليقكيييع أو خيييخر بشيييأنه ل يييي عمكييين االسيييتناد إليييأ الحكيييم القضيييائي 
ا  نبييي إ ا مييا صييمض بخصييوص هييوطن شييخص مدييين فييي دلليية مدينيية لا تبيياض  لانديية نانونييية 

لأ  لم، لنقتة  إقةاد النص التالي فيي نيانون هنفييل أحكياو حمثت في هلم المللة لا تباض  دليًخ  
  إذا لع تاد  المحكمـة اـرا ًا لتعفيـم الحكـع األجعبـي فـان ذلـك ال المحا م ا  نبية في الديةاقا 

 .بمعع مل اعتبا ه ةليل إثبات في الواائع التي ن أ العااع ب أن ا   
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