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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َىُؤََلءِ  بَِأْسَماءِ  َأنِْبُئوِني فَ َقالَ  اْلَمََلِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  ثُمَّ  ُكلََّها اأْلَْسَماءَ  َآَدمَ  َوَعلَّمَ (ٖٓ)))
 ((اْلَحِكيمُ  اْلَعِليمُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  َعلَّْمتَ َنا َما ِإَلَّ  لََنا ِعْلمَ  ََل  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا( ٖٔ)

 صدق اهلل العظيم                                                                            

 سورة البقرة(( ٖٔ-ٖٓ))اآليتين                                                                                
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 اإلىداء

القائد والمعلم الذي فتح اهلل بو مدارس  إلىسيد األنام ومصباح الظَلم ومخلص البشرية من أوىام الظَلم,  إلى
 طريق الخير والهداية. إلى األمةرموزاً لإلسَلم, قادوا  أصبحواالعلوم والمعرفة وربى بو أجياَلً وقادة, 

الذين خّلد التاريخ ذكرىم بما قّدموه من التضحية الخالدة من أجل رفع راية اإلسَلم واَلرتقاء  أصحابو إلى
 بالعلم والدين.

 من ىما الوسيلة في رضا اهلل سبحانو وتعالى والدي الكريمين أطال اهلل في عمرىما. إلى

 اتذتي الفضَلء الذين استنير من علومهم وأخَلقهم.إلى أس

 أىدي ثمرة ىذا الجهد العظيم.
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 شكر وثناء

 .(ٔ)اهلل بما تعملون بصير(( إنقال تعالى))وَل تنسوا الفضل بينكم 

على بحثي  باإلشرافم.د. رغد عبد األمير مظلوم لتفضلها  إلىبالشكر الجزيل, والدعاء الخالص,  أتقدم
 المتواضع ومتابعتو وتقويتو على المستوى المطلوب, أسأل اهلل أن يحفظها ويعينها على خدمة العلم وطَلبو.

ى أيديهم خَلل األعوام أساتذتي األفاضل, منارات اإلسَلم الذين تتلمذت عل إلىوأوجو شكري وتقديري 
اجة على الطريق ويستنير بها كل من الدراسية الماضية, أسال ا هلل أي يوفقهم وان يسدد خطاىم ويجعلهم وىَّ

 خير. ألفسلك طريق العلم وجادة الصواب وان يحفظهم جميعاً وأن يجازيهم عني وعن المسلمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .737, سورة البقرة: اآلية ( القرآن الكرمي1)
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 المقدمة
التعاون بين الجماعات المختلفة ىو ضرورة يتطلبو التعايش لتلك الجماعات ومنذ القدم لم تستطع          

, أخرىجماعة منفردة من أن تعيش وحدىا دائمًا ودون اَلحتكاك أو اَلرتباط مع جماعة أو جماعات 
الحديثة وخصوصاً التعاون في المجال  وازدادت الحاجة للتعاون بالتطور الذي حصل َلسيما عند نشوء الدولة

القانوني والقضائي, ومسألة التعاون القضائي الدولي بصورة خاصة وىي أحد المسائل الداخلة ضمن مواضيع 
ة المتزايدة بين أشخاص القانون الدولي الخاص والتي أصبحت ضرورة تعرفها طبيعة العَلقات الخاصة الدولي

من التعاون الدولي يدخل ضمن المرحلة التي تنظر فيها الدعوى منذ بدئها  تلك الدول, ويَلحظ ان ىذا النوع
القضائية في القانون الدولي الخاص  اإلنابةب جراءاإلأمام القضاء وحتى صدور الحكم فيها ويسمى تنفيذ ىذا 

 حوالاألالقضائية والتي غالبًا ما تكون في المواد المدنية أو التجارية او  اتجراءاإلوىي تدخل ضمن 
 اإلنابة إجراءالقضائية ومع ذلك َل يمكن  اإلنابةالشخصية ويجب التوفيق عدة اعتبارات لغرض تنفيذ 

 اإلنابةوَل يمكن تنفيذ  الشأننزاع بهذا  أيدولة ثانية وان سلطتها القضائية َل تنظر  إقليمالقضائية داخل 
يمنع تنفيذ ذلك  األجنبيةون النظام العام في الدول ويسر دون وجود بعض العقبات كأن يكالقضائية بسهولة 

 .جراءاإل

القضائية  اإلنابةمفهوم  األولوسنتناول في ىذا البحث الذي سنقسمو الى مبحثين حيث سنتناول في المبحث 
القضائية  اإلنابةتعريف  األولفي القانون الدولي الخاص وتقسم ذلك الى مطلبين حيث ذكر في المطلب 

وشروطها وتناول  اإلنابة أساستها وتميزىا عما يختلط بها من مسائل متشابهة وفي المطلب الثاني وبيان طبيع
القضائية في القانون الدولي الخاص حيث ذكر في  اإلنابةفي المبحث الثاني السلطة المختصة بتنفيذىا 

القضائية في القانون الدولي  وجهة النظر وفي المطلب الثاني طرق التنفيذ لإلنابةشروط التنفيذ  األولالمطلب 
 الخاص.
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 المبحث األول

 إجراءاتخاذ  إلىالقضائية في القانون الدولي الخاص قد تحتاج محكمة ما منظورة أمامها دعوى  اإلنابةمفهوم 
تطبيق العدالة بصورة أدق كان يكون سماع شاىد يسكن خارج  إلىيؤدي  أنخارج سلطاتها من شأنو 

معينة منتجة في تلك الدعوى أو أن تكون ىناك عقبات تمنع  أدلةارجع  أعَلهاَلختصاص المكاني للمحكمة 
حيث تحتاج المحكمة إلى أن المشابهة لها  أوبنفسها ففي ىذه الحاَلت  جراءاإلالمحكمة من اتخاذ ذلك 

لمحاكم في النطاق الداخلي لدولة تلك المحكمة أو السلطة الدبلوماسية أو القنصلية لدولة تنيب غيرىا من ا
 ات نيابة عن المحاكم التي تنظر النزاع .جراءفي نطاق العَلقات الخاصة للدولة للقيام بتلك اإل اإلنابةطالة 

وبيان طبيعتها وتميزىا  ةاإلنابحيث نقسم ىذا المبحث إلى مطلبين حيث نتناول في المطلب األول: تعريف 
 القضائية وشروطها في القانون الدولي الخاص. اإلنابةالمطلب الثاني: متشابهة, عما يخلط بها من مسائل 

 المطلب األول

 وبيان طبيعتها وتميزىا عما يختلط بها من مسائل متشابهة اإلنابةتعريف 

خارج عن سلطاتها من اجل ان يؤدي الى  إجراءفي دعوى الى اتخاذ  أمامهاقد تحتاج المحكمة ما منظور 
 األدلةتحقيق العدالة بصورة أدق كأن سمع شاىد يسكن خارج اَلختصاص المكاني للمحكمة من اجل جمع 

بنصها  جراءاإلالمعنية و المنتجة لتلك الدعوى او قد تكون ىناك حواجز او عقبات تمنع المحكمة من اتخاذ 
ان تتسبب عنها او غيرىا من المحاكم في النطاق الداخلي لدولة  إلىففي تلك الحاَلت تحتاج المحكمة 

في العَلقات الخاصة الدولية من  اإلنابةتلك المحكمة او السلطة الدبلوماسية او القنصلية للدولة الطالبة 
 ات نيابة عن المحكمة المختصة بنظر النزاع.جراءبتلك اإلاجل القيام 

ما الرجوع وثانيهما أقام مقام قال الزمخشري)واني اليو نوبة زمنابًا أي رجع ذكر علما اللغة لَلنابة معنيين أوله
 .(ٔ)وناب عنو نوبة وىو ينوب منابو( أخرىمرة 

 .(ٕ)وقال ابن فارس فقد ذكر ان نوب تدل على انحياد وكان ورجوع اليو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .656, ص1979اساس البالغة, دار صادر, ( الزخمشري: 1)

, بدون 5( فارس ابن زكريا, معجم مقاييس اللغة, حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, ج7)
 .367سنة نشر, ص
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ئية فقد عّرفها القضا لإلنابةومن اَلصطَلح القانوني وضعت عدة تعاريف  اإلنابةىي ذاتها  اَلستنابةوان 
او قاضيًا اخذ للقيام  أخرىعمل بمقتضاه تخوض المحكمة أو )القاضي( المحكمة بالنص)الدكتور أدور عيد 

من اجل  خرىاألات القضائية جراءات التحقيق واإلإجراءمكانو او في دائرة اختصاصها من اجل إصدار بعض 
والتي  أمامهان اجل الفصل في الدعوى المرفوعة م خرىاألات القضائية جراءالفصل في الدعوى المرفوعة واإل

 .(ٔ)مانع آخر أيلم تقدر بما يرتبها بنفسها بسبب اإلعاقة أو 

اما الدكتورة عائشة محمد عبد العال فقد عزمها بأنها) ان تنسب سلطة قضائية بمناسبة دعوى منظورة امام 
القيام بجمع أدلة اإلثبات او القيام بالتحقيق  تابعة لدولة أجنبية من اجلمحاكمها سلطة قضائية او دبلوماسية 

 .(ٕ)بقضية الفصل في النزاع المعروض عليها ولم تقدر القيام بو بنفسها(

القضائية لم تكن على صعيد الفقو فقط وبل نصت عليها القوانين الداخلية للدول المتخلفة من  اإلنابةوان 
 -والتي نّصت على ما يأتي : ٜٜٙٔ( لسنة ٖٛ( من قانون المدافعات العراقي رقم)ٔٓٔذلك المادة )

اب الخصم يجوز للمحكمة ان تطلب بوساطة وزير العدل من القنصل العراقي او من يقوم مقامو استجو  -ٔ
 او تحليف اليمين او اَلستماع الى شهادة الشاىد اذا كان مقيماً في الخارج.

في اَلماكن التي ليس فيها ممثل عراقي او من ينوب عنو يتم ذلك بوساطة محكمة محل اقامة الخصم  -ٕ
المعاملة  أساساو الشاىد في الخارج اذ وجد اتفاق قضائي بين جمهورية العراق وبين ذلك البلد او على 

 بالمثل.

حكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البيانات الخاصة التي يطلب اَلستجواب عنها او صيغة على الم -ٖ
 .(ٖ)التي توجو الى الشاىد األسئلةاليمين التي يراد تحليفها او 

بيق العملي القضائية من خَلل التط اإلنابةومن المعروف ان دور القضاء ىو تطبيق القانون ىذا الدور قد بين 
, (ٗ)ٜٜٙٔ/ٛ/ٖٔبتاريخ  ٜٚٙٔ/حقوقية/ٜٔٔرقم ) باألخبارلها اذ باء في قرار محكمة التمييز العراقية 

 قد صدر مؤيد للحكم البدائي في احتفاظ للمدعي عليهم, أَلستئنافيوجد ان الحكم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, معهد البحوث 1953القضائية وفقا لقواعد القانون اخلاص الدويل وثقافة الدول العربية يف عام  واإلعاناتات عبد االناب ( أدور1)
 .8, ص1969والدراسات العربية, 

 .791, ص1986, مطبعة الدار اجلامعية, اإلسكندريةاملدنية والتجارية الدولية,  اترجرا اإلالعال,  ( عكاشة حممد عبد7)

 .1969(, لسنة 83نون املرافعات العراقي رقم)( قا3)

 .31/8/1969بتاريخ  1967/حقوقية/911رقم ) لعراقية باإلضبارةقرار حمكمة التمييز ا( 4)
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بعضهم تحليف اليمين بعدم الكذب باإلقرار الموجو إليو أمام السفارة السويسرية التي ترعى المصالح العراقية 
( ٘ٔ( من قانون الدبلوماسية والقنصلية رقم)ٖٔصحيح حسب أحكام المادة ) اإلنابةوان تحليف اليمين ب

 .(ٔ)ٜٖٜٔلسنة 

معين خارج  إجراءأما الطبيعة القانونية لإلنابة القضائية, ىو عمل تخوض بمقتضاه المحكمة أو القاضي باتخاذ 
وىناك طريقين ائية القض اإلنابةالدولة مثل سماع او حلف اليمين...الخ, ويتحقق ذلك عن طريق  إقليم

الى ممثلي دولتو الدبلوماسيين او الى  اتجراءاإل, أولهما ان يلجأ القاضي في اتخاذ اإلنابةأساسيين لتحقيق 
فيها, ويشترط لذلك ان يكون القنصل او الممثل الدبلوماسي مخوًَل  جراءقناصلها في الدولة المراد اتخاذ اإل

نين الدولة التي يتبعها وان تسمح الدولة األجنبية المعتمد فيها بمباشرة المتطلب وفقاً لقوا جراءسلطة اتخاذ اإل
 في اقليمها. جراءاإل

ويجب ىذه الطريقة ان القنصل او الممثل الدبلوماسي قد يفتقر الى سلطة اَلجبار في الدولة المعتمد لديها 
 فَل يستطيع مثَلً إكراه شاىد على الحضور لسماع اقوالو.

فيها ويتم تقديم  جراءالمراد اتخاذ اإل األجنبيةالسلطة القضائية في الدولة  إنابةثانية وىي وتسود الطريقة ال
المطلوب وفقًا لقانونها ثم  جراءاإلباتخاذ  األجنبيةفاذا قبل تقوم السلطة بالطرق الدبلوماسية  اإلنابةطلب 

 ترسل النتيجة الى الدولة التي طلبتو.

ىدات المعا إبرام ىذا المجال ىو ما دعى تنظيمها إلى بأىمية التعاون فيوترى الكثير من دول العالم 
القضائية فيها بين الدول المتعاىدة ولعل اىم المعاىدات  اإلنابةواَلتفاقيات الدولية المنظمة لكيفية تحقيق 

 ابةاإلنوالخاصة بقواعد المدافعات وتنظيم  ٜٗ٘ٔمارس  أولة في برمالم ذا الشأن ىي معاىدة َلىايى
 اإلعاناتعلى اتفاقية  ٕٜ٘ٔسبتمبر  ٗٔالقضائية ويَلحظ ان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق في 

والتي تقضي المادة  ٜٗ٘ٔوصّدقت عليها خَلل عام  ٖٜ٘ٔالقضائية والتي وقعت عليها مصر سنة  اإلنابةو 
تطلب الى اي دولة منها ان تباشر  على انو )لكل من الدول المرتبطة بهذه اَلتفاقية ان السادسة من المعاىدة

في ارضها نيابة عنها اي إجراء قضائي يتعلق بدعوى قيد النظر بذلك وفقًا ألحكام المادتين التاليتين ونقص 
 المادة السابعة على انو

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ,شرح قانون املرافعات املدنية رفع 1) مع املبادئ القانونية لقرارات حمكمة التمييز  1969لسنة  83( د. عبد الرمحن العالا
 .555, ص1977العراقية,مطبعة العاين, بغداد, 
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تاسعة على انو))َل يجوز مطالبة رعاية وتنص المادة ال القضائية بالطريق الدبلوماسي..( اإلنابة)يقدم طلب  
القضائي في بلد من بَلد الجامعة بتقديم رسم او كفالة او امانة َل يلزم بها رعايا ىذا  جراءالدولة طالبة اإل

البلد كذلك َل يجوز حرمانهم مما يتمتع بو ىؤَلء من حق المساعدة القضائية او اَلعفاء من الرسوم 
 .(ٔ)القضائية((

معين تقدمو السلطة القضائية التي تنظر في  إجراءالقضائية ىي طلب من اجل القيام ب اإلنابةكما ويرى ان 
اصل النزاع وان ىذا الطلب يعطي تفويضًا للسلطة المعنية القيام بو بنفسها وان التفريض يقتصر فقط على 

نظورة من قبل المحكمة المنيبة فطلب الم األصليةالمراد اتخاذه في الخارج وَل يمتد الى الدعوى  جراءاإل
 اإلنابة جراءات الشخصية ولكن ىذا الطلب يفوض سلطة اخر إلجراءمن اإل إجراءَل يعد بذاتو  اإلنابة

القضائية ليست عمل وانما طلب للقيام بعمل  اإلنابةالقضائية تقوم ىذه السلطة بالعمل باسمها ويرى ان 
في تحقيق حسن سير العدالة لدى سلطة مقابلة اكثر تنظر لدعواىا  يفوض بموجبو السلطة المنابة للمساعدة

 .(ٕ)امامو

 -عما يشبو بها من مسائل : اإلنابةتميز 

القضائية في الدولة اَلجنبية قد يختلط  اإلنابة إجراءاتخاذ عندما يقرر القاضي الوطني الذي نظر الدعوى 
القضائية عما يختلط بها من  اإلنابةمشابهة لَلنابة القضائية وسوف تبين تميز  أخرىاَلمر بمسائل قضائية 

 تلك المسائل.

 -أوَل // تميزىا عن النيابة في التصرفات القانونية :

بأنها حلول ادارة شخص )النائب( محل ادارة شخص آخر اَلصل في تصرف قانوني مع  اإلنابةتعرف 
يابة بالنظر الى مصدرىا تكون قانونية كنيابة الولي للخير او نيابة قضائية  انصراف ىذا التصرف الى اَلصل, والن

كما ىي نيابة الوصي والحارس القضائي وقد تكون نيابة اتفاقية كما ىو الحال في الوكالة ومن آثار النيابة 
تتصرف  حلول ادارة النائب محل ادارة اَلصل وان يتم التصرف القانوني باسم اَلصل ولحسابو ومن ثم َل

آثار العقد الى النائب ألن ادارتو وادارة الشخص المتعاقد معو انصرفت الى ترتيب اثار ىذا العقد الى اَلصل 
الممنوحة لو من قبل اَلصل فاذا انصرفت خارجها  اإلنابةَل النائب ويجب على النائب ان يتصرف في حدود 

 حقو.بفان ىذا التجاوز َل يتصرف الى اَلصل وغير فاقد 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .735731, ص7554مطبعة دار املطبوعات اجلامعية, ( د. هشام علي صادق: دروس يف القانون الدويل اخلاص, 1)
 .9,ص7555القضائية يف القانون الدويل اخلاص, رسالة مارجستري, اإلنابة( عبد املطلب حسني عباس, 7)
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 -القضائية والمساعدة القضائية : اإلنابةثانياً // التميز بين 

حقيق العدل حصول الشخص على حقو من خَلل القضاء دون اي موانع تعيق ذلك وىناك من َل يتطلب ت 
يستطيع دفع رسم للوصول بدعواه الى القضاء والمساعدة تقدم للشخص المستحق لها لغرض تمكينو من 

القضائية فأنها  اإلنابةيصدر من المحكمة المعنية بذلك, اما  راللجوء الى القضاء لرفع دعواه وتقرر يوجب قرا
غير الدولة التي تنظر محاكمها النزاع وَل عَلقة لها بالمساعدة  أخرىقضائي في دولة  إجراءاتخاذ 

 .(ٔ)الدعوى إلحراق األولية واإلعفاءات

 -: باإلحالةالقضائية والدفع  اإلنابةثالثاً// 

قد تختص أكثر من محكمة بنظر دعوى واحدة في داخل الدولة الواحدة ألي سبب يحدده قانون تلك الدولة 
ولما كان القانون َل يجز ان تقوم دعوى واحدة امام محكمتين ولو كانت كل منهما مختصة بنظرىا لتفادي 

القضية  إحالةدة طلب المحاكم وتضاعف النفقات فقد اجاز عن قيام قضيتين عن دعوى واح أعمالتضاعف 
 .(ٕ)األولىالقضية  أمامهاالثانية الى المحكمة المرفوعة 

 -القضائية وغير القضائية في الخارج : األوراقوتبليغ  عَلنرابعاً// تميزىا عن اإل

 .(ٖ)ى المعلن اليوالبصورة رسمية  إجرائيةمضمون ورقة  أعَلميرمي الى  إجراءالقضائي ىو  عَلنان  اإل

خصمو بخصوص تلك الورقة وبصورة رسمية  إعَلنالوسيلة التي بمقتضاىا يقوم الخصم في الدعوى بأي أنو 
ىي التي  جرائيةقانوني ضد شخص دون تمكينو من حق الدفاع عن نفسو والقوانين اإل إجراءفَل يجوز اتخاذ 

 األحكاماتها والطعن في ات الدعوى ومواعيد جلسجراءالقضائي الذي لو أىمية بالغة بالنسبة إل عَلنتنظم اإل
 .(ٗ)األحكاماو تنفيذ تلك 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .77-71بد املطلب حسني عباس, مصدر سابق, ص( ع1)

 .355,بدون سنة نشر, ص1والدراسات القانونية, القاهرة, ط األحباث( د.خالد شهاب: الدفوع يف قانون املرافعات, مركز 7)

القضائي بني الواقع واملنطق يف تقسيم القانون يف كل من مصر والكويت وفرنسا,دار اجلامعة  عالن( امحد هندي: اإل3)
 .6,ص1999للنشر,

لسنة  47ات يف اخلصومة املدنية الدولية ,اجمللة املصرية للقانون الدويل, القاهرة, اجمللدرجرا ( امحد عبد الكرمي سالمة: مسائل اإل4)
 .9, ص1981
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ضائي وىو جزء من الخصومة والتبليغ داخل الدولة الواحدة َل يثير اي مشاكل اذ يتم الق عَلنويَلحظ ان اإل
القضائي الذي يتم خارج  عَلنالقضائي داخل الدولة الواحدة بموجب قوانين تلك الدولة أما اإل عَلنتبليغ اإل

قية دولية تلتزم بها تبليغو خصوصًا إذا لم تكن ىناك اتفا إتمامحدود الدولة فيمكن ان يثير عدة مشاكل في 
مع الدولة طالبة ىذا التبليغ فمن الممكن ان ترفض تلك الدولة  إقليمهاداخل  عَلنالدولة المراد تبليغ اإل

القضائي بين الدولة منها  عَلنتبليغ اإل أحكاموقد عقدت اتفاقيات دولية لتنظيم  إقليمهاداخل  عَلنتبليغ اإل
بموجب ىذه اَلتفاقية بالطريقة  عَلنوممكن تنفيذ اإل ٜ٘ٙٔواتفاقية َلىاي لعام  ٜٗ٘ٔاتفاقية َلىاي لعام 

القضائية في تلك الدولة اي من خَلل القضاء والممثل الدبلوماسي أو القنصلي  اإلنابةنفسها التي يتم تنفيذ 
 .(ٔ)عَلنخصوص ورقة اإلالخصم ب إعَلموان الهدف من ذلك ىو 

 المطلب الثاني

 القضائية وشروطها لإلنابةالقانوني  األساس

 -حيث سنقسم ىذا المطلب الى فرعين :

 -القضائية: لإلنابةالقانوني  األساس //الفرع األول

القضائية اَل ان كان قانونها الداخلي يلزمها بذلك او   اإلنابةغير ملزمة بتنفيذ  األجنبيةان المحاكم  األصل
القضائية ىو المقابلة الدولية وىذه  اإلنابة أساسكانت تلك الدولة ملزمة بموجب اتفاقية دولية وعليو فان 

عبارة عن مجموعة من العادات تسير عليها الدول على سبيل المعاملة لتسيير العَلقات فيما بينها وذلك دون 
 .(ٕ)يضع عليها أخَلقيام قانوني او اي التز 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .73عبد املطلب حسني عباس, مصدر سابق, ص (1)

 .15,ص1983, القانون الدويل العام, بغداد, ( عصام العطية7)
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تخصها حسن النية واللباقة في العَلقات الدولية بعضها ببعض  وإنماملزمة وان قواعد المعاملة الدولية ليست 
أواصر الود بين ويكمن السبب الرئيسي لقواعد المعاملة الدولية على الصعيد الدولي في الرغبة في زيارة 

 .(ٔ)القانون الدولي أشخاصوعبارات التعامل بين الدول وزيادة ونتائج 

وان عدم مراعاة قواعد المعاملة الدولية َل يؤدي الى تفعيل المسؤولية وعلى عاتق تلك الدولة وَل يمكن عده 
غير المشروعة في القانون الدولي ولكن مع ذلك قد تترتب آثار نسبة على الدولة التي لم تطبق  األعمالمن 

ملزمة بموجب اَلتفاقيات الدولية  اإلنابةكون ,كما يمكن ان تالمعاملة الدولية اذا قد تقابل المعاملة بالمثل
 .(ٕ)التي تعقد من الدولة

سواء تم ذلك تشريعياً بموجب القانون واللوائح المقيمة أو  األجنبيةالقضائية للدولة  اإلنابةاما بخصوص طلب 
كلتا التصرف الى المعاملة من حيث الواقع فالمعاملة بالمثل بموجب القوانين عندما يخص القانون في  

الدولتين على الحق المراد التمتع بو ويثير ىذا النوع من المعاملة بالمثل سهولة اثباتو اذ من السهل الرجوع 
الى قوانين الدول لمعرفة ىذا الحق ولكن يحاسب على ىذا النوع ان بعض الدول يشترط ان تكون المعاملة 

واقعيًا وذلك عندما تعامل الدولة في ىذا  تامة الحق بين الطرفين كذلك يمكن ان تكون المعاملة بالمثل
فعَل دون وجود  األجنبيةالمجال بايجابية ان كانت سلطاتها القضائية تحصل على ذلك الحق في تلك الدولة 

من بين ىاتين الدولتين ولكن يؤكد على ىذا النوع العقوبة المتحققة نص تشريعي في تلك الدولة او اتفاقية 
 .(ٖ)التي تأخذ بمبدأ التبادل الواقعي بهذا التغير خرىه الدولة دون ان تعلم الدولة األوجوده اذا ما تغير اتجا

القضائية في العَلقات الخاصة الدولية فقد اتجهت الدول الى تنظيم احكامها في اتفاقيات  اإلنابةوألىمية 
التعاون القضائي او القانون فيما بينها على شكل اتفاقيات ثنائية او متعددة اَلطراف, وبموجب ىذه 

 اَلتفاقيات أصعب

وبالشروط  خرىاَلطراف المتعاقدة األالقضائية المطلوبة من  اإلنابةالدول اَلطراف فيها ملزمة بتنفيذ طلب 
في ىذه الحلة وبدون سند قانوني  اإلنابةرفض دولة متعاقدة تنفيذ طلب والطرائق التي تنص عليها وفي حالة 

 فانها تتعجل المسؤولية الدولية الناشئة عن ىذا الرفض وذلك إلخَللها بالتزاماتها الدولية التي اكثر بها. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .68, ص7554ون الدويل العام, مطبعة دار النهضة, القاهرة, نالوسيط يف القا, ألوفا أبو( امحد 1)

 .77,ص7553يف القانون املقارب والقانون املصري, القاهرة , لألرجانب( د.أشرف وفا عمر: املركز القانوين 7)

 .397, املصدر نفسه, صألوفا أبو( ( امحد 3)
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 -القضائية : اإلنابةالفرع الثاني// شروط 

قضائي في دولة اجنبية ومن ثم فان ىناك سيادتين  إجراءالقضائية في القانون الدولي الخاص ىو  اإلنابةان 
 اإلنابةوعليو فان ىماك صَلت َل يمكن تنفيذ  اإلنابةلدولتين احدىما سلطاتها القضائية تطلب تنفيذ تلك 

 -القضائية: اإلنابةبوجودىا وان ىناك شروط يجب توفرىا لتنفيذ 

الشخصية  واألحواللتجارية القضائية ضمن العَلقات الخاصة الدولية المدنية ا اإلنابةان يكون طلب  -ٔ
 .(ٔ)جراءاإلذاتو َل يضر المحكمة التي تنظر النزاع وتطلب ىذا  جراءاإلوالتغير ىنا بطبيعة ىذا 

ان َل يكون الطلب المقدم مخالفا للنظام العام في الدولة المطلوب منها تنفيذه فالنظام العام يعد من  -ٕ
قضاء الدولة في مجتمع دولة ما وَل يجوز بأي حال خرقو والنظام العام يجعل من الضروري تدخل  األساسيات

داخل ىذه الدولة من أجل حماية مصالح القضائية  اإلنابة إجراءفي الحاَلت التي َل يوجد نص تشريعي يمنع 
 .(ٕ)مشروعة

تربط الدولة بصَلت معينة َل يمكن توفير الحماية القانونية لها عن طريق آخر وبصورة مَلئمة وبهذا فان 
وبصفة خاصة  جرائيةاإلالقانونية لتلك الدولة وان من الثابت القواعد  األساسياتالقضاء وعدم التجاوز على 

وقواعد  اإلحكامعلق بتنظيم مرافق القضاء وسير الدعوى ومراعاة حقوق الدفاع والطعن في القواعد التي تت
حرة ألنها تتعلق بعمل مرفق عام وىذا القضاء وىي ىي قواعد  إنما جرائيةاإلاَلختصاص الدولي والمواعيد 

 .(ٖ)وفق ذلك تتعلق بالنظام العام وىي قواعد َل يجوز اَلتفاق على خَلفها

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35-34, ص7555القضائية يف القانون الدويل اخلاص , رسالة منشورة يف القانون الدويل,  اإلنابة( عبد املطلب حسني عباس :1)

 .75, ص1949, بغداد, 7, ج1( رجابر رجبار عبد الرمحن, القانون الدويل اخلاص,ط7)

(  امحد عبد الكرمي سالمة, القانون اجلنائي األرجنيب أمام القانون الوطين, دراسة يف ضو  القانون الدويل اخلاص وقانون العقوبات 3)
 .185, ص1988, لسنة 44الدويل, اجمللة املصرية للقانون الدويل تصدرها اجلمعية املصرية للقانون الدويل, القاهرة, اجمللد 
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بأنفسهم وكما ات التي تقع على عاتق الخصوم القيام بو جراءالمطلوب اتخاذه من اإل جراءأن َل يكون اإل -ٖ
ات القضائية التي يصدر القضاء من خَللها الوصول الى الحقيقة جراءمعلوم ان الدعوى ىي مجموعة اإل

ين على مع إجراءمنها فقد يفرض القانون  إجراءوتكفل المشرع يوضح اَلثار القانونية جزاء المخالفة كل 
القضائية بخصوصها  اإلنابةات َل تتطلب جراءالخصم َلثبات دعواه وعندما يدعي احد الطرفين فان تلك اإل

ات تدخل ضمن الخصومة القضائية واذا ما قدم احد المتداعين نعمًا قانونياً جراءعلى الرغم من ان تلك اإل
الخارج منهنا يمكن للمحكمة وبناء على طلب  في إجراءوكان لهذا الدفع أثر في الدعوى يتطلب اثباتو اتخاذ 

 القضائية للحصول على الدليل المدعى بو من قبل احد الخصوم. اإلنابةاحد الخصوم ان تقرر 

 (.ٔان يدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية المطلوب منها تنفيذ ) -ٗ

التنفيذ بل ان يدخل اساساً منها  والسلطة القضائية المقصودة ىنا ليس المحكمة الوطنية لتلك الدولة المطلوبة
 اإلنابةضمن مجاَلت السلطة القضائية في الدولة األجنبية وللقاضي الوطني كما ىو بفرنسا ان يرفض قبول 

 (.ٕالقضائية َل يدخل في اختصاصو) اإلنابةالقضائية اذا تبين ان موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .795ات املدنية, املصدر السابق, صرجرا ( عكاشة حممد عبد العال, اإل1)

 .68( ابو العال علي ابو العال ابو النمر, املصدر السابق,ص7)
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 المبحث الثاني

 القضائية في القانون الدولي الخاص اإلنابةالسلطة المختصة بتنفيذ 

عيين المحكمة المختصة في إرسالها ت أيالقضائية  لإلنابةحيث نتناول في ىذا المبحث اَلختصاص القضائي 
 المطلوب اتخاذه والذي َل يمكن للمحكمة أعَله أن خضوع بنفسها بو. جراءإلى الخارج لتنفيذ اإل

القضائية وان ىذه الجهة أما أن  ةاإلنابوكذلك الجهة المرسل إليها في الدولة األجنبية والتي يطلب إليها تنفيذ 
القنصلية التابعة لدولة المحكمة  أوتكون السلطة القضائية في تلك الدولة األجنبية أو السلطات الدبلوماسية 

 القضائية على إقليمها. اإلنابةفي الدولة األجنبية المطلوب تنفيذ  اإلنابةطالبة 

 القضائية اإلنابةشروط التنفيذ وصحة التنفيذ  مطلبين ,المطلب األول: إلىحيث ينقسم ىذا المبحث 

 المطلب الثاني: طرق التنفيذ لإلنابة القضائية في القانون الدولي الخاص.

 المطلب األول

 القضائية اإلنابةشروط تنفيذ وصحة تنفيذ 

على أن يكون بين الدولتين  أخرىالصادرة من محكمة دولية  اإلنابةاألصل ان المحكمة المنابة تلتزم بتنفيذ 
اتفاقية دولة للتعاون القانوني والقضائي يتضمن تنظيمًا القضائية في أحكامها إَل ان ذلك يعني بالضرورة تنفيذ 

القضائية وقد يكون ىذا الرفض  اإلنابةفي الحاَلت كلها فقد ترفض المحكمة المشابهة تنفيذ  اإلنابةطلبات 
( من ٔٔالدولية كما ىو الحال في المادة )ات المطلوبة في اَلتفاقية جراءفي حاَلت شكلية لعدم إتباع اإل

تابعة تبوعا رسميًا أو  اإلنابةالتي أجازت للدولة المنابة رفض التنفيذ إذا لم تكن  ٜ٘ٓٔاتفاقية َلىاني لعام
 (.ٔمصادق عليها)

دة الدولة أو أمنها فَل يمكن وقد يكون الرفض ذلك ألسباب موضوعية فإذا كان ىذا التنفيذ يتعارض مع سيا
 اإلنابةالقضائية وكذلك َل يمكن تنفيذ  اإلنابةاإلقرار باعتبارات السيادة واألمن الوطني للدولة من أجل تنفيذ 

 .(ٕ)القضائية اذا كان ذلك يتعارض مع النظام العام في الدولة المنابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .615, ص1969, القاهرة, دار النهضة العربية, 6لدين عبد اهلل, القانون الدويل اخلاص,ط( عز ا1)

 .117القضائية يف القانون الدويل اخلاص, املصدر السابق, ص اإلنابة( عبد املطلب حسن عباس, 7)
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الى  اإلشارةتم  القضائية اذا كان َل يخل اخَلًَل جسيمًا بمقتضيات النظام العام وقد اإلنابةكما يمكن تنفيذ 
الى ذلك مثل اَلتفاقية العراقية الجمهورية العربية المتحدة لعام  اإلطرافذلك عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة 

القضائية ان ترفض تنفيذىا اَل  اإلنابةوالتي نّصت على ما يلي))َل يجوز للسلطة المطلوب منها تنفيذ  ٜٜٗٔ
 .ىا ما يخالف النظام العام فيهااذا كان في تنفيذاذا كانت غير مختصة بها طبقاً لقانونها و 

لم تخرجا من ىذا المجال فقد أشارت اَلتفاقية األولى الى  ٖٜٛٔ-ٖٜ٘ٔوكذلك اَلتفاقيتان العربيتان لعام 
القضائية المرسلة من الطرف المتعاقد األخير  اإلنابةالحاَلت التي تجيز للمحكمة المنابة رفض تنفيذ طلب 

 او موضوع َل يمكن ان يجيز قانون الدولة المطلوبة التنفيذ اليها. إجراءب اإلنابةاذا كانت تتعلق 

من خَلل الطريق المحدد في اَلتفاقية الطريق  إرسالوالقضائية لم يتم  اإلنابةواذا وجدت المحكمة ان طلب 
 . الدبلوماسي

كما ويمكن رفض تنفيذ ىذا من خَلل اَلستناد الى المبادئ العامة للقانون الدولي اذ كانت بلغتها غير 
في السلطة القضائية انها مختصة بالتنفيذ  أخرىجهة التنفيذ واذا وجدت ىذه المحكمة بان محكمة مختصة 

ذاو قد يتم اعادة الى وزارة  وان الطلب الذي ارسل لها جائز ان ترسلو الى المحكمة المختصة لغرض التفي
مادام يدخل ضمن الوَليات العامة للسلطة  (ٔ)العدل في دولتها من اجل ارسالو الى المحكمة المختصة

من اَلختصاص العام لكل الجهات القضائية في  اإلنابةمحل  جراءالقضائية في الدولة الغاية ىي عدم خروج اإل
تي وجو اليها الطب مع انعقاد ختصاص الجهة القضائية الىذه الدولة وان اَلمر يتعلق بمجرد عدم ا

 داخل ىذه الدولة. أخرىاَلختصاص لجهة 

وقد قررت اتفاقية الرياض العربية امكانية تنفيذ اإلنابة القضائية بين اَلطراف المتعاقدة اَلن أنو َل يعني القول 
 ( من اتفاقية الرياض حاَلت رفض اوٚٔالمادة)والتنفيذ لكل تلك الطلبات لَلنابة القضائية, وقد حددت 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .113-117( عبد املطلب حسني عباس, مصدر سابق, ص1)
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القضائية فقد نصت الفقرة)أ( منها)ان كان ىذا التنفيذ َل يدخل في اختصاصو ىيئة  اإلنابةتعذر طلبات 
كما ذكروا كانت القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليو التنفيذ( وان اَلختصاص ىو عدم الوَلية العامة  

/أ( التي أعطت للمحكمة غير المختصة ان تحيل ٘ٔالحالة تتعلق بعدم اَلختصاص التي نّصت عليها المادة)
/ب( الى الحاَلت التي يرفض ٚٔالطلب الى المحكمة المختصة داخل الدولة المنابة كما وقد أثارت المادة )

لطرف المتعاقد المطلوب اليو ذلك او بالنظام العام فيو فيها التنفيذ)اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة ا
وان النظام العام في الدولة العربية متقاربًا ان لم يكن متطابقًا في كثير من األحيان ذلك ألنها جميعًا من الدول 
اإلسَلمية ولها عادات اجتماعية متقاربة ومن ثم يمكن ان تقلل حاَلت الرفض لمساسها بالنظام العام لدى 

 .(ٔ)الطرف المتعاقد المناب(

خَلفًا للنظام العام في الدولة المنيبة فيجوز طلب بإبطالها ويرفع ىذا الطلب الى محاكم  اإلنابةواذا ما نفذت 
وكذلك  اإلنابةات التحقيقية المتعلقة بالدعوة بوصف جراءالدولة المنيبة التي تختص في النظر بصحة اإل

امام المحكمة اذا ما صدر حقوقهم بالدفاع مثًَل  جراءالتنفيذ َل يمنح من حق الخصوم الطعن بهذا اإل
 .(ٕ)المنابة

اوجد ىذا التنفيذ باطل يجب اعادتها الى  اإلنابةات تنفيذ إجراءوالحق َل يجوز لهذه المحكمة ابطال 
التي  اتجراءاإلفَل نستطيع الرجوع عن  اإلنابة المحكمة المنيبة ذلك ألنها خرجت من سلطاتها بعد تنفيذ

 .(ٖ)قامت بها في ىذا السبيل

وفي كل اَلحوال يبقى للمحكمة المنيبة الحق في اَلستناد على ىذا الدليل الذي تم الحصول عليو من خَلل 
بة اَلستغناء القضائية من عدمو حتى ولو تم التنفيذ بصورة صحيحة إذ َل يوجد ما يجبر المحكمة المني اإلنابة

في حكمها بالدعوى ألنو دليل من أدلة اَلثبات يمكن صدره اذا ما وجد دليل اقوى منو ا  جراءعلى ىذا اإل
حسروا في الدعوى بعد الحصول عليو ولكن يبقى على المحكمة ان تسبب كل وان المحكمة اقتنعت بعدم 

وكذلك النظر في صحة  جراءتقويمو صحة اإل قرار تتخذه بهذا الشأن وان القاضي من يطبق قانونو الوطني عند
 .(ٗ)القضائية اإلنابةىذا التنفيذ ينطبق احكام اَلتفاقية الدولية التي تم بموجبها ارسال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .113,ص1999( امحد هندي, التمسك بالبطالن يف قانون املرافعات, دار اجلامعة اجلديدة للنشر, 1)

 .114القضائية يف القانون الدويل اخلاص, املصدر السابق, ص اإلنابة( عبد املطلب حسني عباس, 7)

 .357, ص1995( آدم وهيب النداوي, شرح قانون املرافعات, بغداد, 3)

 . 664,ص1988, دار النهضة العربية, القاهرة, 1ي, الوسط يف شرح قانون املرافعات املدنية الدولية,ط( امحد الربحاو 4)
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 المطلب الثاني

 طرق التنفيذ لإلنابة القضائية في القانون الدولي الخاص

القضائية المنصوص عليها في اَلتفاقيتين الدوليتين العربيتين مع مفهوىا في القوى العامة  اإلنابةيتشابو مفهوم 
لغرض الحصول على دليل من  أخرىالقضائية طلب يقدم من دولة عربية لدولة عربية  اإلنابةللقانون الدولي ف

 احدى محاكم الدولة النائبة.ادلة اَلثبات في اقليم الدولة الثانية وذلك لوجود دعوى قضائية منظورة من قبل 

القضائية في اتفاقية دولة فان طابع اَللتزام فيها يختلف كما دور في القواعد العامة لها  اإلنابةونظرا إلقرار 
وذلك على احكام السيادة للدولة واستغَللها اذا َل يكون لَلنابة القضائية على وفق المبادئ العامة في 

فاذا قامت الدولة المنابة بتنفيذىا انما تقوم بذلك على سبيل  إلزاميةدولي صفة القواعد العامة في القانون ال
القضائية مع الدولة المنيبة  اإلنابةأحكام المجاملة الدولية ولكن اذا ما ارتبطت ىذه الدولة باتفاقية دولية تنظم 

حكام المنصوص عليها في تلك اصبح التزام الدولة واجب وليس اختيار بالتنفيذ ويتم ىذا التنفيذ على وفق األ
 اَلتفاقية.

اما المسائل التي لم تنظمها اَلتفاقية فيرجع في تنظيمها الى المبادئ العامة المقررة في القانون الدولي دون 
من قبل القاضي على وفق  اإلنابةالتحقيق الذي يخرج عن اختصاص المحكمة التي لديها الدعوة بوساطة 

اَلتفاقيات الدولية ألن مبدأ سيادة دولة يمنع القاضي إمَلء اي عمل قضائي خارج سلطة الدولة ويمكن 
التمسك بسلطاتو من الناحية الميدانية والناحية القضائية بوساطة العديد من اَلتفاقيات الدولية الثنائية 

ائية بموجب اَلتفاقيات الدولية المحفورة بين الدول العربية القض اإلنابةوالمتعددة األطراف ويعد تنظيم 
خطوة مهمة في مجال  ٕٜٛٔواتفاقية الرياض  ٕٜ٘ٔمنها والمتعددة اَلطراف وخصوصًا اتفاقية  (ٔ)الثنائية

العربية من خَلل ىذه اَلتفاقيات ومن التعاون القانوني والقضائي العربي وتوحيد تلك القواعد بالنسبة للدول 
تؤدي الى تنظيم اَلختصاص القضائي الدولي بالنسبة لمحاكم كل دولة عربية بعدما ننضم في  أخرىناحية 

خارج حدود  إجراءالقانون الداخلي لكل دولة اَلختصاص القضائي الوطني لها والذي َل يكفي َلتخاذ اي 
 .(ٕ)القضائية في الخارج اإلنابةول يخلو قانونها من تنظيم اقليم تلك الدولة وخصوصاً ان بعض الد

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .84-83( عبد املطلب حسني عباس: املصدر السابق, ص1)

 .114ات, املصدر السابق, صرجرا ( امحد عبد الكرمي سالمة, مسائل اإل7)
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( من اَلتفاقية ٚالقضائية فانها ترسلو على وفق المادة) اإلنابةوكما انو بعد ان تقرر المحكمة ارسال طلب 
اي انو يرسل من المحكمة المعنية الى وزارة العدل في دولتها عبر الطريق الدبلوماسي  ٕٜ٘ٔالعربية لعام 

والتي ترسلها الى وزارة الخارجية والتي بدورىا ترسلها الى ممثلها القنصلي او الدبلوماسي في الدولة العربية 
نابة والذي يرسلها الى وزارة الخارجية في تلك الدولة والتي ترسلها الى وزارة العدل ثم المحكمة المختصة الم

لتنفيذىا ويمكن ان ترسل وزارة العدل في الدولة المنيبة الطلب الى وزارة الخاجية في الدولة المنابة دون 
 .(ٔ)المرور بالممثل الدبلوماسي او القنصلي

 خرىاألمن المحكمة المنيبة الى المحكمة المنابة في الدولة العربية  القضائية مباشرة نابةاإل أرسلتاما اذا 
ىذا الطلب وَل يؤدي ذلك الى  اَلتفاقية وَل تلتزم ىذه المحكمة بتنفيذ ألحكاميعد مخالفًا  جراءاإلفان ىذا 

, ليس اإلنابةترتب المسئولية الدولية على الدولة الممتنعة عن التنفيذ ولكن يمكن للمحكمة ان تنفذ تلك 
على اساس اَلتفاقية وانما على اساس المجاملة الدولية وىو اساس غير ملزم لها ويمكن ان تعيد ذلك الطلب 

زارة الخارجية التي بدورىا تقدمها الى الممثل الدبلوماسي او القنصلي الى وزارة العدل والتي ترسلها الى و 
لغرض تدقيقها وان تعيدىا وزارة العدل الى المحكمة لغرض تنفيذىا بدون الرجوع الى  اإلنابةللدولة الطالبة 

 وزارة الخارجية ويتم التنفيذ ىذا بموجب المجاملة الدولية.

القضائية منها اَلتفاقية  اإلنابةلية التي قد اختارت ىذا الطريق َلرسال كما ان ىناك عدد من اَلتفاقيات الدو 
والتي نّص على )اَلنابات العدلية في المادة المدنية والتجارية والجزائية تنفذ  ٜٗٙٔالتونسية واللبنانية لعام 

شؤون الخارجية على ارض كل من الدولتين المتعاقدتين بوساطة السلطات القضائية وتحال من خَلل وزارتي ال
 بالطريقة الدبلوماسية العادية(.

كل من الدولتين التي نّصت)تنشئ   ٜٗٙٔالجمهورية المغربية المتحدة لعام  -وكذلك اَلتفاقية العراقية
)تبليغ( اَلوراق القضائية وغير  إعَلنالمتعاقدتين مكتبًا يلحق بوزارة العدل تكون مهمتو تلغي وارسال طلبات 

 القضائية منها تم احالتها الى الجهات المختصة لتنفيذىا. إلنابةاالقضائية طلبات 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35( أدور عبد, املصدر السابق, ص1)
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 اإلنابةفقد اختارت ىذه اَلتفاقية طريقين لغرض ارسال طلب  ٖٜٛٔأما بالنسبة َلتفاقية الرياض العربية 
القضائية وحددت مواضيع معينة لكل طريق فعرفت ست قضايا المدنية واَلدارية واَلحوال الشخصية من جهة 

القضائية في القضايا المدنية  اإلنابةاذ نّصت على (ترحل طلبات  أخرىوالطلبات في اَلمور الجزائية من جهة 
مختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى والخارجية واَلدارية وقضايا اَلحوال الشخصية مباشرة في الجهة ال

 .(ٔ)لدى اي طرف متعاقد اإلنابةالجهة المطلوب اليها تنفيذ 

مباشرة الى الجهة  اإلنابةبموجب ىذه اَلتفاقية يمكن ان ترسل طلب  اإلنابةكما ان السلطة القضائية طالبة 
د تنفيذ ذلك الطلب من اقليمها وىذا لم لدى أية دولة عربية متعاقدة والتي يرا اإلنابةالمطلوبة اليها تنفيذ 

القضائية يتم  اإلنابةوان احد الطرائق المباشرة في ارسال طلب  ٖٜ٘ٔنجده في اَلتفاقية العربية لعام
تتطلب السرعة ليكون الحكم في الدعوى  اإلنابةوالسرعة المراد الحصول عليها بموجب ىذه بالبساطة 

 ر في الوقت المناسب.القرب الى العدل َلصدا اإلنابةموضوع 

القضائية لدى الدولة العربية المتعاقدة, فهي السلطة القضائية فيها وىي  اإلنابةاما الجهة التي تنفذ طلب 
الجهة المختصة في المسائل القانونية والتي تنفذ ىذا الطلب بشكل فني مَلئم وىذا ما اشارت اليو اَلتفاقية 

تبأن)تقوم القضائية إذ نصّ  اإلنابةان)السلط القضائية ىي المختصة في اَلصل في تنفيذ  ٕٜ٘ٔالعربية لعام 
 .(ٕ)المطلوبة(( اإلنابةالسلطة القضائية بتنفيذ 

القضائية في الدولة المنابة السلطة القضائية  اإلنابةوقد اشارت عدة اتفاقيات دولية الى ان اَلصل في تنفيذ 
الجهة التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية مباشرة من  ٜٚٚٔوقد اشارت اَلتفاقية الكويتية التونسية 

القضائية المختصة في الدولة الطالبة الى الجهة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها فاذا اثبت عدم 
تحمل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة القضائية المختصة في دولتها وتخطر الجهة  األخيرةاختصاص 

 .(ٖ)الطالبة بذلك فوراً 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .87-86-85السابق, ص( عبد املطلب حسني عباس, املصدر 1)

 .88-87( عبد املطلب حسني عباس, مصدر سابق, ص7)

 .793ات املدنية ,املصدر السابق, صرجرا ( عكاشة حممد عبد العال, اإل3)
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القضائية بوساطة السلطة القضائية في الدولة  اإلنابةولم يقتصر اَلمر على اَلتفاقيات الثنائية بل اناطو تنفيذ 
اَلتفاقيات متعددة اَلطراف سواء تلك المعقودة فيما بين الدول العربية او المعقودة  المنابة وقد اخذت بهذه

بين الدول اَلجنبية والتي لم تكن الدول العربية طرقا فيها وتباشر المحكمة المختصة في تنفيذ ىذا الطلب 
ون لها ان في حدود موضوعو المحدد في الطلب اما اذا كانت المحكمة المرسل اليها غير مختصة فيك

 تسلمها الى المحكمة المختصة َلجل التنفيذ.

 اإلنابة إجراءوقد نّصت عدد من اَلتفاقيات الثنائية على امكانية قيام الممثل الدبلوماسي او القنصلي ب
وكذلك اَلتفاقية  ٜٚٚٔالقضائية, فقد نّصت على ذلك اَلتفاقية الكويتية التونسية للتعاون القضائي لعام 

في اَلتجاه نفسو اذ اجازت امكانية قيام الممثل الدبلوماسي او القنصلي سماع  ٜٙٚٔونسية عام المصرية الت
 شهادة شخص ينتمي الى دولة ىذا القنصل او الدبلوماسي لدى الطرف المتعاقد اآلخر.

م الممثل اما اَلتفاقيات الثنائية التي عقدتها الدول العربية مع الدول غير العربية التي نّصت على جواز قيا
التي نصت)يجوز  ٜٙٛٔالقضائية منها اَلتفاقية الفرنسية المصرية لعام  اإلنابةالدبلوماسي او القنصلي بتنفيذ 

للدولتين المتعاقدتين ان تنفذ مباشرة وفي غير اكراه بوساطة ممثليها الدبلوماسيين او القنصليين الطلبات 
 فهمهم بوساطة خبراء أو تقديم مشورات او فحصها(.سماعهم او الخاصة براعياىا وخاصة المطلوب فيها 

بقولها)وَل تحول احكام الطرفين  ٕٜٚٔوكذلك اَلتفاقية الفرنسية التونسية للتعاون القانوني والقضائي لعام 
العدلية في المادة المدنية  اإلنابةالمتعاقدين دون تمكن كل من الطرفين السابقين المتعاقدين من اَلذن بتنفيذ 

 (.ٔرية المتعلقة بسماع مواطنيها انفسهم من خَلل ممثليها الدبلوماسيين او القنصلين)والتجا

القضائية لدى  اإلنابةأما اَلتفاقيات التي عقدىا العراق فقد اجازت للممثل الدبلوماسي والقنصل من تنفيذ 
بينة من وز أيضًا استماع الوالتي نّصت)يج ٖٜ٘ٔالدولة المختصة لديها من اَلتفاقية العراقية البريطانية لعام 

قبل موظف قنصلي يمثل المملكة المصدرة وذلك بدون تدخل سلطات المملكة المنفذة وقد حددت ىذه 
القضائية التي يجوز للقنصل المعتمد في تنفيذىا فقط سماع البينة الشهادة وَل يجوز لو  اإلنابةاَلتفاقية نطاق 

 ئية للحصول على دليل آخر من أدلة اَلثبات.القضا اإلنابةطبقاً لهذه اَلتفاقية تنفيذ 
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ار اليها ومن ثم عندما ( من اتفاقية فينا للعَلقات القنصلية السابقة المش٘وىذا يتفق مع ما نّصت عليو المادة)
اَلعتراف بالحق اَليرائي  ن الخاص لدولة ما عن كتب ممثلين دبلوماسيين وقناصل يتجهون نحويرى القانو 

على ارض دولية متعاقدة على معايير لجميع اَلدلة غير ان ىذا َل يكون اَل بشروط محددة دقيقة تعنى 
 باَلعمال القضائية التحقيقية ذاتها.

من خَلل نّصها على ان يجوز فقط سماع شهادة الشاىد على ان  ٖٜٛٔوقد اجازت اتفاقية الرياض لعام 
 .(ٔ)الدولة المنيبة وان تنظر احدى محاكمها الدعوى يكون من مراقبي

التي تبدو ضرورية لدى الدولة الطالبة فيها َل يتعارض ذلك مع  خرىات األجراءوالواجب امتداد نطاقها اي اإل
القضائية على اقليمها كما وقد اجازت عدة اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة  اإلنابةتنفذ القوانين الدولية التي 

القضائية بوساطة الممثلين القنصليين او الدبلوماسيين اذ نصت)َل تتعارض  اإلنابةطراف على جواز تنفيذ اَل
القضائية بوساطة وكَلئها  اإلنابةاقسام المواد السابقة في حق كل دولة في ان تعمل مباشرة على تنفيذ 

المعنية او اذا لم تعارض فيو الدولة التي الدبلوماسيين او القنصليين اذا مازال اَلتفاقيات المبرمة بين الدول 
 .(ٕ)في اقليمها اإلنابةتنفذ 
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 الخاتمة
القضائية في القانون الدولي الخاص,والت تعد احدى انواع  اإلنابةرأينا من خَلل البحث المقدم ما ىي 

في المجال القضائي والتي اصبحت ضرورة من ضروريات التحقيق السليم في الدعاوي ومن التعاون الدولي 
القضائية  اإلنابةات إجراءثم الوصول الى حكم عادل واتضح من خَلل ىذا البحث مدى اىمية القيام باتخاذ 

مساىمة الفعالة في ات في الخارج والتي تصبح بموجبو للسلطة القضائية في الدولة المنابة الجراءوتعد ىذه اإل
 الحصول على اَلدلة للدعوى المنظورة داخل الدولة المنيبة.

القضائية منذ اتخاذ القرار لتنفيذىا  اإلنابةولهذه اَلىمية تتطلب التطرق الى الحاقو المسائل المتعلقة ب
العراقي ىذا وقد عالج المشرع  اإلنابةواَلستناد اليها كدليل في الدعوى َلسيما القانون الذي نفذت بو 

لتشمل مواضيع ضمن مسائل القانون العام فضًَل عن مواضيعها اَلساس المدنية  اإلنابةالموضوع ونطاق ىذه 
ومن اىمها عدم مساس التنفيذ لَلنابة القضائية بسيادة  اإلنابةوالتجارية وكذلك اَلمر عرفنا شروط تنفيذ تلك 

 ذه الدولة.الدولة المنابة وعدم مخالفتها للنظام العام في ى

القضائية ومدى امكانية مراقبة  اإلنابةوكذلك مسالة توافر حقوق الدفاع للخصم في الدولة اَلجنبية عند تنفيذ 
اَلتفاقيات الدولية التي جمعت القضائية من قبل المحكمة المنيبة وكذلك تطرقنا الى  اإلنابةاو تدقيق تنفيذ 

 قيات التي وقعها العراق.القضائية وَلسيما منها اَلتفا اإلنابةأحكام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

  اَلستنتاجات

 -قد توصلنا من خَلل ىذا البحث الى عدة نتائج  :

خارج سلطتها من اجل ان يؤدي اي  إجراءقد تحتاج محكمة ما منظور امامها من دعوى الى اتخاذ  -ٔ
قد تكون ىناك  قبل سماع شاىد يسكن خارج اَلختصاص المكاني للمحكمة اوادق  تطبيق العدالة بصورة

 البعض من العقبات التي تمنع المحكمة من اتخاذ ذلك اَلمر بنفسها.

يطلب تمريره وَل  جراءايجابيًا وان يقدم ىذا اإل جراءالقضائية بحيث ان يكون ىذا اإل اإلنابة إجراءان  -ٕ
وقد اجمع الفقهاء القضائية في العَلقات الخاصة الدولية  اإلنابةالقضائي اي  جراءيمكن حصر محل ىذا اإل

 متعلقاً في المسائل التجارية والمدنية واَلحوال الشخصية. جراءعلى ان يكون محل ذلك اإل

القضائية  اإلنابةالقضائية في المجامَلت الدولية غير ملزم للدولة نصوص تنفيذ طلب  اإلنابةوان اساس  -ٖ
 بة والمنابة طرف فيها.وقد يكون ملزم اذا ما جاء على وفق اتفاقية تكون الدولة المني

القضائية ىي سلطة قضائية فَل يمكن طلب تنفذىا من غير السلطة القضائية اما الجهة  اإلنابةبما ان  -ٗ
المحكمة المنيبة ان تنفذ بنفسها او  المنابة فيمكن ان تنفذ من قبل السلطة القضائية في الدولة المنابة وكذلك

 في الدولة المنابة. القضائية اإلنابةبواسطة من ينوب عنها 

القضائية تتحملها الدولة المنابة ما عدا مصاريف الخبراء في حالة تنفيذىا  اإلنابةكما ان مصاريف تنفيذ   -٘
من قبل سلطتها القضائية حيث تكون تلك المصاريف على عاتق الدولة المنيبة اذا كان التنفيذ من قبل قضاء 

 المحكمة المنيبة أنفسهم.

يجب ان يقدم بلغة الدولة المنيبة ا وان يرفق بترجمة الى لغة الدولة المنابة في حالة  اإلنابةكما ان طلب   -ٙ
 .اذا كانت اَلثنان َل تتكلمان اللغة نفسها 
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